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ABSTRAK 
 

Pemilihan kepala desa merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang 
ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) kekuasaan. Sumber daya 
kekuasaan dalam bentuk sosial, cultural, sampai sumber daya ekonomi yang 
menjadi generator dinamika konflik politik. Karena penyelesaian isu teknis 
seringkali dibersamai oleh pengelolaan mobilisasi sumber daya kekuasaan oleh 
para calon kepala desa dalam pemilihan langsung. Akibatnya dinamika konflik 
politik dalam pemilihan kepala desa seringkali meruncing menjadi konflik 
kekerasan dan anarkis.  

Pada prakteknya, konflik semakin marak dengan ditunggangi oleh 
berbagai kepentingan individu dan kelompok. Hal ini tidak lain disebabkan oleh 
kepentingan kekuasaan, praktek money politic dan tingkat imitasi media tinggi. 
Berbagai konflik tersebut terus terjadi pada masyarakat hingga akhirnya 
menimbulkan krisis kepercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang 
berbeda. Seperti halnya konflik yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala 
desa di desa tarempa barat.  

Dari hasil penelitian tentang konflik politik dalam pemilihan kepala desa 
tahun 2007 di Desa tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan 
Anambas ada beberapa bentuk konflik politik yang terjadi. Hal ini dikarenakan 
oleh adanya pemaksaan, ancaman dan kekerasaan Fisik serta adanya money 
politik, fanatisme yang berlebihan dari pendukung calon kades, juga adanya 
kepentingan politik yang begitu menggebu dari kandidat calon kepala desa yang 
ingin berkuasa sehingga menghilangkan nilai-nilai substansi untuk apa sebenarnya  
menjadi Kepala Desa, yang mana tujuan sebenarnya adalah membangun Desa. 
Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data berupa : metode observasi, 
metode wawancara dan metode dokumentasi. Pengambilan data pada responden 
masyarakat dalam konflik politik dalam proses pemilihan kepala desa di desa 
tarempa barat sebagai informen penelitian. Analisa data menggunakan analisa 
data kualitatif. 
 
Kata Kunci : Desa, Masyarakat, Konflik Politik, Kampanye. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemilihan Kepala Desa sebagai ajang konsolidasi politik di tingkat desa 

memberi pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat. Karena warga secara 

terbuka dihadapkan dengan bakal calon atau calon pemimipinnya. Pemilihan 

Kepala Desa tentu identik dengan kampanye-kampanye yang berbau politik, 

karena calon pemimpin yang akan dipilih adalah pemipmpin yang dapat 

membanwa pembangunan untuk desa itu sendiri. Hal yang menarik untuk dikaji 

dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah tahapan kampanye dimana 

masing-masing calon kepala desa berlomba-lomba memperkenalkan diri, 

memberikan janji-janji, melakukan pendekatan dengan masyarakat desa, dan 

beberapa pendekatan lainnya melalui proses komunikasi politik, baik dilakukan 

secara langsung oleh calon kepala desa maupun oleh tim suksesnya. 

 Pemilihan kepala desa merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang 

ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) kekuasaan. Sumber daya 

kekuasaan dalam bentuk sosial, cultural, sampai sumber daya ekonomi yang 

menjadi generator dinamika konflik politik. Karena penyelesaian isu teknis 

seringkali dibersamai oleh pengelolaan mobilisasi sumber daya kekuasaan oleh 

para calon kepala desa dalam pemilihan langsung. Akibatnya dinamika konflik 

politik dalam pemilihan kepala desa seringkali meruncing menjadi konflik 

kekerasan dan anarkis. 
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Desa Tarempa Barat merupakan salah satu desa di Kabupaten Kepulauan 

Anambas Propinsi Kepulauan Riau.Desa Tarempa Barat contoh proses pemilihan 

kepala desa yang berlangsung seru dalam arena perpolitikan. Hal ini dapat dilihat 

pada saat sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2007, para Calon 

Kepala Desa Tarempa Barat berkompetisi untuk mencari dukungan massa 

sebanyak-banyaknya dengan cara menjanjikan sesuatu kepada warga desanya atau 

dengan adanya tindakan lobi warga Desa Tarempa Barat. 

