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desa serta menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). 

Serta dilihat dari segi Siyasah Syar‟iyyah bahwa dalam pemilihan pilkades ini maka 

seluruh panitia atau pihak yang terlibat harus memiliki sikap yang jujur, adil, cermat, 

bertanggung jawab, serta menjunjung nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang baik 

dan benar, serta sesuai dengan Undang-undang dan tidak bertentangan dengan 

syari‟at Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadist. 

Implikasi dari penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan pada saat pilkades 

2016 lalu harus tetap dipertahankan mengingat kinerja para pihak yang terlibat sangat 

telaten dan memberi arahan serta bimbingan terhadap masyarakat yang kurang 

memahami tentang arti pentingnya pemilihan, serta para masyarakat juga lebih  

memperhatikan tatacara pemilihan yang baik dan benar, serta meningkatkan rasa 

kekeluargaan dan mempererat tali silatuhrahmi antar masyarakat meski memiliki 

pilihan yang berbeda. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak di ا

lambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 Sa Ṡ Es (dengan س

titik diatas) 

 Jim J Je ج

 Ha ḥ Ha (dengan ح

titik di atas) 

 Kha Kḍh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan ر

titik di atas) 

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط
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 Syin Sy Es dan ye ػ

 Sad ṣ Es ( dengan ص

titik di bawah) 

 Dad ḍ De (dengan ض

titik di bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik ط

di bawah) 

 Za ẓ Zet (dengan ظ

titik dibawah) 

 ain „ Apostrof„ ع

terbalik 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ه

ً Mim M Em 

ُ Nun N En 

ٗ Wau W We 
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ٓ Ha H Ha 

 Hamzah   Apostof ء

ٛ Ya Y Ye 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („) . 

2. Vokal 

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 

monoftong dan vocal rangkap atau diftong.Vocal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda ataua harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah A A آ

 Kasrah I I ٳ

 damma U U ٱ

Vocal  rangkap dalam bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 

dan huruf, transliterasinya bgabungan berupa  huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huru Latin Nama 

 Fatha dan ۍ

yā‟ 

Ai a dan i 

ۆٝ  Fatha dan 

wau 

Au a dan u 
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3. Maddah 

Maddah Atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Huruf dan 

Harkat 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 ...آ│...ۍ

 

 

 

Fathahdan alif 

atauyā’ 

 

Ā 

 

 

A dan garis 

diatas 

 ی

 

 

Kasrah danyā’ 

 

I 

 

I dan garis di 

atas 

ٗٝ 

 

 

 

Dammah dan 

wau 

 

Ū 

 

U dan garis 

di atas 

4. Tā‟ Marbūtah 

Transliterasinya untuk tā marbūtahada dua yaitu: tā marbūtah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah,kasrah, dan dammah,yang transliterasinya adalah (t). 

Sedangkan tā marbūtah yang mati atau mendapat mendapat harkat  sukun 

translitrasinya adalah (h). 

Kalau pada kata berakhir dengan tā marbūtah yang diikuti oleh  kata yang 

menggunakan kata sandang  al- serta  bacaan kedua kata itu  terpisa, maka 

tā’marbūtah itu transliterasinya dengan (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan  dengan sebuah 

tanda tasyidid ( ّّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan perulangan huruf 



 

xvii 
 

(konsonan ganda) yang diberikan tanda  syaddah. Jika huruf ی ber- tasydiddiakhir 

sebuah kata dan didahului oleh huruf  kasrah, makania ditransliterasikan seperti huruf  

maddah menjadi (i). 

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf اه (Alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata  sandang dtansliterasikan seperti 

biasa, al-, baik ketika ia dikuti olehhuruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf Hamzah menjadi apostop („) hanya  berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awalkata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arabia berupa huruf. 

8. Penulisan Kata Arab Yang laizim digunakan dalam Bahasa Indonesia kata, 

istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang 

suda lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah 

sering di tulis dalamtulisan bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas, Misalnya, Kata Al-Quran (dari al-Quran), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun,  bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.= 
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9. Lafẕ al-Jalālah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr danhuruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaihi ( frase  nominal), ditranslitersi tanpa huruf (t). 

10. KapitalWalau sistem tulisan Arab tidakmengenal huruf kapital ( All caps), dalam 

translitersinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf  

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya ,digunakan untuk menuliskanhuruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang  ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukanhuruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awalkalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf  kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (C). 
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ABSTRAK 

 

Nama    : Firda Ayu Lestari FH  

NIM    : 10200116128 

Jurusan   : Hukum TataNegara  

Fakultas    : Syariah dan Hukum  

Judul Penelitian : Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa  

Gareccing, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai Dalam 

Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

 

Pada penelitian ini yang menjadi bahan pokok permasalahan adalah 

Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa  Gareccing, Kecamatan 

Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Dalam Perspektif Siyasah Syar‟iyyah. Pokok 

permasalahan tersebut selanjutnya dirumuskan dalam beberapa sub masalah, yaitu (1) 
Mekanisme terhadap Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepla Desa di Desa Gareccing 

Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai ? (2) Partisipasi Masyarakat terhadap 

Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai 

Selatan Kabupaten Sinjai ? 

Jenis ppenelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan atau kualitatif, 

dengan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan perundang-undangan, sosiologis 

dan syar‟i. Adapun sumber data primer adalah wawancara dan sumber data sekunder 

adalah buku, jurnal, dokumen dan lain sebagainya. Adapun metode pengumpulan 

data ialah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi,. Selanjutnya teknik 

pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan 

kesimpulan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa (1) 
Mekanisme terhadap Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gareccing 

Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai nomor 9 tahun 2014 tentang mekanisme 

pemilihan kepala desa, serta terdapat beberapa tahapan yaitu : a) Pembentukan 

Panitia Pemilihan, b) Pendaftaran Calon, c) Penetapan Calon, d) Pemungutan Suara, 

e) Penetapan Calon Terpilih, f) Pelantikan Kepala Desa. (2) Partisipasi Masyarakat 

terhadap Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gareccing 

Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai pada tahun 2016 lalu mendapat respon 

yang sangat baik oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pilkades, 

karena bagi sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari 

pihak manapun, dan turut serta mengamankan dan mensukseskan pemilihan kepala 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Pada dasarnya pelaksanaan pilkada di negara demokrasi adalah suatu hal yang 

lumrah, manusia yang dalam sistem demokrasi merupakan pemegang kekuasaan 

tertinggi Negara dan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan siapa kepala 

pemerintahan daerah selanjutnya untuk melanjutkan pemerintahan,
1
 baik itu seorang 

laki-laki maupun perempuan, namun kepemimpinan perempuan menjadi perdebatan 

di kalangan beberapa pakar dan sebagian mufassir. Sebahagian pula berpendapat 

bahwa kepemimpinan mutlak dipegang oleh laki-laki, sedangkan pendapat lain 

mengatakan bahwa perempuan boleh juga menjadi seorang pemimpin baik dalam 

ranah publik maupun dalam ranah domestic (rumah tangga). 
2
 

Pada masyarakat modern organisasi yang besar, kompleks, dan canggih banyak 

bermunculan, dimana salah satu organisasi yang penting adalah organisasi pada 

pemerintahan pada suatu Negara. Didalam Negara terdapat susunan organisasi 

pemerintahan yang mana sesuai trias politika dan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Dalam susunan organisasi pemerintahan eksekutif yang mana kepemimpinan 

tertinggi menurut susunan pemerintahan adalah Presiden dan sampai pada level 

dibawahnya pada struktur pemerintahan adalah kepala desa. 

Kepala Desa adalah pemimpin yang terpilih dan ditetapkan oleh BPD dan di 

sahkan oleh Bupati.
3
 Secara demokrasi dan secara tradisional kepala desa dipilih oleh 

warga yang mana ia adalah seorang wakil perpanjang tangan dari masyarakat untuk 

dapat mengatur, menjaga dan memotifasi warganya dalam proses pembangunan di 

desa, sehingga peran kepemimpinan kepala desa sangatlah berpengaruh terhadap 
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maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan 

didesa. 

Aktifitas pemilihan kepala desa yaitu suatu aktivitas pemilihan politik yang 

menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Partai politik juga menjadi 

sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara masyarakat.
4
 Menurut Andrew 

Heywood “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, 

mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur 

kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama”.
5
  

Dalam penelitian Sadu Wasistiono (1993) Pemilihan kepala desa tidak dapat 

dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades tidak 

semata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar 

mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut 

gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali di berbagai daerah proses 

Pilkades ini menimbulkan konflik di daerah.
6
 

Desa sebenarnya memiliki dua hal yang menjadi fokus penelitian dalam hal 

demokrasi tradisional desa yaitu musyawarah dan gotong royong. Kedua hal ini 

sangatlah penting dalam melaksanakan demokrasi di suatu desa agar tidak terjadi 

perselisihan antar masyarakat. Selain itu sebagian besar masyarakat juga mematuhi 

hukum adat yang berlaku di desanya. Hukum adat adalah aturan-aturan yang tidak 

tertulis, akan tetapi diakui berlaku hidup dan berkembang dalam masyarakat, di 

hormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar, maka akan 

berakibat pada sanksi.
7
 

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, yang telah memberikan 

gambaran tentang rumitnya pengaturan desa dalam kerangka negara bangsa 
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Indonesia. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah 

membuat momentum tentang bagaimana sebuah desa diatur agar tetap menjadi 

kekuatan bagi bangsa.
8
 Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang 

diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat 

preventif, maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis.
9
 

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus suatu 

pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas 

kehidupan. Kelahiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kristalisasi 

dari kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi pemilu Legislatif dan 

pemilu Presiden 2014.
10

 Undang-undang Desa yang lahir di tahun politik, sangat 

mungkin menjadi komoditas politik, karena melalui Undang-undang Desa partai-

partai politik ingin meraup suara pemilih dipedesaan, sehingga tuntutan masyarakat 

dan aparatur desa dapat terokomodir di dalamnya. Proses politik juga sangat 

bergantung pada dukungan masyarakat yang tidak hanya bersifat relasi temporal 

tetapi bersifat loyalis.
11

   

Terlepas dari pertarungan politik dalam Pemilu 2014, dengan lahirnya UU No.6 

Tahun 2014 masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat 

dibandingkan dengan pengaturan desa di dalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU 

No. 32 Tahun 2004.Selama otonomi daerah diberlakukan pasca reformasi melalui UU 

No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Thun 2004, perhatian pemerintah lebih 

tersodot pada pemenuhan hak-hak otonomi kabupaten/kota, sedangkan desa lebih 
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sebagai komoditas politik pemilihan kepala daerah. Dana yang terserap untuk 

pembangunan desa pun dirasa sangat minim dan hanya cukup untuk belanja 

oprasional pemerintahan.
12

 

Berbeda dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam 

kabinet kerja Joko Widodo dan Yusuf Kalla, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi, telah mencanangkan NawakerjaPrioritas yang akan 

menjadi target utama dalam masa jabatan tahun 2014-2019. Dalam Nawakerja 

Prioritas terdapat sembilan program yang hendak dicapai oleh kementrian desa dalam 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pertama, program Gerakan Desa 

Mandiri  di 3.500 desa tahun 2014. Kedua, pendampingan dan penguatan kapasitas 

kelembagaan dan aparatur desa tahun 2015. Ketiga, pembentukan dan pembangunan 

5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keempat,melakukan revitalisasi pasar 

desa yang ditargetkan dilakukan di 5.000 desa/kawasan pedesaan. Kelima, 

pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di Desa 

Mandiri. Keenam, persiapan implementasi penyaluran Dana Desa sejumlah Rp 1,4 

miliar untuk setiap desa secara bertahap. Ketujuh, penyaluran modal bagi koperasi 

serta usaha mikro, kecil, dan menengah di desa. Kedelapan, pembangunan proyek 

percontohan sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di desa. Kesembilan, 

pembangunan desa di perbatasan.
13

 

Sehingga sampai saat ini Undag-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang  

pemerintahan desa, masih dijadikan sebagai landasan hukum dalam pemerintahan 

desa dan belum adanya perubahan peraturan terhadap undang-undang desa yang baru. 

Pembentukan Peraturan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi-aspirasinyadalam proses pembentukan peraturan perundang-

undangan sehingga menghasilkan Peraturan Daerah yang baik, bermanfaat bagi 
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seluruh lapisan masyarakat, menciptakan kehidupan yang lebih teratur (taat hukum) 

dan sesuai dengan tujuan dan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah.
14

 

Sejatinya desa adalah suatu „negara kecil‟ karena sebagai masyarakat hukum 

desa memiliki semua perangkat negara diantaranya, teritori, warga, aturan atau 

hukum, dan pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintahan desa memiliki alat berupa 

(polisi dan pengadilan desa) dengan mekanisme atau aturan hukum untuk 

menjalankan “hak menggunakan kekerasan” di dalam teritori atau wilayah (dominan) 

hukumnya. Wilayah keberlakuan hukum suatu masyarakat hukum dapat berupa suatu 

teritori tetap, artinya berlaku bagi setiap orang dan bagi setiap warga masyarakat yang 

berada diwilayah itu, dan di mana pun ia berada. 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, adat hak tradisional 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik 

Indonesia. Negara Hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam 

penyelenggaraan kekuasaan Negara.
15

 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan diakui adanya prakarsa masyarakat serta 

memperhatikan hak tradisional dalam masyarakat. Desa memiliki kewenangan dalam 

mengatur urusan pemerintahannya, sehingga desa merupakan penyelenggaraan 

pemerintah di tingkat yang paling bawah dan memiliki pemerintahan sendiri. Desa 

sebaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

Tentang Desa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyrakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa 
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adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa 

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
16

 

Umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar 

mata pencariannya adalah seorang petani. Adapun desa dipimpin oleh seorang kepala 

desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Di dalam suatu 

desa terdapat juga suatu dusun atau wilayah  yang merupakan bagian wilayah kerja 

pemerintahan desa yang diketuai atau dipimpin oleh seorang kepala dusun. Satu desa 

biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun pun terdiri dari beberapa RW dan RT. 

Dalam sistem pemerintahan desa, kepala dusun merupakan unsur perangkat desa dan 

juga merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.  

Maka dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

sebagai tugas akhir dengan judul “KONTESTASI POLITIK DALAM PEMILIHAN 

KEPALA DESA DI DESA GARECCING KECAMATAN SINJAI SELATAN 

KABUPATEN SINJAI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR‟IYYAH”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada Kontestasi Politik dalam Pemilihan 

Kepala Desa di Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai dalam Perspekrif 

Siyasah Syar‟iyyah. Kantor Desa merupakan sebuah instansi yang menyediakan 

pelayanan terhadap masyarakat yang berada atau bertempat tinggal di suatu desa. 

Pada fokus penelitian ini, dapat diambil beberapa variable dalam penelitian ilmiah 

ini yang dianggap penting, antara lain: 

a. Kontestasi 

b. Politik 

c. Pemerintahan desa (Kepala Desa) 

d. Siyasah Syar‟iyyah 
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2. Deskripsi Fokus 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisi dan memahami 

penelitian ini, Maka penyusun akan mendeskripsikan beberapa variabel yang 

dianggap penting : 

a. Kontestasi merupakan tindakan atau proses yang berselisih atau berdebat untuk 

memperebutkan dukungan rakyat yang telah mengikuti sistem pasar seiring 

dengan rontoknya sistem lama oleh gerakan reformasi. 

b. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam 

masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya 

dalam Negara. Selain itu politik juga merupakan suatu kegiatan yang diarahkan 

untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. 

c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Sedangkan Kepala Desa adalah 

pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban 

untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya  dan melaksanakan tugas dari 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

d. Siyasah Syar‟iyah. Dilihat dari perspektif siyasah syar‟iyah terhadap perekrutan 

perekrutan kepala dusun bahwa siyasah syar‟iyah merupakan ketentuan 

kebijaksanaan dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan syariat. Adanya 

siyasah syar‟iyah guna mengatur dan mengatasi masalah-masalah umum yang 

timbul di tengah masyarakat islam untuk mempererat tali persaudaraan, 

menciptakan perdamaian dan kesejahteraan agar terhindar dari mudharat. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok 

masalah pada pembahasan kali adalah “Bagaimana Kontestasi Politik dalam 

Pemilihan Kepala Desa di Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai dalam 

Perspektif Siyasah Syariah”. Dari masalah pokok yang diajukan ini, akan di 

analisa secara teoritis dan empiris kedalam beberapa sub-sub masalah, antara lain: 
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1. Bagaimana mekanisme terhadap kontestasi politik dalam pemilihan Kepala 

Desa di desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap Kontestasi Politik dalam pemilihan 

Kepala Desa di desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai? 

D. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka berisi tentang uraian hasil-hasil penelitian secara sistematis 

yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa sumber 

buku yang didalamnya terdapat  pandangan dari sebagian ahli. Sebelum 

melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah 

yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki 

relevansi dengan judul penulis sebagai berikut: 

HAW. Widjaja. Dalam buku berjudul Otonomi Desa Tahun 2004 

menjelaskan tentang otonomi asli dari pemerintahan desa yang merupakan 

kewenangan dari satu kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul yang mencakup 

tentang kewenangan desa. Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka 

sosialisasi dan fasilitas bagi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa, Dewan 

Perwakilan Desa, Pembina Desa, PKK, Mahasiswa serta aparat birokrat daerah. 

Namun dalam buku ini tidak secara khusus membahas mengenai pemerintahan 

desa secara menyeluruh sesuai dengan judul peneliti. 

Ni‟matul Huda dalam buku berjudul Hukum Pemerintahan Desa, Tahun 

2016 dalam buku ini membahas tentang sistem pemerintahan desa yang sesuai 

dengan UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimana Undang-undang ini 

melalui proses yang cukup panjang hingga akhirnya lahirlah dan disahkannya UU 

No.6 Tahun 2014. Undang-undang tentang desa ini juga mengatur tentang tata 

kelola pemerintahan dalam suatu desa dan tentang bagaimana mekanisme 

pemilihan kepala desa. Berbeda dari buku yang lain, buku ini sangat membantu 
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dalam melakukan penelitian dan cukup jelas membahas tentang pemerintahan 

desa termaksud tentang mekanisme pemilihan kepala desa. Namun, buku ini 

cukup banyak mengandung kata-kata yang kurang di mengerti oleh beberapa 

pembaca. 

Yusnani Hasyimzoem, dkk. Dalam bukunya “Hukum Pemerintahan 

Daerah”, Tahun 2017 dalam buku ini menjelaskan tentang dasar hukum 

Pemerintahan Daerah, serta Pemerintahan desa yang membahasa mengenai 

pengertian desa menurut beberapa ahli, namun dalam buku ini tidak membahas 

secara rinci tentang tata cara pemilihan kepala desa dan hanya lebih mengarah 

pada sistem pemerintahan daerah saja. 

Youla C. Sajangbati, dkk. Dalam penulisan jurnal yang berjudul 

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, dalam jurnal ini membahas tentang 

bagaimana tujuan dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan desa secara baik dan benar, serta penjelasan mengenai pemilihan 

kepala desa. Dalam jurnal ini tidak membahas mengenai mekanisme pemilihan 

kepala desa. 

Rahmad hidayat, dkk. Dalam penulisan jurnal yang berjudul Pengankatan 

dan Pemberhentian kepala Desa Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, 

dalam jurnal ini menjelaskan secara detail tentang pengangkatan dan 

pemberhentian kepala desa secara rinci, selain itu jurnal ini juga membahas 

mengenai kepemimpinan kepala desa sesuai dengan topik pada penelitian ini, 

namun jurnal ini tidak membahas mengenai konsep pemilihan pilkades. 

Parjiyana, dkk. Dalam penulisan jurnal yang berjudul Peranan Kepala 

Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dalam 

jurnal ini juga menjelaskan banyak hala-hal tentang tugas dan fungsi kepala Desa 

dalam pemerintahan desa. Secara garis besar jurnal ini sangat membantu penulis 
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dalam mendapatkan topik-topik yang di cari akan tetapi jurnal ini tidak membahas 

mengenai masalah hak dan kewajiban serta wewenang kepala desa. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 pokok 

pembahasan yaitu : 

a. Untuk mengetahui mekanisme terhadap kontestasi politik dalam pemilihan 

Kepala Desa di desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai? 

b. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap Kontestasi Politik dalam 

pemilihan Kepala Desa di desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan 

Kabupaten Sinjai? 

2. Kegunaan Penelitian 

b. Kegunaan Teoretis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam memahami 

Kontestasi Politik dalam pemilihan Kepala Desa di desa Gareccing Kecamatan  

Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. 

c. Kegunaan Praktis 

1) Dapat mengetahui mekanisme terhadap kontestasi politik dalam pemilihan 

Kepala Desa di Desa Gareccing Kecamatan. Sinjai Selatan Kabupaten. 

Sinjai. 

2) Dapat mengetahui partisipasi masyarakat terhadap Kontestasi Politik dalam 

pemilihan Kepala Desa di desa Gareccing Kecamatan. Sinjai Selatan 

Kabupaten. Sinjai. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Kontestasi 

Kata kontestasi berasal dari kata bahasa Inggris (Contestation). Dalam 

kamus Merriam-Websters, contestation berarti controversy dan debate. Sedangkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kata konrestasi bermakna kontroversi 

atau perdebatan, selain itu kata kontestasi juga dapat diartikan suatu persaingan, 

perebutan, kontes, dan kompetisi. Kontestasi adalah sebagai suatu pertarungan 

atau persaingan antar aktor baik individu maupun kelompok, masing-masing 

beradu strategis untuk memperjuangkan ideologi, nilai, solusi, kepentingan, dan 

lain sebagainya. Kontestasi juga dapat dimaknai sebagai hasil interaksi antar aktor 

dalam proses pengganggaran yang melibatkan eksekutif, legislatif dan kelompok 

lain yang berkepentingan.  

Dalam kontestasi juga melibatkan tokoh, kelompok, golongan dan elit 

masyarakat yang masing-masing memiliki aspirasi dalam menentukan pemilihan 

kepala desa sekaligus menentukan kepala desa priode selanjutnya, yang mampu 

mewakili aspirasi rakyat dalam mewujudkan pembangunan di desa sehingga dapat 

menjadi desa yang lebih maju.
17

 

Kontestasi terjadi dilatar belakangi adanya tata cara yang mengatur tentang 

recruitment secara terbuka oleh masyarakat setempat dalam memperebutkan 

kepala desa adalam proses pemilihan secara langsung oleh masyarakat terhadap 

kandidat calon yang didukungnya. Dengan seiringnya ilmu pengetahuan dan 

berkembangnya sistem demokrasi untuk mendapatkan simpatik dan suara rakyat, 

para kandidat diberi mekanisme atau tahapan dalam pencalonan untuk mengikuti 

pemilihan kepala desa dengan melalui dari tahapan verifikasi hingga pelantikan 
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sebagai kepala desa terpilih. Dan harapan msyarakat kedepannya agar kandidat 

yang terpilih mampu membawa perubahan positif dalam pembangunan di desa. 

B. Politik  

Menurut Andrew Heywood “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang 

bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-

peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas 

dari gejala konflik dan kerja sama”.
18

  

Menurut Miriam Budiardjo bahwa politik merupakan bermacam kegiatan 

dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem 

itu dan melaksanakan tujuan-tujan tersebut.
19

 Politik juga dapat diartikan sebagai 

suatu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara, serta 

merupakan suatu kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan 

mempertahankan kekuasaan di masyarakat guna untuk mewujudkan kebaikan  

bersama. 

1. Konsep-konsep politik. 

a. Klasik, Pada pandangan klasik (Aristoteles) mengemukakan bahwa politik 

digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang 

dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan 

swasta. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau 

nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebenaran dan 

kebahagiaan. Pandangan klasik dianggap kabur seiring banyaknya 

penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. Kepentingan umum dapat 

pula diartikan sebagai general will atau kepentingan mayoritas. 

b. Kelembagaan, Menurut Max Weber, Negara dianggap memiliki hak 

memonopoli kekuasaan fisik yang utama, namun konsep ini hanya berlaku 
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bagi negara modern yaitu negara yang sudah memiliki batas wilayah yang 

pasti dan penduduknya tidak nomaden (pengembara). 

c. Kekuasaan, Robson mengemukakan bahwa politik yaitu kegiatan untuk 

mencari dan mempertahankan kekuasaan ataupun menentang pelaksanaan 

kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok 

untuk memengaruhi prilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan 

keinginan para pelaku.
20

 

d. Fungsionalisme, suatu alokasi nilai-nilai berdasarkan kewenangan dan 

mengikat suatu masyarakat. 

e. Konflik, pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan 

kegiatan untuk mempengaruhi perumusan dan kebijaksanaan umum dalam 

rangka untuk memengaruhi, mendapatkan dan mempertahankan nilai. 

Sehingga sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang satu 

dengan pihak yang lainnya guna mempertahankan nilai. 

2. Tujuan Politik 

a. Adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di 

masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai 

dengan norma hukum. 

b. Dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintahan yang 

demokratis. 

c. Dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat 

yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. 

e. Melindungi hak-hak semua warga Negara Indonesia dan menjamin 

terlaksananya kewajibn-kewajiban warga negara. 

f. Menjaga keamanan dan perdamaian negara. 

g. Menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. 

                                                           
20

 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta : 2008), h.17 



14 
 

 
 

3. Macam-macam Sistem Politik 

a. Sistem Absolutisme yaitu sistem politik yang dimana tidak ada batasan 

hukum, kebiasaan atau moral kekuasaan pemerintah. 

b. Sistem Anarkisme yaitu sistem politik yang bertentangan dengan semua 

bentuk pemerintahan. 

c. Sistem Koalisi yaitu kombinasi sementara kelompok atau individu yang 

dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan bersama. 

d. Sistem Commonwealth (Persemakmuran) yaitu sistem yang terdiri dari 

rakyat satu komunitas yang terorganisasi secara politis dan bersifat 

independen atau semi independen, dimana pemerintah berfungsi berdasrkan 

persetujuan rakyat. 

e. Sistem Komunisme yaitu sistem yang menciptakan masyarakat tanpa kelas 

yang kaya dan bebas, dimana semua orang menikmati status sosial dan 

ekonomi. 

f. Sistem Demokrasi yaitu sistem politik dimana rakyat suatu negara 

memerintah apapun yang mereka pilih. 

g. Sistem Monarki yaitu sistem dimana seseorang memilih hak keturunan untuk 

memimpin sebagai kepala Negara seumur hidupnya. 

h. Sistem Republik yaitu sistem politik yang didasarkan pada konsep bahwa 

kedaulatan berada di tangan rakyat, yang mendelegasikan kekuasaan untuk 

memimpin atas nama rakyat, untuk memiliki perwakilan dan pejabat negara. 

4. Prilaku Politik 

Prilaku politik adalah suatu prilaku yang dilakukan oleh seorang 

individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan 

politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan 

hak dan kewajibannya guna melakukan prilaku politik. Adapun yang dimaksud 

dengan prilaku politik yaitu: 

a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. 
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b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai 

politik (PARPOL), mengikuti ORMAS atau organisasi masyarakat atau 

lembaga swadaya masyarakat. 

c. Ikut serta dalam pesta politik. 

d. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas. 

e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik. 

f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik 

guna melakukan prilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-

undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku. 

C. Pemerintahan Desa dan Kepala Desa 

1. Pemerintahan Desa 

UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang mengatur 

tentang pemerintahan desa. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang desa ini 

disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 

januari 2014. Undang-undang tentang desa ini merupakan suatu kajian baru yang 

menarik dengan perubahan-perubahan yang dituliskan di dalamnya cukup 

signifikan dengan harapan menjadikan desa sebagai sebuah kawasan yang harus 

berkembang baik dalam konteks berbangsa dan bernegara. 

Selama ini desa dianggap sebuah kawasan tertinggal dari segala aspek jika 

dibandingkan dengan kota menengah atau kota besar. Pada hakikatnya bukan 

untuk menjadikan sebuah desa berubah menjadi sebuah kawasan perkotaan yang 

padat penduduk, akan tetapi tujuan dan harapan dibentuknya UU Nomor 6 Tahun 

2014 tersebut lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam desa-desa 

dan juga membangun desa dengan membenahi infrastruktur penting yang ada di 

dalam desa. Secara tidak langsung, proses pembangunan desa, setelah terbitnya 

UU Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan dapat mengurangi angka perpindahan 
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penduduk dari satu daerah ke daerah lain sekaligus mengejar ketertinggalan-

ketertinggalan pembangunan dan kompetisi inovatif antar desa.
21

 

Dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat desa dengan disahkannya 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini menegaskan bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun1945. 

UU Nomor 6 tahun 2014 ini juga mengatur mengenai kedudukan dan jenis 

desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak 

dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan asset 

desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik 

desa, serta pembinaan dan pengawasan  

Selain itu UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan hendak mengangkat 

desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan reublik Indonesia. 