Upaya dalam me-lobi warga Desa Tarempa Barat yaitu dengan mendekati, 

pemuda-pemudi Desa Tarempa Barat dan saudara-saudara kerabatnya. Disamping 

itu Calon Kepala Desa Tarempa Barat menggunakan money politik yaitu dengan 

cara membagi-bagikan uang kepada warga desa setempat dengan maksud agar 

warga desa mendukung calon kepala desa tersebut. Wujud money politik yang 

lain bisa berupa membangun sarana yang mendukung bagi pembangunan Desa 

Tarempa Barat. 

Dari sisi proses, penjaringan dan penyaringan Calon kepala desa, ada tujuh 

calon dalam pemilihan kepala desa yaitu, Zulherman, Ahmad Fahriansyah, Izhar 

Kader, Ruslan Ridwan, Tenri Ajeng, Zaili dan Taufik Hidayat. Dari ketujuh calon 

yang ikut pemilihan kepala desa ada dua calon yang gugur yaitu Bapak Zaili dan 

Bapak Taufik Hidayat karena tidak lulus test tertulis. 

Dari pengamatan langsung di lapangan penulis menemukan adanya 

konflik yang terjadi selama proses pemilihan kepala desa yaitu: Pertama, adanya 

pemaksaaan terhadap penduduk yang mempunyai hak pilih untuk memilih salah 

satu calon kepala desa. Pemaksaan tersebut dilakukan tim sukses 3 calon kandikat 
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yaitu Bapak Tenri Ajeng, Bapak Zaili dan atau yang mempunyai kedekatan sosial 

dengan cara melebih-lebihkan kesuksesan calon yang diusung. Pada calon yang 

lain mereka menjelek-jelekkan, sehingga penduduk merasa tertekan dan bingung 

untuk menentukan pilihannya. 

Kedua, adanya ancaman terhadap penduduk.Adapun bentuk ancaman 

adalah adanya ancaman kekerasan fisik, ancaman keselamatan harta bendanya, 

dan ancaman akan dipersulit dalam segala urusan kalau seandainya calon kepala 

desa yang ia usung menang. Ketiga, adanya kekerasan fisik. Ada tiga bentuk 

kekerasan fisik dalam pemilihan kepala desa yaitu; pemukulan sebanyak tiga kali, 

pelemparan batu terhadap rumah warga dan rumah salah satu calon kepala desa 

sebanyak dua kali. Dari beberapa bentuk konflik politik pasti adanya sesuatu yang 

menjadi penyebab terjadinya konflik politik tersebut.  

`Berdasarkan pemaparan diatas, hal ini menjadi penting dan menarik untuk 

dibahas dan mengkajinya secara komprehensif. Untuk itu penelitian ini diberi 

judul: KONFLIK POLITIK DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA 

DESA TAHUN 2007 DI DESA TAREMPA BARAT, KECAMATAN 

SIANTAN, KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang 

akan dijadikan obyek untuk diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana bentuk-bentuk konflik politik yang terjadi dalam proses 

pemilihan kepala desa di desa tarempa barat tahun 2007 ? 
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2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik politik dalam 

Pemilihan Kepala Desa Tarempa Barat Tahun 2007. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data informasi    

mengenai jalannya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tarempa Barat. 

Seperti yang banyak diketahui bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa 

Tarempa barat banyak terjadi konflik politik. Penelitian lapangan ini dimaksudkan 

untukmendapatkan fakta di lapangan terkait dengan : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bentuk konflik politik dalam Pemilihan Kepala 

Desa Tarempa Barat Tahun 2007. 

b. Untuk mengetahui faktor penyebab konflik politik dalam Pemilihan 

Kepala Desa di Desa Tarempa Barat Tarempa Barat Tahun 2007. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Untuk memperluas dan memperdalam pemahaman peneliti dalam 

bidang pemerintahan khususnya dalam Pemilihan Kepala Desa. 

b. Untuk cerminan dalam melihat sistem pemilihan kepala desa dalam 

mewujudkan demokrasi di tingkat desa. 

c. Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi 

khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai system 

pemilihan kepala desa. 
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D. Konsep Operasional 

Konsep operasional digunakan untuk mempermudah menganalisa 

penelitian, agar masing-masing konsep yang digunakan dalam penelitian tidak 

terjadi salah tafsir serta memberikan penjelasan bagaimana suatu variable diukur. 

Teori dalam konsep operasional ini menggunakan teori Ramlan Surbakti 

(2010;193), sebagai batasan-batasan untuk mengindentifikasikan permasalahan 

dalam penelitian ini. 

Adapun indikator-indikator yang menjadi pembahasan sebagai berikut : 

1. Bentuk Konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa meliputi : 

a. Pemaksaan terhadap masyarakat 

b. Ancaman terhadap masyarakat 

c. Kekerasan fisik 

d. Bentrokan antar pendukung tim calon kepala desa 

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik politik meliputi : 

a. Maraknya money politic 

b. Fanatisme berlebihan 

c. Kepentingan Politik 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dikategorikan metode penelitian kualitatif dengan 

menggunakan teknis deskriptif. Menurut Maman (2002; 3) penelitian deskriptif 

berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini 
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bertujuan untuk menggambarkan obyek/subjek penelitian yang terjadi pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, 

Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi KEPRI. Dengan alasan di Desa 

Tarempa Barat telah melaksanakan pemilihan kepala desa dan terjadi konflik 

politik yang dapat mengancam ketentraman warga desa tarempa barat, sehingga 

desa ini layak untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi 

penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). 

3. Penentuan Informan 

 Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif maka populasi dan 

sampel tidak digunakan tetapi menggunakan informan key (informasi kunci). 

Menurut Denzin dan lincoln (1987) dalam bukunya Prof. DR. Lexy J. Moleong, 

M.A. (2005:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.  

Dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar 

alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan 

fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai 

macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya 

dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. 

Adapun Jumlah informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.1 

dibawah ini sbb: 
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TABEL I.1 
JUMLAH SAMPLE 

No Jabatan Sample Ket. 

1 Kepala Desa 1  

2 Sekretaris Desa 1  

3 BPD 1 - 

4 Ketua RT/RW 2 - 

5 Tokoh Agama 1 - 

6 Tokoh Adat 1  

7 Masyarakat 3  

8 Satpol PP 1  

JUMLAH 11 - 

( Sumber : Data Olahan, 2012) 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang kaitan dengan penelitian ini maka digunakan 

alat sebagai berikut : 

1. Obsevasi 

Observasi adalah cara pengambilan yang digunakan peneliti dengan melakukan 

pengamatan secara sistematis terhadap data yang berkaitan dengan obyek 

penelitian tanda alat bantu pengumpulan data lain. Dalam hal ini peneliti 

mengamati secara langsung kejadian-kejadian ditempat penelitian. 

2. Dokumentasi 

Tehnik ini dilaksanakan dengan melakukan pencatatan terhadap berbagai 

dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, peraturan-peraturan, maupun arsip-

arsip yang tersedia dengan tujuan mendapatkan bahan yang menunjang secara 
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teoritis terhadap topic penelitian yaitu konflik politik dalam proses pemilihan 

kepala desa. 

3. Wawancara 

Wawancara (interview) merupakan cara yang digunakan seseorang untuk 

tujuan penelitian guna mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari 

seorang responden atau informan dengan bercakap-cakap, berhadapan muka 

dengan orang yang diwawancarai.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Konflik 

Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua 

pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan 

pola prilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. 

(Wirawan, 2010:5) 

Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan 

perebutan dalam upaya mendapatan dan mempertahankan nilai-nilai disebut 

konflik. Oleh karena itu, menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik 

adalah konflik. Pandangan ini ada benarnya sebab konflik merupakan gejala 

yang serba hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Selain itu, 

konflik merupakan gejala yang melekat dalam proses politik.(Ramlan Surbakti, 

2010:10).  

Teori Konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat lagsung 

dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai 

tujuan yang sama. Konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme 

lewat mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya terbentuk dan dipertahankan. 

Konflik adalah disfungsional bagi suatu kelompok. Selanjutnya konflik dapat 

menyatukan antara kelompok lewat pengukuhan kembali identitas kelompok. 

Konflik merupakan sumber kohesi atau perpecahan kelompok namun 

bagaimanapun tergantung atas asal mula ketegangan, isu tentang konflik, cara 
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bagaimana ketegangan ditangani¸ dan yang terpenting tipe struktur dimana 

konflik itu berkembang. 