Hal lain adalah bahwa pengaturan desa akan menentukan format desa yang tepat 

dan sesuai dengan konteks keberagaman lokal. Penguatan kemandirian desa 

melalui Undang-undang ini juga menetapkan desa sebagai subjek pemerintahan 

dan pembangunan yang betul-betul memulai dari bawah atau terendah. 
22

 

a. Tujuan pemerintahan desa 

1) Memperkuat pemerintahan desa 

Dengan diperlemahnya undang-undang pemerintah desa, berbagai 

sumber-sumber penghasilannya dan hak-haknya sebagai sumber penghasilan 

masyarakat pertanian diambil. 

2) Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam 

pembangunan. Pembangunan digerakkan dari “atas” tidak berasal dari 

“bawah” sehingga pembangunan dianggap sebagai “proyek pemerintah”.  
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b. Asas-asas pemerintahan desa 

1) Kepastian Hukum yaitu segala apa yang diselenggarakan oleh pemerintah 

desa harus berlandaskan dan berpegang pada peraturan yang ada di undang-

undang penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah desa harus 

mengedepankan keadilan pada setiap masyarakat, tidak ada unsur pilih kasih 

atau membeda-bedakan. 

2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan yaitusegala yang diselenggarakan 

pemerintahan harus melihat keteraturan, keserasian, serta keseimbangan 

terhadap pengendalian penyelenggaraan tersebut. 

3) Tertib kepentingan umum yaitu segala yang diselenggarakan oleh 

pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum dan selektif terhadap 

penyelenggaraan yang dimana bukan dibuat untuk satu kelompok tertentu  

saja melainkan untuk seluruh masyarakat desa. 

4) Keterbukaan yaitu setiap penyelenggaraan yang dilakukan pemerintahan 

harus transparan, artinya penyelenggaraan yang dilakukan ini sumber dana-

nya dari mana, pihak apa yang terlibat, penyelenggaraannya bertujuan untuk 

apa. 

5) Keberagaman yaitu dalam asas ini dimana penyelenggaraan desa harus dapat 

mengayomi setiap kalangan masyarakat. 

6) Pertisipatif yaitu dalam asas ini dimana setiap penyelenggaraan 

pemerintahan desa semua elemen yang ada di desa tersebut harus terlibat 

aktif. 

c. Kewenangan pemerintahan desa 

1) Penetapan dan penegasan batas desa. 

2) Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa. 

3) Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan jerja, 

pencarian kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. 

4) Penetapan perangkat desa. 
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5) Penetapan BUM desa. 

6) Penetapan APB desa. 

7) Penetapan peraturan desa. 

8) Penetapan kerja sama antar desa. 

9) Pembentukan BPD 

10) Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, 

rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa 

lainnya dalam skala desa. 

2. Kepala Desa 

Kepala desa merupakan seseorang yang memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai 

pemimpin yang dekat dengan masyarakat. 

a. Tugas dan wewenang kepala desa 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; 

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; 

3. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset desa; 

4. Menetapkan peraturan desa; 

5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; 

6. Membina kehidupan msyarakat desa; 

7. Membina ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, serta 

meningkatkan perekonomian desa dan mengintegrasikannya agar 

mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat desa; 

8. Mengembangkan sumber pendapatan desa; 

9. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; 

10. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Fungsi kepala desa 
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1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, 

penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan 

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, 

administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah. 

2. Melaksnakan pemabngunan, seperti pembangunan sarana prasarana 

perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan den kesehatan. 

3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat, partisipasi masyarakat sosial budaya masyarakat, keagamaan, 

dan ketenagakerjaan. 

4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 

5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga 

lainnya. 

c. Hak kepala desa 

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa; 

2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa; 

3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan dan penerimaan 

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 

4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; 

5. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 

perangkat desa. 

d. Kewajiban kepala desa 

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasil, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatua Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

2. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 
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3. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, 

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

dan nepotisme; 

4. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; 

5. Memberikan informasi kepada masyarakat desa dan lain sebagainya. 

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 26, kepala desa wajib: 

a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir 

tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; 

b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir 

masa jabatan kepada Bupati/Walikota; 

c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara 

tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; 

d) Memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan 

secara tertulis kepada masyarakat  desa setiap akhir tahun anggaran. 

e. Larangan kepala desa 

1. Merugikan kepentingan umum; 

2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, 

pihak lain dan golongan tertentu; 

3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya; 

4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga masyarakat tertentu; 

5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa; 

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

jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan 

yang akan dilakukannya; 

7. Menjadi pengurus partai politik; 

8. Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang; 

9. Melanggar sumpah atau janji jabatan; 
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10. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut 

tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Pengertian Desa 

Menurut Mashuri Maschab, pengertian desa terdapat tiga macam 

penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis yaitu desa 

yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas 

penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara 

mereka saling mengenal dengan baik dan banyak bergantung kepada kebaikan-

kebaikan alam, serta masyarakat yang hidup secara sederhana dan pada 

umumnya hidup dari sektor pertanian. Kedua, pengertian secara ekonomi yaitu 

desa sebagai lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Ketiga, 

pengertian secara politik yaitu dimana „desa‟ sebagai suatu organisasi 

pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai 

wewenang tertentu karena merupakan bagian pemerintahan Negara, dengan 

maksud lain “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa 

menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.
23

 

Selain itu desa juga hanya mengurus kepentingan warga yang 

berhubungan dengan administrasi, misalnya kependudukan, kelahiran, 

kematian, perkawinan, dan sebagainya. 

a.  Kewenangan Desa 

Kewenangan desa yang diatur berdasarkan keputusan Menteri dalam 

Negeri tentang Pedoman Umum Kewenangan Desa. Penetapan bentuk dan 

susunan organisasi pembentukan desa; pencalonan, pemilihan dan penetapan 

kepala desa; pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan penetapan perangkat 

desa, pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan, penetapan dan 

pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD); pencalonan pemilihan dan 
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penetapan anggota badan perwakilan desa; penyusunan dan penetapan anggaran 

pendapatan dan belanja desa; pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat; 

penetapan peraturan desa; penetapan kerja sama antar desa; penetapan pinjaman 

desa; penetapan dan pembentukan daban usaha milik desa (BUMDES); 

pengeluaran izin skala desa; penetapan tanah kas desa; pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat; pengelolaan tugas pembantuan; pengelolaan dana 

atas bagi hasil perimbangan keuangan antar pusat dan daerah yang diterima 

oleh Kabupaten dan Kota
24

. 

Dalam penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa 

kewenangan atau pengaturan desa berasaskan: 

a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; 

b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala local dan pengambilan 

keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat desa; 

c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai 

yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem 

nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 

d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperang aktif dan bekerja sama 

dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan 

unsur masyarakat desa dalam membangun desa; 

e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk 

membangun desa; 

f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari 

satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa; 

g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut 

kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang 

berkepentingan; 
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h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu 

sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan 

persetujan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin; 

i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan 

Masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; 

j. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; 

k. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang 

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa; dan 

l. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, 

terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan 

program pembanguna desa.
25

 

b. Fungsi dan Tugas Desa 

1. Fungsi desa yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikit serta 

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan 

pelayanan masyarakat desa. 

2. Tugas Desa meliputi: 

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. 

c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa 

kepada masyarakat desa. 

d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan 

mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. 

e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, 

partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. 
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f. meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
26

 

c. Badan Permusyawatan Desa 

Badan Permnsyawaratan Desa ialah suatu wajah permusyawaratan yang 

keanggotaanya terdiri dari kepala kepala sub wilayah desa, Pimpinann 

lembaga–lembaga kemasyarakatan dan pemuka–pemuka berbagai lapangan 

kekaryatan.
27

 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah lembaga dalam 

mewujudkann demokrasi dalam suatu pemerintahan desa.BPD merupakan 

wakil dari rakyat yang telah dipilih dan mempunyai tanggung jawab atas 

perundang-undangan lebih tepatnya BPD dianggap sebagai dewan perwakilan 

rakyat. BPD ini merupakan lembaga baru pada era otonomi daerah di Indonesia 

yang anggotanya dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah atau perwakilan 

penduduk yang bersangkutan serta penetapannya ditetapkan dengan cara 

musyawarah mufakat. 

Anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari ketua 

RT, golongan profesi, pemuka Agama tokoh, tokoh pemuda ataaupun 

masyarakat lainnya.Adapun masa jabatannya selama 6 (enam) Tahun dalam dua 

periode ataupun dapat dipilih kembali untuk satu lagi masa jabatan namun tidak 

diperbolehkan merangkap jabatan misalnya kepala desa sekaligus perangkat 

desa.Adapun peresmianya ditetapkan berdasarkan keputusan bupati atau 

walikota. dan mengucapkan sumpah atau janji bersama-sama didepan 

masyarakat dipandu oleh Bupati atau walikota tersebut.Adapun pemilihan 

ketuanya dipilih langsung oleh anggota-anggota BPD dalam rapat khusus yang 

diadakan oleh BPD itu sendiri.Setelah resmi menjabat sebagai anggota BPD 
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mempunyai tugas menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan kepala 

desa, menampung aspirasi masyarakat serta menyalurkannya. 

a. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peranan yang erat 

kaitannya dengan tugas-tugas kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan 

desa. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-

Undang Desa,  penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah 

desa,  yaitu kepala desa dibantu oleh perangkat desa.  

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sama dengan kepala 

desa didalam suatu penyelenggaraan pemerintah desa. UU menyamaratakan 

kedudukan BPD dengan kepala desa namun mempunyai tugas yang berbeda. 

Dalam UU pasal 5 Nomor  6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan pula bahwa 

UU desa mengatur keberadaan lembaga desa, diantaranya lembaga 

pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintah desa, BPD, lembaga adat serta 

lembaga kemsyarakatan. Dalam UU desa juga menjelaskan tugas kepala desa 

dan BPD dimana kepala desa mempunyai tugas atau peran penting sebagai 

kepanjangan tangan negara yang paling dekat dengan masyarakat serta 

pemimpin masyarakat.Sedangkan BPD berperan penting dalam membantu 

pemerintah menyiapkan segala kebijakan pemerintah desa yang didampingi 

oleh kepala desa. UU desa menjelaskan lebih jauh lagi dimana BPD dan kepala 

desa harus mempunyai visi misi yang sama sebagai lembaga perwakilan 

masyarakat desa dan tidak dapat saling menjatuhkan mengingat kepala desa dan 

BPD mempunyai kedudukan yang sama. 
28

 

b. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

 Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, 

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas sebagai berikut: 
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1) Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama kepala desa membahas 

kemudian menyepakati rancangan peraturan desa yang telah dibuat.  

2) Menampung serta menyalurkan aspirasi-aspirasi para masyarakat.   

3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
29

 

Adapun wewenang Badan Permusyawaran Desa 

1. Bersama-sama kepala desa dalam membahas rancangan peraturan desa yang 

telah dibuat bersama-sama.  

2. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa serta peraturan kepala desa. 

Berwenang untuk mengajukan pengangkatan serta pemberhentiaan kepala 

desa.  

3. Berwenang dalam hal pembentukan panitian dalam pemilihan kepala desa.  

4. Dan yang tidak kala penting BPD berwenang dalam Menggali, menampung, 

menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakkat.
30

 

c. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Adapun Hak Badan Permusyawaratan Desa 

1) Sebagai pengawas dan peminta keterangan tentang penyelenggaraan 

Pemerintahan  kepada Pemerintah desa. 

2) Memberikan argumen atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan  

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

3) Menerima biaya operasional dalam pelaksanaan peran dan fungsinya dari 

anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). 
31

 

Sedangkan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa: 
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1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undaang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.  

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam 

penyelenggaran pemerintahan desa. 

3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi 

masyarakat desa.  

4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, 

dan/atau golongan.  

5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa. 

6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan desa.
32

 

d. Aparat atau Perangkat Desa 

Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa, selain kepala 

desa. Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, peran 

perangkat desa sangatlah vital, sebab perangkat desa sebagai ujung tombak 

dalam pelayanan bagi warga pada pemerintahan di tingkat paling bawah. Sesuai 

rumusan pasal 49 ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya.
33

 

Aparat atau Perangkat Desa terdiri atas : 

1. Sekretaris Desa 

2. Pelaksana Kewilayahan 

3. Pelaksana Teknis 
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1. Dalam pasal 48 UU Desa No. 6 Tahun 2014 tugas perangkat desa diantaranya 

adalah: 

a. Perangkat desa sebagaimana di maksud dalam pasal 48 bertugas membantu 

kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

b. Membatu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa. 

c. Memberi masukan kepada kepala desa dalam rangka menetapkan kebijakan 

pemerintahan desa. 

d. Membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis dan pelaksana tugas 

oprasional. 

e. Membantu  dalam urusan perencanaan program kegiatan desa
34

. 

2. Pengangkatan Perangkat Desa 

Dalam pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa dalam pengangkatan 

Perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, setelah kepala desa 

berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat atau pimpinan kecamatan atas nama 

Bupati/Walikota
35

.  

3. Dalam pasal 51 UU Desa No. 6 Tahun 2014 Larangan Perangkat Desa 

diantaranya adalah: 

a. Merugikan kepentingan umum; 

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, 

pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 

c. Menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 

d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan 

masyarakat; 

e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa; 

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

dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 

dilakukannya; 
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g. Menjadi pengurus partai politik; 

h. Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang; 

i. Merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota Badan Permusyawaratan 

Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Daerah Rapublik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan 

jabatan-jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. 

j. Ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan 

kepala daerah.  

k. Melanggar sumpah atau janji jabatan; dan 

l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa 

alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Pemberhentian perangkat desa 

Sesuai dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 53 

menyebutkan bahwa perangkat desa dapat diberhentikan karena: 

a. Meninggal dunia; 

b. Permintaan sendiri; 

c. Diberhentikan  

Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud karena: 

1) Usia telah genap 60 tahun. 

2) Berhalangan tetap. 

3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. 

4) Melanggar larangan sebagai perangkat desa. 

D. Siyasah Syar’iyah  

Kata “siyasah” menurut bahasa berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus 

dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian 
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kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan 

membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.
36

 

Secara terminologi siyasah berarti, Pertama : hukum-hukum syara‟ yang 

berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta 

penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak 

Allah swt, maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kedua : sesuatu yang 

dilakukan oleh pemimpin negara berupa ijtihad dalam urusan rakyat yang 

mengarahkan mereka lebih dekat pada maslahat dan jauh dari mafsadat, kendati 

tidak terdapat padanya nash-nash syar‟i (Al Qur‟an dan Sunnah), selama ia sejalan 

dengan perwujudan al-maqasid as-syari‟ah dan tidak bertentangan dengan dalil-

dalil yang sifatnya terperinci. Dan ketiga: ta‟dzir yaitu ancaman dan hukuman.
37

 

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta 

mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan siyasah sebagai ilmu yang 

dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya. Sementara 

Louis Ma‟luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan 

manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.
38

 

Sedangkan makna as-siyasah untuk penggunaan pada zaman modern saat 

ini, yaitu : 

1. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan daulah 

(negara), serta hubungannya dengan dunia luar. 

2. As-siyasah adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan 

negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. 

Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta segala 

perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut, misalnya 
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undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara 

atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan. 

Siyasah syar‟iyah merupakan ketentuan kebijaksanaan dalam sistem 

ketatanegaraan berdasarkan syariat. Adanya siyasah syar‟iyah guna mengatur dan 

mengatasi masalah-masalah umum yang timbul ditengah masyarakat islam untuk 

mempererat tali persaudaraan, menciptakan perdamaian dan kesejahteraan agar 

terhindar dari mudharat. Siyasah syar‟iyah bertujuan untuk mengantarkan rakyat 

menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Paradigma pemikiran bahwa islam 

adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem 

kehidupan  seperti ketatanegaraan.
39

  

Kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal soleh, 

maka Allah swt akan selalu meridhai kita, seperti dalam ayat QS Ali Imran (3) : 26 

ٍَِ رُِعضُّ  َٗ ََِّ رََشبُٓء  ٍِ ْيَل  َُ رَِْضُع ٱْى َٗ ِ رََشبُٓء  ٍَ ْيَل  َُ ْيِل رُْؤرِٚ ٱْى َُ يَِل ٱْى ٍََٰ  ٌَّ ُ ُْٞش ۖ  قُِو ٱىيَّٖ ِ رََشبُٓء ۖ ثَِِٞذَك ٱْىَخ ٍَ رُِزهُّ  َٗ      رََشبُٓء 

ٍء قَِذٌٝش                                                                                        ْٚ َٰٚ ُموِّ َش  إََِّّل َعيَ

Terjemahnya : 

“Katakanlah: “Ya Tuhan yang memiliki segala kekuasaan. Engkau berikan 

kekuasaan kepada barang siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut 

kekuasaan dari barang siapa yang engkau kehendaki dan engkau muliakan 

barang siapa yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. 

Sesungguhnya Engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah maha kuasa.”
40

 

Dalam Asbabun Nuzul lil-Wahidi 

“Al-Wahidi meriwayatkan sebuah Hadis dari Ibnu Abbas dan Anas ibn 

Malik, bahwa ketika Rasulullah SAW menaklukan Kota Mekah, Beliau(Nabi 

SAW) menjanjikan kepada umatnya akan kerajaan Persia dan Romawi. Kemudian 

orang-orang Munafik dan Yahudi berkata: “Alangkah jauhnya dari manakah kamu 

Muhammad akan mendapatkan kerajaan Persia dan Romawi, sedangkan mereka 
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jauh lebih kuat dan mulia dibandingkan dengan kemenanganmu(Nabi SAW) ini. 

Tidak cukupkah bagi Muhammad Mekah dan Madinah, sampai ia(Nabi SAW) 

hendak menaklukkan Persia dan Romawi?”.
41

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir pada QS Ali Imran (3) : 26 

“Katakanlah hai Muhammad dengan mengagungkan Tuhanmu, bersyukur 

kepada-Nya, berserah diri kepada-Nya, dan bertawakkal kepada-Nya. Yakni 

semua kerajaan adalah milik-Mu. Engkaulah yang memberi dan Engkaulah yang 

mencegah semua apa yang Engkau kehendaki pasti tidak akan terjadi”.
42

 

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh At-Thabrany dan Al-Bazzar dengan 

Sanad Shahih melalui „Auf bin Malik bahwa Nabi Muhammad shallallahu „alaihi 

wasallam bersabda, 

ِْ أََخَزَٕب ثَِغْٞ  ََ بَسحُ ىِ ٍَ ُء اْْلِ ْٜ ثِْئَظ اىشَّ َٗ َب،  َحيَّٖ َٗ َب  ِْ أََخَزَٕب ثَِحقِّٖ ََ بَسحُ ىِ ٍَ ُء اْْلِ ْٜ ٌَ اىشَّ ِٔ                             ِّْع ْٞ ُُ َعيَ َب رَُن٘ ِش َحقِّٖ  

ِخ                                                                                                  ٍَ ًَ اْىقَِٞب ْ٘                                 َحْغَشحً َٝ

            

Artinya : 

“Jabatan/kekuasaan ialah suatu hal yang begitu nikmat bagi yang mengambil 

hak dan menempatkannya (dengan benar), (akan tetapi) menjadi sesuatu 

yang begitu menyengsarakan bagi yang tidak menempatkan hak pada 

tempatnya serta akan menjadi penyesalan pada Hari Kiamat.”
43

  

Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam 

bentuk, jenis kelamin, bangsa, suku, ras, ataupun yang lainnya tetapi kita tetap 

harus saling mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia menjadi umat 

yang satu. Di tengah keberagaman tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin 

yang memimpin orang-orang disekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin 
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tidaklah mudah, akan tetapi harus mempunyai syarat tersendiri, seperti yang 

terdapat dalam ayat QS An-Nisa (4) : 135 

 ۡ٘ ىَ َٗ  ِ
َِ ثِبۡىقِۡغِظ ُشََٖذٓاَء لِِلَّٰ ۡٞ ٍِ ا َّ٘ ا قَ ۡ٘ ُّ ۡ٘ ا ُم ۡ٘ ُْ ٍَ َِ اَٰ ۡٝ َب اىَِّز ـبَُّٖٝ

َٰٰۤٝ ِٗ ٌۡ اَ فُِغُن ّۡ ٓٚ اَ َِ  َعيَٰ ۡٞ اۡۡلَۡقَشثِ َٗ  ِِ ۡٝ اىَِذ َ٘ شً  ؕ اۡى ۡٞ ٗۡ ََقِ ًِّْٞب اَ ََ  ِۡ ُۡ َُّٝن                   اِ

                     

ب                                    ََ ِٖ ٚ ثِ ىَٰ ۡٗ ُ اَ
ُۡ   اََبلِّلَٰ ٙ اَ ٓ َٰ٘ ا  ََََل رَزَّجُِع٘ا اۡىَٖ ۡ٘ ُۡ رَيۡ  ۚرَۡعِذىُ اِ َٗ َ َمب 

َُّ ّهللاَٰ ِ ا ََب ۡ٘ ٗۡ رُۡعِشُض ا اَ ًش ٘ ٰۤ ۡٞ ََّخجِ ۡ٘ يُ ََ ب رَۡع ََ   َُ ثِ

                                                                                   

Terjemahnya : 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 

maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan.”
44

 

 

Asbabun Nuzul lil-Wahidi 

 “Al- Wahidi meriwayatkan “Diturunkan mengenai Nabi SAW. yang 

menerima pengaduan dua orang laki-laki yang bersengketa, yang satu kaya dan 

yang satu lagi faqîr (miskin). Nabi SAW. berpihak kepada yang faqîr (miskin); 

karena menurut pandangan beliau SAW: “Bahwa orang Faqîr (miskin) tidak akan 

berbuat zhâlim (aniaya) kepada yang kaya. Maka Allah SWT. tidak membenarkan 

tindakan Nabi SAW. tersebut, dan (Allah SWT.) memerintahkan (Nabi SAW.) 

untuk menegakkan keadilan di antara kedua belah pihak, yaitu antara orang kaya 

dan faqîr (miskin)”.
45

 

 

Dalam Tafsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir pada QS An-Nisa ayat 135, 

bahwa:  

“Bagi orang-orang yang beriman  tunaikanlah kesaksian itu karena Allah. 

Meskipun kesaksian itu ditujukan terhadap kedua orang tuamu dan kerabatmu, 
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janganlah kamu takut kepada mereka dalam mengemukakannya. Tetapi 

kemukakanlah kesaksian secara sebenarnya, sekalipun bahayanya kembali kepada 

mereka, karena sesungguhnya perkara yang hak itu harus ditegakkan atas setiap 

orang, tanpa pandang bulu. Dan janganlah kamu hiraukan dia karena kayanya, 

jangan pula kasihan kepadanya karena miskinnya. Allah-lah yang mengurus 

keduanya  daripada kamu sendiri, dan dia lebih mengetahui hal yang bermaslahat 

bagi keduanya. Jangan sekali-kali hawa nafsu dan fanatisme serta resiko dibenci 

orang lain membuat kalian meninggalkan keadilan dalam semua perkara dan 

urusan kalian. Dengan kata lain, Allah kelak membalas perbuatan kalian itu 

terhadap diri kalian”.
46

 

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, bahwa Nabi 

Muhammad shallallahu „alaihi wasallam  menyuru ummat Islam supaya berlaku 

adil. Beliau bersabda : 

ٌِ ُِٝحتُّ اىَحغِْٞ                                       ْحِغ ٍُ َُّ هللا  ٌْ َبْعِذىُ٘ا، ٗإرا قَزَيزٌُ َأَْحِغُْ٘ا، َئ                        إرا حنَزُ

 

Artinya: 

 

“Apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil. Dan apabila 

kalian membunuh lakukanlah dengan ihsan, karena Allah itu Maha Ihsan dan 

menyukai orang-orang yang berbuat ihsan.” (HR Ath-Thabrani).
47
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III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan suatu metode penelitian 

guna sebagai alat, prosedur dan teknik dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian 

ialah cara menyalurkan rasa keingintahuan terhadap suatu masalah dalam keilmuan. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata lisan maupun 

tertulis serta objek yang digambarkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam 

masyarakat.  

2. Lokasi penelitian 

Penentuan lokasi penelitian ini yaitu Kantor Desa Gareccing, Kecamatan 

Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia. Alasan penulis 

memilih desa Gareccing karna desa tersebut merupakan tempat tinggal sekaligus 

kampung halaman sehingga dapat memudahkan penulis dalam proses 

penelitiannya. 

B. Pendekatan Penelitian 

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:  

1. Pendekatan Sosiologi adalah pendekatan yang digunakan dengan cara 

menyoroti fakta-fakta yang terjadi dalam realita yang dilandaskan pada 

masyarakat. 

2. Pendekatan Syar‟I adalah penelitian dengan melakukan pendekatan syar‟I yang 

berpedoman dapa Al-Qur‟an dan Hadis yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data ini didapatkan langsung dari sumbernya, baik itu melalui wawancara, 

melihat langsung ke lapangan maupun melalui laporan dalam bentuk dokumen 

tidak langsung.Dengan melihat langsung ke lapangan dengan melakukan 

wawancara (tanya jawab) pada pemerintah setempat yang bersangkutan. 

2. Data Sekunder 

Data ini berasal dari penelitian kepustakaan, dimana data yang tidak diperoleh 

secara langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari buku-buku 

yang berhubungan dengan objek penelitian. Dapat juga berupa jurnal ilmiah dan 

peraturan perundang-undangan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjaring informasi dari responden ataupun informan sesuai lingkup penelitian. 

Dalam upaya mengakuratkan data penelitian, dapat digunakan metode sebagai 

berikut: 

1. Observasi yaitu teknik yang menuntut peneliti untuk melakukan pengamatan 

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. 

2. Wawancara atau interview yaitu percakapan antara dua orang untuk 

memperoleh informasi melalui pertanyaan-pertanyaan, dimana ada yang 

bertindak selaku informan. Teknik wawancara adalah salah satu cara untuk 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, 

wawancara merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu metode 

penelitian. Wawancara (interview) dapat didefinisikan sebagai cara untuk 

mendapatkan informasi  (data) dari informan dengan cara bertanya secara 



37 
 

 
 

langsung, bertatap muka (face to face) atau menggunakan sarana komunikasi 

lainnya seperti telepon.
48

 

Adapun yang diwawancarai terdiri dari 9 orang yaitu : 

No Jabatan Informan 

1 Kepala Desa 1 Orang 

2 Sekretaris Desa 1 Orang 

3 BPD 1 Orang 

4 Panitia  1 Orang 

5 Tokoh Agama 1 Orang 

6 Tokoh Adat 1 Orang 

7 Masyarakat 2 Orang 

 Jumlah 8 Orang 

 

3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan sejumlah besar fakta dan data yang 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang 

tersedia yaitu berbentuk syarat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, 

dan foto.
49
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E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat untuk pengumpulan data yang 

disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada 

metodologi penelitian.
50

 

Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti 

   Peneliti merupakan orang yang melakukan penelitian dalam hai ini peneliti. 

2. Pedoman Wawancara 

  Pedoman wawancara ialah alat yang digunakan dalam kegiatan Tanya jawab 

yang berupa daftar pertanyaan yang menjadi dasar dalam dalam mengumpulkan 

suatu informasi. 

3. Buku dan Alat Tulis 

   Buku dan Alat Tulis digunakan untuk mencatat semua percakapan yang 

diperoleh dari sumber wawancara. 

4. Kamera / handphone 

   Kamera / handphone digunakan untuk mengambil gambar proses penelitian 

dalam melakukan wawancara dan berbagai kegiatan yang dianggap penting. 

Handphone dapat digunakan untuk merekam semua pembicaraan antara 

pewawancara dan informan. Karena jangan sampai data yang dicatat kurang akurat 

maka hasil rekaman di handphone dapat digunakan untuk menyempurnakannya. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan data 

a. Seleksi Data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok 

permasalahan yang akan dibahas. 

b. Pemeriksaan data, yaitu melihat ulang data yang diperoleh mengenai 

kejelasan dan kelengkapannya. 
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c. Klarifikasi Data, yaitu mengelompokkan pokok data bahasan agar mudah 

dalam mendeskripsikannya. 

d. Editing Data, yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang memiliki tujuan 

agar dapat mengetahui keaslian data yang akan dideskripsikan dalam 

memperoleh jawaban atas permasalahan. 

e. Coding Data, yaitu penyesuaian data yang diperoleh dari suatu penelitian 

lapangan maupun kepustakaan dengan cara memberi tanda tertentu pada 

setiap data yang diperoleh. 