Menurut Maswadi Rauf (2005;2), konflik lisan pun bisa dikategorikan 

sebagai konflik. Hal ini seperti yang diungkapkannya, bahwa konflik lisan dapat 

dikategorikan sebagai konflik karena sudah terlihat adanya pertentangan di 

dalamnya meskipun tindakan kekerasan yang melibatkan benda-benda fisik belum 

terjadi. Bila konflik hanya terbatas pada tindakan kekerasan secara fisik, maka 

seharusnya tidak ada istilah seperti conflict of interest, conflicting ideas, dan lain 

sebagainya yang lebih banyak mengacu pada konflik lisan. 

 Sumber daya konflik merupakan modal-modal yang dimiliki oleh satu 

kelompok kepentingan untuk mencapai kemenangan dalam relasi konflik politik 

dengan kelompok lain. Mobiliasasi sumber daya konflik muncul dalam bentuk 

strategi konflik politik untuk menciptakan proses-proses dan hasil yang 

menguntungkan satu kelompok kepentingan. 

B. Konflik Politik 

Wirawan (2010:67), mengemukakan bahwa konflik politik adalah konflik 

yang terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya mendapatkan dan 

mengumpulkan kekuasaan yang sama pada jumlah nya terbatas dan 

menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujunan dan ideologinya. 

Ramlan Surbakti (2010:2), sejak awal hingga perkembangan nya, ada 

lima pandangan mengenai politik. 

1. Politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk 
membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. 

2. Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara 
dan pemerintah 
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3. Politik sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan 
mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. 

4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan umum 

5. Politik sebagai konflik dalam rangka dan/atau mepertahankan sumber-
sumber yang di anggap penting. 
 
Konflik dalam ilmu politik acap kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti 

kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi.Konflik persaingan dan pertentangan 

antara individu dan individu, kelompok dan kelompok dengan pemerintah. 

(Ramlan Surbakti, 2010:191). 

Ramlan Surbakti (2010:193), konflik politik disebabkan oleh 2 (dua) hal. 

Konflik politik yang mencakup kemajemukan horizontal dan kemajemukan 

vertical. Yang di maksud kemjemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang 

majemuk secara cultural, seperti suku bangsa, daerah, agama dam sosial. 

Kemajemukan vertical ialah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut 

pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. 

Konflik politik memiliki tujuan dasar yakni mempertahankan dan 

mendapatkan sumber-sumber kekuasaan.Tujuan konflik untuk mendapatkan 

sumber – sumber kekuasaan merupakan untuk dapat hidup secaralayak dan 

terhormat dalam masyarakat. Tujuan konflik untuk mempertahankan kekuasaan 

adalah dalam untuk memelihara sumber-sumber yang menjadi miliknya dan 

berupaya mempertahankan dari usaha – usaha pihak lain untuk merebut dan 

mengurangi sumber-sumber tersebut. (Ramlan Surbakti, 2010:198) 

Bentuk-bentuk konflik politik yang dapat diidentifikasi dari peneltian 

yang dilakukan oleh Mourice Devurger (Dhakidae, 2005:174), mengidentifikasi 
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bentuk-bentuk koflik politik menjadi dua kategori yakni; senjata-senjata 

pertempuran dan strategi politik. 

1. Senjata-senjata pertempuran, maksudnya manusia dan organisasi dalam 
konflik satu sama lain mempergunakan berbagai jenis senjata di dalam 
perjuangan politik. Senjata yang digunakan tergantung dari masyarakat 
setempat dan kelompok-kelompok sosialnya, di antaranya ialah senjata 
dalam bentuk kekerasan fisik, senjata dalam bentuk yang lain seperti 
uang, media dan organisasi. 

2. Setrategi politik, maksudnya proses yang menentukan tujuan individu-
individu dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu konflik 
politik dan pola interaksi konflik yang digunakan untuk mencapai 
keluaran konflik politik yang diharapkan. 

 
C. Pemerintahan Desa 

Berdasarkan perda Kabupaten Kepulauan Anambas No 12 Tahun 2011 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedang kan 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

D. Karateristik informan 

Karateristik informan merupakan profil sumber data yang diharapkan 

dapat menggambarkan pemahaman mengenai masalah yang akan diteliti sehingga 

dapat dilakukan pertimbangan yang logis atas hasil penelitian yang akan diteliti.  