2. Analisis Data 

  Analisis Data yaitu cara pengolaan data dalam bentuk yang sederhana 

agar dapat dimengerti dan dipahami. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu mengkaji data-data 

hasil dari penelitian di lapangan, pengolaan data dikaji secara deskriptif analisis 

dengan memaparkan secara terperinci terkait masalah-masalah berdasarkan 

penelitian di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kabupaten Sinjai 

Kabupaten Sinjai berasal dari kata Sijai‟ yang artinya sama jahitannya yang 

dimana jika di telusuri hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di kabupaten 

Sinjai di masa lalu, maka nampaklah dengan jelas bahwa ia terjalin dengan erat 

oleh tali kekeluargaan, mayoritas penduduk memiliki cara penghasilan yang 

berbeda-beda karena letak geografis dari masing-masing setiap kecamatan 

Kabupaten Sinjai merupakan daerah yang berada diantara Kabupaten Bone dan 

Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari 9 Kecamatan diantaranya Kecamatan 

Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan 

Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan 

Tellulimpoe, Kecamatan Bulupoddo, dan Kecamatan Pulau Sembilan. 

Watak dan karakter masyarakat sinjai tercermin dari system pemerintahan 

demokratis dan berkedaulatan rakyat. Komunikasi politik diantara kerajaan-

kerajaan dibangun melalui landasan tatanan kesopanan yakni sipakatau yaitu 

saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai konsep “Sirui Menre’ 

Tessirui No’ yakni saling keatas, pantang saling menarik ke bawah, Mallilu 

Sipakainge yang bermakna bila khilaf saling mengingatkan.
51

 

Eksistensi dan identitas kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai di 

masa lalu semakin jelas dengan didirikannya Benteng pada tahun 1557. Benteng 

ini dikenal dengan nama Benteng Balangnipa, sebab didirikan di Balangnipa yang 

sekarang menjadi Ibu Kota Kabupaten Sinjai. Disamping itu, benteng ini pun 

dikenal dengan nama Benteng Tellulimpoe, karena didirikan secara bersama-sama 

                                                           
51

 https://www.sinjaikab.go.id Tahun 2018 

https://www.sinjaikab.go.id/


41 
 

 
 

oleh 3 (tiga) kerajaan yakni Lamatti, Bulo-bulo, dan Tondong lalu dipugar oleh 

Belanda melalui perang Manggarabombang. 

Argensi Belanda pada tahun 1561 – 1859 terjadi pertempuran yang hebat 

sehingga dalam sejarah dikenal nama Rumpa‟na Manggarabombang  atau perang 

Maggarabombang, dan tahun 1559 Benteng Balangnipa jatuh ke tangan Belanda. 

Tahun 1636 orang Belanda mulai dating ke daerah Sinjai. Kerajaan-kerajaan di 

Sinjai menentang keras upaya Belanda untuk memecah belah persatuan kerajaan-

kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini Mencapai puncaknya dengan 

terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang mencoba 

membujuk Kerajaan Bulo-bulo untuk melakukan perang terhadap kerajaan Gowa. 

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1639. 

Hal ini di sebabkan oleh rakyat Sinjai tetap berpegan teguh pada 

PERJANJIAN TOPEKKONG. Tahun 1824 Gubernur Jendral Hindia Belanda 

VAN DER CAPELLAN dating dari Batavia untuk membujuk  I CELLA ARUNG 

Bulo-bulo XXI agar menerima perjanjian Bongaya dan mengizinkan Belanda 

mendirikan Loji atau Kantor Dagang di Lappa tetapi ditolak dengan tegas. Tahun 

1861 berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah, takluknya 

wilayah Tellulimpoe Sinjai dijadikan satu wilayah pemerintahan dengan sebutan 

Goster Districten.
52

 

Pada masa kependudukan Jepang, struktur pemerintahan dan namanya 

ditatah sesuai dengan kebutuhan Bala Tentara Jepang yang bermarkas di Gojeng. 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 yakni tanggal 20 Oktober 1959 Sinjai 

resmi menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 

Tahun 1959. Dan pada tanggal 17 Februari 1960 Abdul Latif dilantik menjadi 

Kepala Daerah Tingkat II Sinjai yang Pertama. Hingga saat ini Kabupaten Sinjai 

telah dinahkodai oleh 9 (Sembilan) orang putra terbaik dan saat ini Kabupaten 

Sinjai dipimpin oleh Bapak Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LLM dengan Motto 
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SINJAI BERSATU Kabupaten Sinjai terus maju dan berkembang menuju masa 

depan yang cerah. 

2. Profil Desa Gareccing 

Nama Gareccing adalah merupakan salah satu Desa yang dibentuk  dan 

disahkan menjadi Kompleks Kampung Masyarakat Adat Gareccing Bulo-Bulo 

Barat pada Tanggal 4 Juli 1939 sesuai dengan Keputusan Asisten Residen 

Bantaeng oleh Van Der Bork.Adapun Pemangku Adat Kompleks Kampung 

Masyarakat Adat Bulo-Bulo Barat yang berkedudukan diGareccing adalah : 

BAROKENG DAENG MATTARO. Arung Kompleks Kampung Masyarakat 

Adat Gareccing memerintah hingga tahun 1960, hal ini diakibatkan karena adanya 

pergantian Pemerintahan sehingga beberapa Arung seperti Arung Siri, Arung 

Nangka dan Arung Gareccing digabung menjadi satu desa yaitu Desa 

Sanggiasseri. Kemudian Desa Sanggiasseri dimekarkan menjadi dua Kelurahan 

yaitu Kelurahan Sanggiasseri dan Kelurahan Bikeru 

Desa Gareccing adalah merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sinjai 

Selatan yang berdiri kembali sejak tahun 2002 yang merupakan Pemekaran dari 

Kelurahan Bikeru menjadi 2 (Dua) Desa yaitu Desa Gareccing dan Desa 

Alenangka. Dan sebelum defenitif, Desa Gareccing dirintis dan di prakarsai oleh 

masing-masing Panitia Sembilan bersama warga masyarakat dan pada tanggal 27 

Februari 2002 Desa Gareccing di sahkan menjadi salah satu desa yang ada di 

Kecamatan Sinjai Selatan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sinjai 

Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Penetapan Desa Persiapan Gareccing Kecamatan 

Sinjai Selatan Tertanggal 17 Januari 2003. 

Adapun Kepala Desa yang pernah memimpin di Desa Gareccing   secara 

berturut-turut   adalah : 

No Nama Jabatan Periode 

1 A.Abd.Asis Plt.Kepala Desa 2002 s/d 2003 

2 M.Arsyad Kepala Desa 2003 s/d 2010 
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3 Irwan Parenrengi Kepala Desa 2010 s/d 2015 

4 A.Abd.Asis,S.Sos Plt. Kepala Desa 2016 

5 Irwan Parenrengi Kepala Desa 2017 s/d Sekarang 

 

1. Keadaan Geografis 

Desa Gareccing adalah merupakan  Desa yang terletak ± 25 Km dari ibu 

kota Kabupaten Sinjai dan ± 2 Km dari Kecamatan Sinjai Selatan yang berada di 

dataran tingggi dengan ketinggian 275 - 650 m di atas permukaan air laut dengan 

luas wilayah ± 542,75 Ha. Desa Gareccing terbagi atas 3 Dusun yaitu Dusun 

TanahTengnga , Dusun Bulujampi, Dusun Lita-Litae. 

Adapun Batas-batas wilayah Desa Gareccing sebagai berikut: 

 Sebelah utara           : Desa Talle 

 Sebelah timur               : Desa Alenangka 

 Sebelah Selatan        : Kelurahan Sanggiasseri 

 Sebelah Barat           : Kelurahan Sanggiasseri                       

2. Keadaan Demografis 

Masalah kependudukan merupakan salah satu unsur penting bagi 

pembangunan karena penduduk sebagai subjek dan sekaligus objek (sasaran) 

pembangunan. Penduduk dengan jumlah yang besar merupakan asset 

pembangunan dilain pihak jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan 

kualitas yang memadai akan menjadi beban pembagunan untuk mengatasi masalah 

tersebut ditempuh berbagai kebijaksanaan untuk mengurangi laju pertumbuhan 

penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). 

Penduduk Desa Gareccing menurut data monografi per Desember tahun 

2019 tercatat sebanyak 2.410 jiwa yang terdiri dari : Laki-laki 1.216 jiwa dan 

Perempuan 1.194 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 568.  

Adapun rincian jumlah penduduk Desa Gareccing dapat dilihat pada table 

berikut  : 
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Tabel 1 

Keadaan Penduduk Berdasarkan Jumlah Penduduk 

No. 
NAMA 

DUSUN 

JUMLAH KEPALA 

KELUARGA 

JUMLAH 

PENDUDUK 

   L P L+P 

1 TANAHTENGNGA 204   375 393 393 

2 BULUJAMPI 203   391 375 375 

3 LITA-LITAE 234   464 433 433 

JUMLAH 572   1.230 1.201 2.431 

 

Sumber Data : Profil Desa Gareccing 

  

 Mata pencaharian Desa Gareccing cukup beragam dan bervariasi 

seperti nampak pada tabel berikut : 

Tabel 2 

Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No. Mata Pencaharian Jumlah Persentase 

1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 43 1,78 ℅ 

2 Pedagang 23 0,95 ℅ 

3 Petani  508 21,08 ℅ 

4 Buruh Swasta 23 0,95 ℅ 

5 Tukang Batu 28 1,16 ℅ 

6 Tukang Kayu 17 0,71 ℅ 

7 Peternak 13 0,54 ℅ 

8 Perbengkelan 2 0,08 ℅ 

9 Sopir 9 0,37 ℅ 

10 Penjahit 5 0,21 ℅ 

11 TNI / POLRI 2 0,08 ℅ 

Sumber Data : Profil Desa Gareccing 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwan Parenrengi selaku 

Kepala Desa Gareccing mengatakan bahwa: 

“Mata pencaharian masyarakat di desa ini lebih mengarah pada petani 

karena hampir semua masyarakat melakukan pekerjaan tersebut. Sebagai 

mana kita ketahui wilayah Desa Gareccing merupakan daerah agraris jadi 

mata pencaharian dari masyarakat berasal dari hasil pertanian,perkebunan 

dan peternakan”.
53

 

 

Upaya peningkatan kualitas SDM yang sangat diharapkan pada masyarakat 

sekarang sangat berkaitan dengan tingkat penduduk yang merupakan indikator 

yang paling riil untuk mendukung kualitas masyarakat secara signifikan akan 

meningkat pula kemampuan teknis dan manajerial dalam aktifitas sehari - hari. 

Dalam kontes pembangunan peningkatan jumlah penduduk mutlak 

diperlukan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan Desa baik secara individu maupun secara kelembagaan tentunya hal 

ini berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan masyarakat yang telah 

ditempuh. berikut gambaran keadaan Penduduk Desa Gareccing Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan. 

Tabel 3 

Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

1 Tidak Tamat SD 409  16.97 % 

2 Tamat SD 684 28,38 % 

3 Tamat SLTP 620   25,73 % 

4 Tamat SLTA 562   23,32 % 

5 Tamat Perguruan Tinggi 135   5,60 % 

  Sumber Data : Profil Desa Gareccing 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat 

sudah cukup memadai, ini berarti bahwa kesadaran masyarakat dalam hal 
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pendidikan cukup tinggi, namun demikian masih perlu ditingkatkan demi 

terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan potensial didalam 

memainkan perannya dalam meningkatkan pembangunan. 

3. Visi-Misi Kepala Desa 

Visi-Misi Desa Gareccing disamping merupakan visi-misi Kepala Desa 

juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa, dimana proses 

penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT, tingkat Dusun  

sampai di tingkat Desa. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan yang telah kita 

lakukan dan yang akan kita lakukan kedepan akan tetap mengacu pada  RPJMD 

Desa Gareccing periode 2017-2022.
54

 sebagai berikut : 

a. Visi 

”Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Pembangunan yang Berkarakter, 

Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945”.  

b. Misi 

Berdasarkan visi Desa Gareccing Dalam jangka 6 (Enam) tahun, maka 

Misi Desa Gareccing untuk 6 (Enam) tahun mendatang merupakan penjabaran 

lebih operasional terhadap misi diatas. Adapun rumusan misi 6 tahun mendatang 

adalah Dokumen RPJMDesa Gareccing Tahun 2017. Misi sebagai suatu komitmen 

yang diupayakan untuk dicapai melalui prioritas dan pokok-pokok program serta 

kegiatan, sebagai berikut :  

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik ( good government) 

Pemerintahan yang baik tercapai ketika para perangkat desa menyadari 

tugas dan tanggung jawabnya terhadap warga desa melalui peningkatan kualitas 

pelayanan  yang prima. Dalam menjalankan tugas Pemerintahan Desa Kepala desa 
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dan para perangkat desa bersifat proaktif dan partisipatif. Senantiasa memikirkan 

pendekatan-pendekatan baru yang bertujuan menghadirkan pola pelayanan publik 

yang efektif dan efisien. Untuk meningkatkan Kualitas Kinerja Perangkat Desa 

handal dan terpercaya dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk 

memberikan pelayanan pada masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan adalah: 

a. Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah desa yang Desentralisasi, 

Responsiveness, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif  berdasarkan 

demokratisasi, dan Pemberdayaan  

b. Membentuk/menata perangkat desa sesuai kebutuhan dan potensi desa dengan 

mengacu pada urusan wajib dan urusan pilihan. 

c. Menciptakan sinergi antar Perangkat desa dalam melakukan tugas dan 

fungsinya. 

2. Pembangunan Desa Berkelanjutan dan berkesinambungan 

1) Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur Produksi dan Pemasaran 

hasil Pertanian, Peternakan. Dilakukan melalui pengembangan jaringan 

irigasi, pompanisasi, dan pembangunan sistim irigasi lainnya yang sesuai 

serta pengembangan  infrastruktur pemasaran. 

2) Berupaya mencegah kegagalan pasar yaitu Stabilnya harga komoditi 

pertanian termasuk pada saat panen raya. Kegiatan yang dilakukan adalah 

memfasilitasi upaya  peningkatan peran swasta, termasuk dukungan Dana 

Penguatan Modal (DPM) seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dana 

bergulir tanpa bunga, meningkatkan pemahaman untuk mengakses dana 

perbankan, melakukan kontak bisnis, dan menyediakan informasi pasar. 

3) Memposisikan pembangunan pertanian sebagai pemeran terbesar dalam 

perekonomian untuk peningkatan produksi dan produktivitas melalui  

perbaikan kualitas benih dan peningkatan pemanfaatan benih bermutu 

dengan memberi  bantuan benih dan bibit kakao. 
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3. Pembinaan Masyarakat Desa 

a. Penataan Penguatan fungsi legislasi desa Gareccing  

1) Pembinaan dan peningkatan akuntabilitas kinerja BPD desa Gareccing. 

2) Pembentukan, perubahan dan pelaksanaan Peraturan Desa yang 

mendorong percepatan pembangunan desa. 

3) Peningkatan hubungan kemitraan antara legislatif dengan eksekutif dalam 

memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat. 

b. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban. 

1) Pengembangan pengamanan swakarsa dengan mengajak masyarakat 

untuk berpartisipasi meningkatkan keamanan di wilayahnya masing-

masing. 

2) Melakukan pengawasan lalulintas dan mutasi penduduk  

3) Melakukan antisipasi ancaman keamanan dari teroris, separatis atau 

provokator yang dapat meresahkan masyarakat 

4) Penegakan dan penertiban pelaksanaan peraturan desa 

c. Pembinaan Kehidupan Keagamaan  

1) Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan dan pengajaran agama, 

dengan kegiatan meliputi peningkatan kualitas tenaga kependidikan, 

pengembangan fasilitas pendidikan agama melalui TK/TPK  

2) Peningkatan iman dan taqwa dan  pengamalan ajaran agama pada seluruh 

aspek kehidupan. Pokok kegiatannya adalah peningkatan kuantitas dan 

kualitas sarana ibadah, peningkatan kesejahteraan muballig, penyiar 

agama, imam dan pegawai syara‟. 

3) Melanjutkan   upaya pemberantasan buta aksara Al-Qur‟an dan 

menggalakkan wajib belajar Al-Qur‟an bagi anak-anak, selanjutnya 

diupayakan menjadi gerakan cinta Al-Qur‟an. 

d. Pembinaan Budaya Lokal 

1) Memfasilitasi pengkajian dan pengembangan nilai tradisional.  
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2) Meningkatkan peran komunitas adat untuk pelestarian adat istiadat 

masyarakat. 

3) Meningkatkan fungsi dan peran organisasi/ lembaga-lembaga 

pengembangan kebudayaan dan kesenian. 

4) Membina kesenian tradisional sebagai sumber informasi sejarah dan 

budaya lokal.  

5) Mengembangkan kesenian tradisional serumpun Bugis,  

6) Memfasilitasi pagelaran seni, festival rakyat dan karnval budaya. 

e. Karang Taruna dan Pemuda  

Prioritas program kepemudaan difokuskan pada peningkatan peran 

organisasi Karangtaruna dan pemuda dalam meningkatkan kualitas intelektual, 

moral– integritas dan skill yang berdaya saing dalam rangka mempersiapkan  

generasi yang unggul dan tangguh untuk meneruskan pembangunan daerah 

dalam tatanan NKRI. 

4. Pemberdayaan Masyarakat 

Meningkatnya peran-serta masyarakat dalam semua kegiatan 

pembangunan dan pemerintahan melalui pengembagan dan pemberdayaan 

kelembagaan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan cepat 

dan baik, memberi jaminan keadilan dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap aparat pemerintah Desa. Program yang akan dilakukan 

meliputi : 

a. Penetapan Pedoman Standar Pelayanan Minimal  

 Lembaga pemerintahan dapat melaksanakan fungsi pelayanan secara 

efektif dan efisien dan dalam pelaksanaan tugasnya mendapat didukung. 

Program kegiatan adalah menyusun standar pelayanan minimal sesuai 

kewenangan, kemudian menetapkan akreditasi pelayanan. 

b. Pengentasan Kemiskinan 

  Memfasilitasi perbaikan  akses  wilayah - wilayah yang menjadi 

kantong kemiskinan 
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1) Mendukung upaya peningkatan produktifitas masyarakat miskin 

2) Memberikan dukungan modal usaha bagi masyarakat miskin melalui 

BUMDES 

3) Membantu  penanganan masalah kesehatan, pendidikan dan rawan 

pangan pada masyarakat miskin. 

c. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat  

1) Menfasilitasi proses pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan 

masyarakat 

2) Mendorong peningkatan kapasitas dan aktivitas  kelembagaan masyarakat 

dan organisasi kemasyarakatan  

3) Fasilitasi sarana dan prasarana kelompok komunitas dan organisasi 

kemasyarakatan 

4) Penyediaan biaya bantuan kegiatan kelompok komunitas dan organisasi 

kemasyarakatan 

5) Peningkatan koordinasi, komunikasi dan partisipasi organisasi 

kemasyarakatan dengan pemerintah desa. 

B. Mekanisme terhadap kontestasi politik dalam pemilihan Kepala Desa di Desa 

Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai 

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa serta pemilihan 

kepala desa gareccing maka pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2014 tentang mekanisme pemilihan 

kepala desa. Adapun jenis pemilihan kepala desa yaitu pemilihan secara serentak 

atau gelombang yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten 

Sinjai yang dimungkinkan pelaksanaannya secara begelombang paling banyak 3 

kali dalam jangka 6 tahun, dengan mempertimbangkan terkait pengelompokan 

waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa. Selanjutnya pemilihan kepala desa 

antar waktu yaitu pemilihan yang dilakukan dalam hal sisa masa jabatan kepala 

desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun. 
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Tahapan pemilihan kepala desa gareccing dipilih secara demokratis dari 

calon-calon kepala desa yang memenuhi persyaratan dengan berdasarkan asas: 

a. Langsung yaitu pemilihan yang pada saat memberikan suaranya tidak boleh 

diwakilkan. 

b. Umum yaitu pemilihan berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa 

bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. Bebas yaitu pemilih memiliki kebebasan untuk menetapkan pilihannya sendiri 

berdasarkan hati nuraninya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. 

d. Rahasia yaitu suara yang diberikan oleh pemilih pada tempat pemungutan suara 

hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri. 

e. Jujur yaitu bahwa pemilihan kepala desa harus dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa dalam 

menyelenggarakan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan tim pengawas, 

pemeritah, calon kepala desa dan pemilih serta semua pihak yang terlibat, tidak 

melakukan kecurangan. 

f. Adil yaitu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, setiap pemilih dan 

calon kepala desa yang akan dipilih, mendapat perlakuan yang sama tanpa ada 

pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap pemilih atau calon kepala desa 

tertentu. Keadilan yang berkaitan dengan masa transisi suatu pemerintahan 

terutama di desa merupakan pemerintahan negara dari pemerintahan yang 

otoriter.
55

 Keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supermasi 

hukum, mehilangkan imparsialitas hukum atau tetap pada entitas keadilan, 

karena hukum menjadi mati ketika kehilangan rohnya yaitu keadilan.
56
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Dengan adanya asas-asas tersebut maka dapat dijadikan suatu landasan agar 

kegiatan pilkades dapat berjalan dengan lancer, seperti yang dijelaskan oleh  kak 

Asran salah satu panitia pemilihan kepala desa gareccing bahwa: 

“Dengan adanya asas-asas yang menjadi pedoman dalam proses pemilihan 

kepala desa maka kita juga selaku panitia merasa sangat terbantu dengan 

adanya peraturan tersebut sehingga jalannya proses pemilihan dapat berjalan 

dengan lancar tanpa adanya kesalahpahaman antar masyarakat maupun 

semua pihak yang terlibat”.
57

 

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa melalui beberapa tahapan yaitu: 

1. Pembentukan Panitia Pemilihan  

Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan kepala desa 

dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan wajah 

permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri dari kepala-kepala sub wilayah 

desa, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
58

 Seperti yang diungkapkan 

oleh Muhammad Syukur selaku Ketua BPD Gareccing: 

“Tahap awal dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa, BPD 

terlebih dahulu mengadakan rapat bersama pemerintah desa dan tokoh 

masyarakat untuk membentuk panitia pemilihan, dari hasi rapat dan 

musyawarah maka  terbentuklah panitia pemilihan. Adapun panitia 

pemilihan kepala desa terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga 

kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak 

memihak”.
59

 

Jumlah personil panitia pemilihan kepala desa dari masing-masing desa, dan 

masing-masing unsur ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan hasil 

musyawarah dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui 

camat. 

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas-tugas diantaranya:  
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a) merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan 

semua tahapan pelaksanaan pemilihan 

b) merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat 

c) mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; 

d) menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;  

e) menetapkantata tata tertibtata cara pencalonan dan pemilihan kepala desa;  

f) menetapkan jadwal  pencalonan dan pemilihan kepala desa;  

g) menerima pendaftaran bakal calon kepala desa;  

h) melakukan penelitian persyaratan bakal calon kepala desa;   

i) mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih.  

j) Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih  Sementara 

(DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT);  

k) memfasilitasi pembuatan TPS;  

l) melaksanakan pemungutan suara;  

m) menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil 

pemilihan;  

n) menetapkan calon kepala desa terpilih;  

o) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;  

p) menetapkan jadwal dan tata carapelaksanaan kampanye;  

q) melaksanakan pemilihan kepala desa;  

r) membuat berita acara pemilihan;  

s) menetapkan calon kepala desa; dan  

t) membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan kepala  desa 

kepada BPD.  

Sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan kepala desa terlebih dahulu  

mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh ketua BPD. Sumpah atau janji 

panitia pemilihan kepala desa yaitu: “Demi Allah saya bersumpah/berjanji: Bahwa 

saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota panitia pemilihan kepala desa 

dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya sesuai peraturan 
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perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan 

tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan 

cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, 

serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada 

kepentingan pribadi dan golongan”.  

 panitia, para aparat atau perangkat desa juga turut berpartisipasi dalam 

proses Pilkades tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh perangkat desa Gareccing 

Bapak Mappegau: 

“Perangkat desa juga terlibat dalam memberikan bimbingan kepada 

masyarakat agar ikut mensukseskan pemilihan kepala desa dengan cara 

menjaga agar hubungan silatuhrami diantara masyarakat tidak terpecah-

belah dengan adanya dua atau lebih calon yang mengikuti Pilkades 

tersebut”.
60

 

Selain itu hasil wawancara dengan Bapak Fahri Fasistan selaku Sekretaris 

desa Gareccing juga mengatakan bahwa: 

“Para aparat atau perangkat desa juga memberikan pengertian kepada 

masyarakat bahwa hak pilih tiap penduduk adalah hal yang menentukan 

dalam perkembangan desa ditahun-tahun mendatang sehingga, semua 

masyarakat yang termaksud warga desa Gareccing wajib ikut dan 

memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS)”.
61

 

2. Pendaftaran Calon 

Pendaftaran diri menjadi calon kepala desa, harus  memenuhi beberapa 

persyaratan, diantaranya yaitu: 

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 
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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 dibuktikan dengan  KTP, Kartu 

Keluarga (KK), dan surat keterangan penduduk dari kepala desa;  

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 pidana 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 terlibat penyalahgunaan narkoba;  

m) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;  

n) tidak  sedang  dicabut  hak  pilihnya  sesuai  dengan  putusan  pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  

o) tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali  masa 

jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;  

p) tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;  

q) mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh 

masyarakat di desa yang bersangkutan;  
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r) bagi  pegawai negeri  sipil  harus  melampirkan surat izin  dari pejabat 

pembina kepegawaian;  

s) bagi anggota TNI/POLRI atau pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan 

diri sebagai kepala desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan 

diri menjadi kepala desa dari atasannya sesuai  peraturan perundang-

undangan;  

t) bagi Kepala Desa dan anggota BPD melampirkan surat izin dari Bupati;  

u) bagi perangkat desa melampirkan surat izin dari kepala desa;  

v) bagi Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD 

harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat 

kabupaten;  

w) bagi kepala desa yang telah ditetapkan sebagai bakal calon wajib 

mengajukan permohonan cuti kepada Bupati sampai dengan ditetapkannya 

kepala desa terpilih; dan  

x) surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi.  

y) calon kepala desa mengajukan surat permohonan secara tertulis ditujukan 

kepada ketua BPD, yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta 

hitam dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga).  

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Hasdawati selaku panitia pemilihan kepala 

desa Gareccing bahwa: 

“Setiap calon kepala desa Gareccing yang akan mendaftarkan dirinya 

sebagai Calon kepala desa maka hendak memenuhi persyaratan-persyaratan 

yang telah ditetapkan dan apabila berkas persyaratan tersebut sudah rampun 

maka para calon kepala desa Gareccing menyerahkan berkas dokumen 

persyaratan tersebut kepada pihak kepanitiaan”.
62
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 Hasdawati, (27) Panitia Pemilihan Kepala Desa“Wawancara” di Sinjai tanggal 14 Januari 

2021 



57 
 

 
 

3. Penetapan Calon 

  Panitia pemilihan kepala desa Gareccing melakukan penyaringan melalui 

penelitian terhadap persyaratan calon yang meliputi kelengkapan dan keabsahan 

administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan 

surat keterangan. Panitia pemilihan selanjutnya mengumumkan hasil penelitian serta 

diumumkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan. 

Masukan masyarakat wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan dan tim 

pengawas. Calon kepala desa Gareccing yang memenuhi persyaratan berjumlah 

paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan 

kepala desa selanjutnya, menetapkan calon kepala desa menjadi calon kepala desa 

dan calon kepala desa yang ditetapkan akan diumumkan kepada masyarakat.  

  Apabila calon yang memenuhi persyaratan tidak cukup dan kurang dari 2 

(dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 

(dua puluh) hari. Menurut Bapak Fahri Fasistan mengatakan bahwa: 

“Pemilihan kepala desa dapat saja ditunda apabila dalam seleksi penerimaan 

calon kepala desa hanya diikuti oleh salah satu orang kandidat calon kepala 

desa”.
63

 

  Dalam waktu tersebut calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 

(dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran maka Bupati akan menunda 

pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan. Apabila 

dalam tenggang waktu masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat 

penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah kabupaten.  

  Jika calon yang memenuhi persyaratan dan lebih dari 5 (lima) orang, panitia 

melalui camat mengajukan usul uji kompetensi terhadap calon kepala desa kepada 

Bupati. Pengajuan usul uji kompetensi paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya 

masa pendaftaran. Uji kompetensi terhadap calon yaitu dilakukan ujian tertulis dan 

wawancara.  
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  Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui 

undian secara terbuka oleh panitia pemilihan kepala desa. Pada saat undian nomor 

urut calon, dihadiri oleh para calon dan nomor urut beserta nama calon yang telah 

ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan 

calon kepala desa. Adapun calon kepala desa yang ditetapkan yaitu Bapak Irwan 

Parenrengi calon nomor urut 1, Bapak Drs. Rustan. N calon nomor urut 2, Bapak 

Mansur, SH calon nomor urut 3, dan Bapak H. Asis Buke Sattung calon nomor urut 

4. Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan 

pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari.  