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa narasumber yang penulis 
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harapkan dapat dijadikan acuan menyelesaikan permasalahn yang penulis angkat 

yaitu mengenai konflik politik dalam proses pemilihan kepala desa tahun 2007 di 

Desa Tarempa Barat Kecamatan siantan anambas, adapun dalam penelitian ini ada 

7 informan yang penulis jadikan acuan untuk menyelesaikan permasalah konflik 

dalam proses pemilihan Kepala Desa Tarempa Barat tahun 2007 Kecamatan 

Siantan, Kabupaten Anambas, yaitu 1 orang  Kepala Desa, 1 orang  Sekretaris 

Desa, 1 orang BPD, 1 orang Perangkat Desa, 1 orang Tokoh Agama, 1 orang 

Tokoh Adat. 

E. Pesiapan Sebelum  Pemilihan Kepala Desa Tarempak Barat oleh Calon 

Calon Kepala Desa Tarempak Barat Pada Tahun 2007. 

Proses pemilihan kepala desa Tarempak Barat 2007 lalu diikuti oleh lima 

kandidat calon yaitu, Zulherman, Ahmad Fakhriansyah, Izhar, Ruslan Ridwan, 

Tenri Ajeng. Pada pemilihan kepala desa tersebut merupakan pemilihan kepala 

desa yang sangat ketat dalam persaingan, hal ini dikarenakan masing-masing 

kandidat memiliki kemampuan memimpin yang telah diakui oleh masyarakat desa 

Tarempak Barat. Karena masing-masing kandidat kepala desa merupakan, 

pemimpin baik dari organisasi kepemudaan seperti karang taruna dan tokoh 

masyarakat, aktivis LSM, sehingga tidak diragukan lagi kapasitas mereka.  

Setelah dinyatakan oleh BPD mengenai syarat-syarat pencalonan maka 

jauh sebelum itu masing-masing kandidat telah melakukan kampanye-kampanye 

mencari dukungan ke masyarakat yang jumlah masyarakatnya sebesar 1.816 laki-

laki dan 1.781 dan total masyarakat antara laki-laki dan perempuan sebanyak 

3.597 orang. Sebanyak 2407 orang merupakan masyarakat yang memiliki hak 
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suara atau pemilih tetap kepala Desa Tarempak Barat, sisanya anak dibawah umur 

17 tahun terdiri dari 558 orang laki-laki dan 595 orang perempuan. Dimana 

Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 4 Dusun yaitu dusun Pelabuhan, Dusun 

Teluk, Dusun Hilir, Dusun Teluk Mabai. 

Kampanye-kampanye yang dilakukan oleh masing-masing kandidat 

melalui tim suksesnya masing-masing ada yagn bersifat mengajak dan ada juga 

yang bersifat memaksa serta mengancam warga yang seandainya tidak memilih 

mereka nantinya, tidak akan dibantu maksimal seandainya kandidat tersebut 

menang dalam pemilihan kepala desa. Tentunya hal ini memicuprahara 

dimasyarakat yang mersa tidak nyaman oleh  tingkah laku para kandidat kepala 

desa. Pasca nama-nama kandidat telah diumumkan sebagai calon oleh tim 

pemilihan kepala desa kampanye yang dilancarkan oleh lima kandidat tersebut 

semakin memanas, padahal masing-masing kandidat notabenenya masih 

merupakan kerabat. Kampanye-kampaye hitam menjelek-jelekkan masing-masing 

calon yang dilakukan oleh masing-masing tim sukses memicu keributan antar tim 

sukses yang mana nyaris berdampak pada bentrokan fisik. Hal ini  diakui oleh 

ketua BPD Ramli yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua BPD Desa 

Tarempak Barat. 

Akibat ulah para tim sukses masing-masing calon membuat masyarakat 

tarempak barat yang terdiri dari empat dusun terkotak-kotak tentunya hal ini telah 

mengarah kepada perang dingin yang ketika pecah akan berujung pada konflik 

fisik. Tidak sehatnya pola kampanye yang dilakukan oleh masing-masing calon 

dan timnya mengajarkan politik yang tidak baik kepada masyarakat yang tidak 
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sesuai dengan jiwa bangsa yaitu musyawarah mufakat dalam pemilihan kepala 

desa yang manamasing-masing calon seharusnya berkampanye dengan santun. 