4. Pemungutan Suara 

  Setelah panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon maka panitia 

pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai tempat dan waktu 

pelaksanaan pemilihan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan 

suara.  Dalam pemilihan calon kepala desa dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan 

kepala desa,  calon kepala desa  dan unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan 

dengan dipantau oleh tim pengawas kabupaten, serta bentuk dan model surat suara 

diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  

Hal-hal yang diperhatikan pada saat pemilihan yaitu: 

B. Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada (1) satu orang calon.   

C. Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat  diwakilkan dengan cara apapun.  

D. Untuk menghindari terjadinya pemilih yang diwakilkan, maka setiap pemilih 

diwajibkan memperlihatkan  surat panggilan  pemungutan suara untuk 

menghindari pemilihan ganda. 

E. Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan kepala desa 

menyediakan: 

a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon kepala desa;  

b. surat suara yang memuat foto calon  kepala desa yang telah ditanda tangani 

oleh ketua panitia pemilihan kepala desa;  
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c. kotak suara dalam keadaan terkunci;  

d. bilik suara; 

e. alat pencoblos; dan  

f. papan tulis.  

  Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan kepala desa 

membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak 

suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel 

dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan. 

Setelah memengunci dan menyegel kotak suara selanjutunya panitia pemilihan kepala 

desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. Pemilih yang 

hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan kepala desa melalui 

pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir. Setelah menerima surat suara, pemilih 

memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau 

rusak, pemilih berhak menyerahkan kembali surat suara yang rusak atau cacat kepada 

panitia pemilihan kepala desa dan diganti dengan surat suara yang baru. Penggantian 

surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti panitia pemilihan kepala desa sebelum 

diserahkan kepada pemilih dan penggantian surat suara hanya dapat dilakukan dua 

kali.   

  Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan 

alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan kepala desa. Pemilih yang 

masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya. 

Jika pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru, 

setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan kepala desa 

dan hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali. Setelah surat suara dicoblos, pemilih 

memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan 

terlipat. Tak hanya itu bagi pemilih yang tidak dapat hadir di tempat pemilihan atau 

dalam keadaan sakit maka akan tetap memilih. Hal tersebut di jelaskan Oleh Ambo 

Tang panitia pemilihan bahwa: 
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“Apabila ada pemilih yang sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit 

atau mengalami penyandang cacat maka akan tetap memberikan hak 

suaranya dan didampingi oleh keluarga, saksi dan petugas pemilihan, selain 

itu pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, dapat juga memberikan 

hak suaranya secara khusus yang ditetapkan panitia pemilihan kepala 

desa”.
64

  

 

  Pada saat pemungutan suara dilaksanakan,  panitia pemilihan kepala desa 

berkewajiban   untuk menjamin  agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, 

aman dan teratur. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak 

dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan 

pemungutan suara. Panitia pemilihan kepala desa menjaga agar setiap orang yang 

berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang 

diwakilkan dengan alasan apapun. Untuk menjamin terselenggaranya pemilihan yang 

demokratis, masing-masing calon dapat menunjuk saksi untuk menyaksikan jalannya 

pemungutan suara agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saksi yang ditunjuk oleh calon 

adalah salah satu pemilih yang benar-benar memahami ketentuan sah dan tidaknya 

kartu suara yang dicoblos. 

1. Tahap-tahap perhitungan suara 

1. Panitia pemilihan kepala desa membuka kotak suara dan menghitung surat 

suara. 

2. Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui 

suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.  

3. Panitia pemilihan kepala desa membaca dan menyebutkan nama calon yang 

mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat 

dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir. 

2. Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:  

a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia kepala desa;   
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b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu 

calon;   

c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, 

foto dan nama calon yang telah ditentukan;  

d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat 

yang memuat nomor, foto, dan nama calon; 

e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat 

nomor, foto, dan nama calon.  

3. Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan tidak sah, apabila:  

a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia kepala desa;  

b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia stempel panitia pemilihan;  

c. Ditandatangani  memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;  

d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;  

e. Menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah 

ditentukan;  

f. Mencoblos tidak tepat pada kotak foto yang disediakan;  

g. Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia.  

 Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada 

pemilih sebelum perhitungan suara dilakukan. Penghitungan suara di TPS 

dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir. Sebelum penghitungan 

suara dimulai, panitia pemilihan kepala desa menghitung:  

a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih 

tetap untuk TPS;   

b. Jumlah pemilih dari TPS lain;  

c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; 

d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru 

dicoblos.  

  Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan 

kepala desa dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga 
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masyarakat. Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara dapat 

dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia kepala desa dan 

sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan kepala desa. Saksi calon 

dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari calon yang 

bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan kepala desa. 

Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia 

BPD, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas 

proses penghitungan suara.  

  Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir dapat mengajukan 

keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan kepala desa 

apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Apabila keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa  

maka dapat diterima dan panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.  

  Setelah selesai penghitungan suara di TPS, panitia membuat berita acara hasil 

penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) 

orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. Panitia pemilihan 

kepala desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada 

masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 

1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. Selanjutnya 

berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang 

disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel 

label atau segel. Adapun Rekapan pemilihan kepala desa Gareccing Tahun 2016 

masing-masing calon kepala desa memperoleh jumlah suara yaitu : 
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NO Nama Calon Kepala Desa Jumlah Suara % KET 

1 Irwan Parenrengi 470 35,96 1 

2 Drs. Rustan. N 215 16,45 4 

3 Mansur, SH 395 30,22 2 

4 

 

H. Asis Buke Sattung, ST 227 

1. 307 

17,31 3 

 

 Jadi hasil yang di capai dalam perhitungan jumlah suara yaitu sebanyak 1.307 dan 

dimenangkan oleh calon kepala desa nomor urut 1 Bapak Irwan Parenrengi dengan 

perolehan jumlah suara sebanyak 470 suara. 

 Setelah perhitungan suara selesai di lakukan oleh setiap TPS, maka selanjutnya 

setiap TPS mengirimkan berita acara hasil perhitungan suara ke sekretariat pemilihan 

Kepala Desa Gareccing untuk direkap tingkat desa. Hasil rekapitulasi tersebut di 

setujui dan tidak ada keberatan dari saksi calon, maka dari itu Panitia Pemilihan 

Kepala Desa Gareccing telah terpilih. 

  Langkah selanjutnya yaitu panitia pemilihan kepala desa menyerahkan berita 

acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi 

pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan 

suara dan disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.  

Serta calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah 

ditetapkan sebagai calon terpilih. 

5. Penetapan Calon Terpilih  

  Calon yang terpilih sebagai kepala desa Gareccing yaitu Bapak Irwan 

Parenrengi selanjutnya dilaporkan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk 
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menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD, kemudian  BPD 

memeriksa laporan hasil pemilihan kepala desa tersebut, lalu menyampaikan laporan 

tersebut kepada bupati berdasarkan suara terbanyak atas pemilihan kepala desa yang 

terpilih. Tahap terakhir yaitu Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan 

kepala desa dengan keputusan Bupati. 

6 Pelantikan Kepala Desa 

 Calon kepala desa yang terpilih yaitu Bapak Irwan Parenrengi akan dilantik 

oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 

penerbitan keputusan Bupati. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih 

dahulu bersumpah/berjanji. Adapun Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) sebagai berikut :   

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi 

kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya,  

dan seadil-adilnya;  bahwa  saya  akan  selalu  taat  dalam mengamalkan dan 

mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan  bahwa  saya  akan 

menegakkan  kehidupan  demokrasi  dan  Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 serta  melaksanakan  segala  peraturan  

perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi desa,   daerah,   

dan   Negara  Kesatuan Republik Indonesia”.  

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa, 

kepala desa yang akan dilantik harus berpakaian dinas upacara (PDU) warna putih. 

Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang 

ditunjuk, kepala desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan 

dan melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

 Menurut Pandangan Siyasah syar’iyah 

Dari definisi diatas maka dapat dilihat dari pandangan siayash syari‟ah bahwa 

dalam sistem ketatanegaraan pasti terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-

orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-undang 
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dan tidak bertentangan dengan syari‟at Islam yang menyangkut tentang prinsip 

siyasah syar‟iyah, dimana ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-

qur‟an dan hadits. Seperti halnya dalam pemilihan pilkades ini maka seluruh panitia 

pelaksana yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Gareccing harus memiliki 

sikap yang jujur, adil, cermat, bertanggung jawab, serta menjunjung nilai-nilai 

demokrasi dan keadilan yang baik dan benar. 

Seperti yang telah di paparkan dalam QS Al-Maidah (5) Ayat 8. 

 ِ َِ لِِلَّ ٞ ٍِ ا َّ٘ ُْ٘ا ُمُّ٘٘ا قَ ٍَ َِ آ َب اىَِّزٝ َٰٚ أَۡلَّ رَْعِذىُ٘ا ۚ اْعِذىُ َٝب أَُّٖٝ ًٍ َعيَ ْ٘ ُُ قَ ٌْ َشَْآ َُّْن ٍَ َۡل َْٝجِش َٗ َ٘ أَْقَشُة          ُشََٖذاَء ثِبْىقِْغِظ ۖ  ٘ا ُٕ  

                                                  َُ يُ٘ ََ ب رَْع ََ َ َخجٌِٞش ثِ َُّ هللاَّ َ ۚ إِ ارَّقُ٘ا هللاَّ َٗ  ۖ َٰٙ َ٘                                                  ىِيزَّْق

 

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”.
65

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir QS Al-Maidah ayat 8 menyatakan bahwa: 

“Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, bukan karena 

manusia atau karena harga diri. Maksudnya menegakkan keadilan, bukan kezaliman. Dan 

jangan sekali-kali kalian biarkan perasaan benci terhadap sesuatu kaum dan mendorong 

kalian untuk tidak berlaku adil kepada mereka, tetapi amalkanlah keadilan terhadap setiap 

orang, baik terhadap teman ataupun musuh. Serta sikap adilmu lebih dekat kepada takwa 

daripada kamu meninggalkannya. Allah kelak akan membalas kalian atas apa yang telah 
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Dia ketahui dari amal perbuatan yang kalian kerjakan. Jika amal itu baik, maka 

balasannya akan baik dan jika amal itu buruk, maka balasannya akan buruk pula”.
66

 

Hadist Dari Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda : 

ْٛ اِىَٚ اْىَجَِّْخ                      ِْٖذ َٝ َُّ اْىجِشِّ ْٛ اِىَٚ اْىجِشِّ اِ ِْٖذ ْذَق َٝ َُّ اىصِّ ِ ْذِق ََب ٌْ ثِبىصِّ ُْٞن                                                   َعيَ

Artinya: 

“Hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada 

kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga.” (HR. Bukhari dan 

Muslim).
67

 

C. Partisipasi masyarakat terhadap Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala 

Desa di Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai 

Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan seseorang atau kelompok 

orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan 

memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi 

kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara 

dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan 

contacting atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggotaparlemen, 

menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan 

sebagainya.
68

 

Bahkan partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan 

publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal 

ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi 

salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya 

mewujudkan Good Governance (kepemerintahan yang baik), sehingga masyarakat 

juga merasa terpenuhi akan kebutuhan dan kewajibannya dalam setiap kegiatan 
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yang diselenggarakan, termasuk dalam kegiatan Pilkades atau Pemilihan Kepala 

desa, karena pada dasarnya masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan 

masyarakat yang memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam 

pembangunan yang ada di dalamnya dan salah satunya turut serta dalam 

melaksanakan dan menyukseskan pemilhan kepala desa. 

Pada pemilihan Kepala desa pada tahun 2016 partisipasi politik masyarakat 

telah terjadi di Pilkades Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. 

Partisipasi politik masyarakat desa gareccing berjalan dengan lancar. Adapun 

calon kepala desa pada waktu itu yaitu Bapak Irwan Parenrengi calon nmor urut 1, 

Bapak Drs. Rustan. N calon nomor urut 2, Bapak Mansur, SH calon nomor urut 3, 

dan Bapak H. Asis Buke Sattung calon nomor urut 4. Pelaksanaan sosialisasi 

politik yang dilakukan oleh setiap calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh 

hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung kepada 

masyarakat khususnya di desa Gareccing. Hal ini sependapat dengan yang 

dikatakan oleh Hasbih masyarakat desa Gareccing, bahwa: 

“Masyarakat desa gareccing sangat menantikan pemilihan kepala desa 

tersebut, karena adanya sikap perilaku politik dari masyarakat desa dan 

sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para calon kepala 

desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan 

sehigga menambah jiwa semangat para masyarakat”.
69

 

 

Partisipasi politik merupakan bentuk keikut sertaan warga dalam proses 

politik, dalam negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik 

secara aktif. Partisipasi aktif warga negara dapat di laksanakan dalam berbagai 

bentuk, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin 

pemerintahan, termasuk Pemilihan Kepala Desa. Pada saat Pemilihan kepala desa 

Gareccing tahun 2016, partisipasi politik masyarakat terlihat cukup memuaskan. 

Secara umum partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan 

masyarakat terhadap kinerja Kepala desa sebelumnya, hal ini disebabkan oleh 
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sikap dan perilakunya yang sering sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga 

masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa akan membawa pengaruh yang 

besar bagi kehidupan mereka.  

Dengan adanya sosok pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat, 

ditambah dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh calon-calon kepala 

desa membuat masyarakat desa Gareccing cukup mengenal dengan baik calon-

calon kepala desa yang akan mereka pilih nantinya. Hal ini mengandung makna 

bahwa kepemimpinan seorang pemimpin merupakan suatu kemampuan seseorang 

untuk mempengaruhi orang lain tunduk atau mengikuti keinginan pemimpin. Serta 

masyarakat juga menginginkan perubahan-perubahan baik mengenai nilai-nilai, 

kaidah-kaidah, pola prilaku, struktur lembaga-lembaga sosial, kekuasaan, interaksi 

sosial dan lain sebagainya.
70

 

Calon kepala desa biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di 

desanya. Selain menjalani aktivitas dalam Pilkades, masyarakat desa dapat juga 

menjadi partisipan dalam Pilkades dengan cara ikut menjadi juru kampanye 

(Jurkam) dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari salah 

satu calon kades, ikut menjadi anggota aktif dari kelompok kepentingan seperti 

menjadi tim sukses atau mendukung salah satu calon kades. Serta aktif dalam 

proyek-proyek sosial atau program-program sosial desa seperti mempromosikan 

program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades tersebut, misalnya 

calon kades tersebut ingin mengembangankan pembangunan desa yang tertinggal. 

Masyarakat desa yang ikut dalam aktivitas Pilkades, menjadi partisi dalam 

Pilkades ada juga yang menjadi pengamat mengenai jalannya Pilkades baik dari 

tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan, seperti menghadiri rapat-rapat 

umum atau diskusi-diskusi mengenai siapa saja yang akan mencalonkan menjadi 

kepala desa, mengamati siapa-siapa saja yang menjadi tim sukses dari masing-
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masing calon kepala desa, mengikuti perkembangan politik dari masing-masing 

calon kepala desa, pengamat tersebut juga memberikan suaranya dalam Pilkades 

setelah melihat dan mengamati secara langsung dari masing-masing calon kepala 

desa.  

Umumnya minat masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa khususnya di 

desa Gareccing  mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat dan ikut 

berpartisipasi dalam proses Pilkades, karena bagi sebagian masyarakat tidak ada 

lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, seperti halnya pada 

masyarakat desa Gareccing yang sangat antusias, turut serta mengamankan dan 

mensukseskan pemilihan kepala desa serta menggunakan hak pilihnya di tempat 

pemungutan suara (TPS). Hal ini dilihat dari jumlah pemilih pada waktu itu yaitu : 

NO URAIAN JIWA % 

1 Jumlah DPT 1.711 - 

2 Yang menggunakan hak pilih 1.311 76,62 

3 Surat Panggilan 1.278 - 

4 Surat Suara Sah 1.307 - 

5 Surat Suara Tidak Sah 4 - 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa timgkat partisipasi Masyarakat Gareccing 

terhadap Pemilihan Kepala Desa Gareccing yaitu sebesar 76,62%. Hal ini juga 

dibenarkan oleh Bapak Firman selaku masyarakat desa Gareccing: 

“Pilkades yang terjadi pada tahun 2016 lalu partisipasi masyarakat disini 

khususnya di Gareccing cukup memuaskan dan masyarakat juga merasa 

sangat bersemangat karna rata-rata masyarakat disini turut serta membantu 

proses  jalannya pilkades”.
71
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Kesuksesan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari 

dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya guna 

untuk membangun demokrasi. Desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh 

pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan 

partisipasi seluruh lapisan masyarakat di desa Gareccing. Partisipasi yang di 

maksud adalah mengikut sertakan faktor-faktor kesadaran masyarakat dimana 

masyarakat ikut berpastisipasi mengambil bagian atau turut melaksanakan dan 

bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. 

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan suatu kesadaran 

masyarakat yang juga ikut serta dalam menyusun atau meberikan hak suaranya 

terhadap kandidat dalam pemilihan kepala desa yang  merupakan suatu kerja sama 

yang baik untuk menentukan masa depan desa itu sendiri termasuk di desa 

Gareccing. Kepemimpinan dalam pemerintahan perlu dikemukakan disini karena 

antara partisipasi masyarakat dan kepemimpinan setempat tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain dengan yang lainnya, bila terpisahkan maka dengan sendirinya akan 

mengurangi atau bahkan kehilangan tingkat partisipasian masyarakat itu sendiri. 

Hal demikian kembali dijelaskan oleh Firman Masyarakat desa Gareccing, bahwa: 

“Partisipasi masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap proses pilkades 

contohnya jika partisipasi masyarakat besar, namun karena pemerintah 

desa tidak dapat menerapkan kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi 

setempat, maka potensi tingkat kepercyaan dan partisipasi masyarakat juga 

akan berkurang”.
72

 

 

Tak lepas dari itu banyak juga kalangan yang menganggap bahwa dalam 

suatu pemilihan termaksud pada pilkades dapat mengandung factor-faktor negative 

seperti adanya unsur kecurangan atau money politic. Money Politics merupakan 

suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau 

dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan tindakan membagi-

bagilkan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara 
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pemeilihan.
73

  Namun hal itu tegaskan dan di bantah oleh salah satu masyarakat 

desa gareccing yaitu Bapak Imam Mahmud Selaku imam desa Gareccing 

mengatakan bahwa : 

“Mengenai money politik dalam pilkades kemarin hampir dipastikan 

bahwa tidak ada unsur tersebut karna saya sendiri menjadi saksi jalannya 

proses pilkades serta saya juga tidak menerima uang atau sogokan dari 

kedua pihak kandidat calon kepala desa”.
74

 

 

Dalam suatu pelaksanaan politik tentu tak lepas pula dengan adanya suatu 

pengawas penegak hukum. Pengawas penegak hukum secara tekstual menjadi 

relevan sebagai pelaksanaan kedaulatan untuk menerapkan hukum-hukum yang 

berlaku agar tidak adanya suatu unsur kecurangan atau lain sebagainya sehingga 

suatu kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.
75

 Sebagaimana 

diutarakan oleh pihak Saksi Pilkades yaitu Andi Abd Muthalib, bahwa: 

“Mengenai pilkades yang terjadi pada tahun 2016 lalu hampir dipastikan 

bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara langsung dan terbuka serta 

perhitungan suaranya dilalukan pada saat itu juga sehingga potensi 

kecurangan terhadap pemanipulasian suara tidak akan terjadi, karna pada 

waktu perhitungan suara, saya menyaksikan sendiri jalannya pilkades 

tersebut”.
76

 

 

 Menurut Pandangan Siyasah syar’iyah 

Dari definisi diatas maka dapat dilihat dari pandangan siayash syari‟ah 

bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi 

dalam suatu kegiatan contohnya yaitu dalam pemilihan kepala desa 

(PILKADES). Hak tersebut dapat berupa hak kebebasan pribadi dalam 

menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari 

pihak yang menguntungkan. Di dalam Al-Qur‟an selain berisi tentang hukum 
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ilahi, juga berisi syarat dengan nilai moral seperti takwa, sabar, dermawan, adil, 

dan sebagainya.
77

 

Selain hak dan kewajiban, seorang rakyat atau masyarakat juga harus 

mempunyai sifat musyawarah dalam memecahkan suatu permasalahan, seperti 

yang diperintahkan oleh Allah SWT yang tercantum dalam surah Ali-Imran (3) : 

159 

 

ْٞظَ اْىقَْيتِ  يِ ََ َْْذ ََظًّب  ْ٘ ُم ىَ َٗ  ۚ ٌْ ِ ىَِْْذ ىَُٖ
َِ ّهللاَٰ ٍِّ ٍخ  ََ ب َسْح ََ ٌْ َِٚ ََجِ ِْٗسُٕ َشب َٗ  ٌْ اْعزَْغفِْش ىَُٖ َٗ  ٌْ ُْْٖ ىَِل ۖ ََبْعُف َع ْ٘ ِْ َح ٍِ ا  ْ٘ ّْفَضُّ ِشۚ ََبَِرا  َۡل ٍْ اْۡلَ

 ۗ ِ مَّْو َعيَٚ ّهللاَٰ َ٘ َذ ََزَ ٍْ َِ                                                                             َعَض ْٞ يِ مِّ َ٘ زَ َُ َ ُِٝحتُّ اْى
َُّ ّهللاَٰ     اِ

Terjemahnya : 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.”
78

 

 

Asbabun Nuzul QS Ali-Imran ayat 159 

“Ayat ini menjadi dasar dalam mengaruhi kehidupan berbangsa dan 

beragama. Norma yang terkandung dalam ayat ini sanagt relavan dengan 

kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga ayat ini mengajarkan kepada kita 

terhadap nilai-nilai demokrasi. Menurut Imam Abu Bakar diambil dari kisah Nabi 

Muhammad di saat perang badar. Bahwa pada waktu itu, Nabi mengajak Abu 

Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab untuk bermusyawarah terkait tawanan 

perang badar. Abu bakar memberi usulan kepada Nabi Muhammad, agar para 

tawanan dikembalikan lagi kepada keluarga dengan syarat membayar tebusan. 

Sedangkan usulan Sayyidina Umar agar para tawanan harus dihukum dan yang 

mengeksekusi keluarganya sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Nabi 
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Muhammad mengalami kesulitan dalam pendapat mana yang mau digunakam. 

Maka sebab itu turunlah ayat Ali Imran ayat 159, sehingga Nabi Muhammad 

mengambil pendapat Abu Bakar Shidiq”.
79

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir pada QS Al-Imran ayat 159, bahwa: 

“Sikapmu yang lemah lembut terhadap mereka, tiada lain hal itu dijadikan 

oleh Allah buatmu sebagai rahmat buat dirimu dan juga buat mereka. Sekiranya 

kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya 

mereka bubar darimu dan meninggalkn kamu. Akan tetapi, Allah menghimpun 

mereka disekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka 

sehingga mereka menyukaimu. Karena itulah Rasulullah Saw selalu 

bermusyawarah dengan mereka apabila menghadapi suatu masalah untuk 

mengenakkan hati mereka, agar menjadi pendorong bagi mereka untuk 

melaksanakannya. Seperti musyawarah yang beliau lakukan dengan mereka 

mengenai Perang Badar, sehubungan dengan hal mencegat iring-iringan  kafilah 

kaum musyrik. Apabila engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu, 

dan kamu telah membulatkan tekadmu, hendaklah kamu bertawakkal kepada Allah  

dalam urusan itu, sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-

Nya”.
80

 

Hadist dari Ibnu Majjah 

                                                                       ِٔ ْٞ ٌْ أََخبُٓ ََْيََٞغشَّ َعيَ                                         إَِرا اْعزََشب أََحُذُم

Artinya: 

 

 “Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, 

maka penuhilah”. (HR. Ibnu Majah).
81

 

 

Di dalam Al-Qur‟an Selain hak dan kewajiban, seorang rakyat atau 

masyarakat juga harus mempunyai sifat musyawarah dalam memecahkan suatu 
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permasalahan, hal ini bertujuan agar masalah dapat diselesaikan dengan keputusan 

yang kuat, menyatukan perbedaan, mempererat tali silaturahmi, dan guna 

menjalankan salah satu perintah Allah SWT. Maka dari itu, Allah SWT memalui 

Al-Qur‟annya memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa bermusyawarah. 

Musyawarah merupakan hal yang sangat penting, yang harus dilakukan 

oleh ummat Islam, sebagaimana yang terkandung dalam aya-ayat tentang 

musyawarah bahwa ada tiga sifat dan sikap dalam bermusyawarah yang 

diperintahkan oleh Allah SWT yaitu sikap lemah lembut, hubungan baik dengan 

Tuhan, memberi manfaat dan membuka lembaran baru.
82

 Musyawarah juga 

merupakan salah satu pesan syariat yang sangat ditekankan di dalam Al-Quran 

keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia.
83

 Serta sifat 

keadilan merupakan salah satu nilai yang diagung-agungkan dan juga menjadi 

sangat penting bagi upaya mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi ummat 

Islam bahkan bagi semua makhluk Ciptaan-Nya.  

Maka dari prinsip-prinsip tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa sistem 

sosial pemerintahan sesuai dengan tuntutan zaman. Maksudnya, sistem dan bentuk 

pemerintahan serta tekhnis pengelolaan diserahkan kepada kehendak setiap pribadi 

manusai sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada 

tempat dan zaman mereka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terkait konstitusi politik dalam pemilihan 

kepala desa di desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Maka 

dari pembahasan yang telah diuraiakan sebelumnya, penulis dapat menarik 

berbagai kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mekanisme pemilihan kepala desa yang terjadi di desa Gareccing dapat dilihat 

pada pelaksanaan kegiatannya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

daerah kabupaten Sinjai, serta berjalan dengan baik dan lancar. hal ini dapat 

dilihat dari proses tersebut terdapat beberapa tahapan, mulai dengan tahap 

pembentukan panitia pemilihan, pendaftaran calon, pemungutan suara, 

penetapan calon terpilih, dan pelantikan kepala desa. Dilihat dari segi siyasah 

syar‟iyah bahwa dalam pemilihan pilkades ini maka seluruh panitia pelaksana 

yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Gareccing harus memiliki sikap 

yang jujur, adil, cermat, bertanggung jawab, serta menjunjung nilai-nilai 

demokrasi dan keadilan yang baik dan benar. 

2. Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa Gareccing 

pada tahun 2016 lalu mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat hal ini 

dibuktikan bahwa tidak adanya tekanan maupun intimidasi politik dari pihak 

manapun serta tidak adanya unsur kecurangan atau money politik dari kedua 

pasangan calon kepala desa. Serta perspektif siyasah syar‟iyah terhadap 

pemilihan kepala desa bahwasanya berkesan tidak bertentangan dengan 

Syiyasah syar‟iyyah karna setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk 

ikut berpatisipasi dan juga harus mempunyai sifat musyawarah agar dapat 

menyatukan perbedaan dan mempererat tali silatuhrahmi. Maka dari itu, Allah 

SWT melalui Al-Qur‟annya memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa 

bermusyawarah.   
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B. IMPLIKASI PENELITIAN 

Secara umum pelaksanaan Pilkades di desa Gareccing Kecamatan Sinjai 

Selatan Kabupaten Sinjai pada tahun 2016 laku berjalan lancar, sukses dan aman. 

Namun, demikian agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gareccing priode 

berikutnya dapat ditingkatkan kualitanya jika masih merasa kurang cukup, maka 

beberapa saran yang direkomendasikan untuk perbaikan kinerja Pilkades 

berikunya. 

1. Diharapkan akan ada pihak yang menindak lanjuti sebagai penelitian lanjutan 

untuk menggali lebih dalam yang terkait dengan Kontestasi Politik dalam 

Pemilihan Kepala Desa di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan 

Kabupaten Sinjai dalam Perspektif Siyasah Syar‟iyah, serta dapat 

meningkatkan kerjasama yang baik antar seluruh panitia yang terlibat dalam 

proses Pilkades. Karna jika kurangnya koordinasi antar seluruh panitia maka 

akan memicu terjadinya suatu kesalah pahaman dan akan mengganggu jalannya 

proses Pilkades. Pemerintah daerah  juga harus memberikan perhatian terhadap 

permasalahan dan konflik yang ada dalam proses pemilihan kepala desa 

sehingga proses pemilihan kepala desa tidak mengganggu stabilitas kehidupan 

di tingkat desa. 

2. Pemilihan kepala desa harus tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam    

masyarakat desa seperti nilai-nilai kekeluargaan dan menjaga keharmonisan 

antar masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan ditingkat desa tidak 

terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu nilai demokrasi di tingkat desa, 

sehingga tercipta nilai moral yang baik. Para masyarakat juga lebih  

memperhatikan tatacara pemilihan yang baik dan benar, serta meningkatkan 

rasa solidaritas antar masyarakat meski memiliki pilihan yang berbeda. 
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1. Dalam Pemilihan Kepala Desa Gareccing apa saja syarat-syarat yang harus di 

penuhi setiap calon untuk menjadi calon kepala desa ? 
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atau ada unsur money politik ?  

4. Apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ? 

5. Apakah yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan 
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