Namun karena pemilihannya adalahsatu orang satu suara mengakibatkan pola 

politik yang dibangun tidak sehat.  

Disatu sisi dalam pemilihan kepala desa ini money politik juga menjadi 

tren yang mengakibatkan rusaknya pola pemikiran masyarakat, akibatnya tidak 

lagi memilih calon yang memiliki kemampuan dan integritas dalam memimpin 

desa Tarempak Barat. Tidak itu saja, kepentingan partai politikpun mulai tampak 

meramaikan kampanye kapala desa yang mendukung masing-masing calon yang 

mereka anggap layak untuk menjadi kepala desa. Karena partai politik memiliki 

kepnetingan untuk memiliki basis masa guna persiapan pemili legislatif tahun 

2009 mendatang. 

Jadi tidak heran jika dalam pemilihan kepala desa ini, terjadi konflik baik 

masyarakat dengan masyarakat, tokoh masyarakat dengan masyarakat, tokoh 

pemuda dengan masyarakat, partai poltik dengan partai politik. Pada pemilihan 

tahun 2007 tersebut dimenangkan oleh Ahmad Fariansyah yang mana beliau 

menang pada satu putaran, dan kemenangan beliau merata pada Empat TPS yang 

tersebar di Desa Tarempak Barat. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Bentuk-Bentuk Konflik Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa 

1. Adanya pemaksaaan 

Pemaksaan terhadap penduduk yang mempunyai hak pilih untuk memilih 

salah satu calon kepala desa tarempa barat yang mana ada 5 (lima) Kandidat calon 

yang saling berkompetisi satu dan yang lainnya yang memperebutkan kursi kepala 

Desa Tarempa Barat pada tahun 2007 lalu. Pemaksaan tersebut dilakukan tim 

sukses dan atau yang mempunyai kedekatan sosial dengan cara melebih-lebihkan 

kesuksesan calon yang diusung.  

Pada calon yang lain mereka menjelek-jelekkan, sehingga penduduk 

merasa tertekan dan bingung untuk menentukan pilihannya hal ini dikarenakan 

rendahnya pemahaman penduduk tentang calon yang maju. Adapun materi yang 

digulirkan seputar wawancara mengenai ada tidaknya pemaksaan terhadap 

masyarakat yang dipaksa memilih salah satu kandidat secara rinkas adalah sbb: 

“Apakah dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2007 yang lalu terdapat unsur 

pemaksaan yang ditujukan kepada masyarakat dari masing-masing calon kepala 

desa pada waktu itu” ?, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Facriansyah yang 

merupakan Kepala Desa Tarempa Barat yang terpilih pada tahun 2007 lalu 

menyatakan : 

“Adanya pemaksaan yang dilakukan oleh tim pendukung calon kepala 
desa yang lain. Pemaksaan dalam bentuk tekanan kepada masyarakat 
agar warga disekitar dusun tempat calon kades tinggal agar memilih 
beliau untuk mendapatkan suara pemilih.”( 2 September 2013) 
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         Dari hasil wawancara diatas dengan salah satu informan yaitu kepala desa 

dapat penulis analisis ternyata menurut narasumber tersebut benar adanya 

pemaksaan yang dilakukan tim pendukung calon kepala desa yang lain, untuk 

medapatkan suara pemilih tim pendukung dari calon kepala desa yang lain rela 

membuat tekanan  kepada masyarakat sekita agar mendapat suara pemilih, ini 

merupakan konflik politik yang selalu terjadi dalam setiap pemilihan kepala desa 

di desa tarempa barat. 

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Facriansyah didukung oleh 

penjelasan dari Ramli selaku ketua BPD Tarempa Barat dan apa yang 

disampaikan oleh Ketua BPD Tarempa Barat di dukung oleh  Noprizal 

masyarakat Desa tarempak Barat sebagai berikut: 

‘’Ada, pada waktu pemilihan kades saya dan tetangga saya dipaksa oleh 
tim pendukung calon kades yang datang kerumah saya untuk memilih 
calon kades yang ikut dalam pemilihan dan mereka menjanjikan akan 
memberi beras tiap bulannya.” (4 September 2013) 

 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwasanya 

berdasarkan pengakuan informan yang mengalami langsung dilapangan mengenai 

pemaksaan oleh satu kandidat memanng benar adanya itu bukan sebuah isu biasa 

tentunya hal seperti ini akan dapat memicu ketidak nyamanan masayarakat dalam 

memilih kandidat atau pemimpin yang sesuai hati nurani mereka hal semacam ini 

merupakan benih-benih dari konflik yang akan mengarah kepada konflik politik. 

 Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Facriansyah, berbeda dengan Ramli 

selaku ketua BPD Tarempa Barat dan apa yang disampaikan oleh Ketua BPD 

Tarempa Barat di dukung oleh  Noprizal masyarakat Desa tarempak Barat begitu 
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juga yang disampaikan oleh Ramli dan Noprizal di dukung oleh Suhaili 

masyarakat Tarempak Barat sebagai berikut: 

“Ada pak, saya sendiri sebagai masyarakat di desa dusun hulu pernah di 
datangi tim pendukung, merek memaksa saya untuk memilih calon kepala 
desa yang mereka dukung, kalaw tidak mereka mengancam keselamatan 
keluarga.” ( 5 September 2013) 

 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan ternyata 

menurut pandangan masyarakat memang benar ada unsur pemaksaan oleh salah 

satu tim sukses kandidat Kepala Desa yang mana di era demokrasi langsung 

seperti ini pemaksaan baik secara halus maupun kasar cenderung menjadi suatu 

kebiasaan yang biasa-biasa saja namun tidak dapat dibuktikan secara nyata, 

informasi yang penulis dapatkan dari informan dan hasil dari observasi dilapangan 

, benar adanya paksaan-paksaan yang ditujukan kepada masyarakat namun tidak 

berdampak pada konflik secara kekerasn fisik tetapi berupa perdebatan yang 

membuat warga takut dan kawatir dalam proses pemlihan ataupun selesai 

pemilihan. 

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Facriansyah disampaikan oleh 

Sekretaris Desa tarempak Barat, juga berbeda dengan Ramli selaku ketua BPD 

Tarempak Barat dan apa yang disampaikan oleh Ketua BPD Tarempak Barat di 

dukung oleh  Noprizal masyarakat Desa tarempak Barat begitu juga yang 

disampaikan oleh Ramli dan Noprizal di dukung oleh Suhaili juga didukung oleh 

Imam Putra, masyarakat Tarempak Barat sebagai berikut : 

“Benar ada, dari salah satu calon kades, saya tak berani menyebutkan 
nya. Ada warga yang dipaksa untuk memilih calon tersebut, karna masih 
satu keluraga , jadi tim pendukung nya tidak segan untuk memaksanya”. 
(6 September 2013) 
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Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat ternyata beliau melihat 

langsung mengenai calon kades yang berupaya memaksa warga untuk memilihnya 

yang mana motifnya adalah masih memiliki hubungan darah, yang seharusnya 

masalah seperti ini dapat di hindari karena walaupun masih memiliki hubungan 

darah belum tentu memilih saudaranya sendiri apalagi di era demokrasi seperti 

sekarang , kalau hal ini dipaksakan akan meruncing terjadinya konflik politik. 

Pada hasil wawancara dengan semua responden, kemudian diperkuat 

dengan pernyataan key informan melalui observasi yang telah dilakukan maka 

dapat diambil kesimpulan yaitu ternyata memang  benar adanya pemaksaan oleh 

kandidat calon kepala Desa Tarempa Barat kepada masyarakat sehingga dapat di 

analisis bahwa pada tahapan atau proses pemilihan kepala Desa di Desa Tarempa 

Barat Kabupaten Anambas memang benar ditemukan unsur pemaksaan terhadap 

masyarakat. 

2. Adanya ancaman terhadap penduduk. 

Adapun bentuk ancaman adalah mempersulit dalam segala urusan kalau 

seandainya calon kepala desa yang ia usung kalah dan dimenangkan calon kepala 

Desa lainnya yang tidak mereka usung. Hal ini tentunya membuat masyarakat 

berhati-hati dalam memilih dan secara tidak langsung calon kepala Desa 

Tarempak Barat terindikasi melakukan pengancaman psikis kepada masyarakat 

siantan barat. Adapun materi yang digulirkan seputar wawancara mengenai ada 

tidaknya pemaksaan terhadap masyarakat yang dipaksa memilih salah satu 

kandidat secara ringkas adalah sebagai berikut: “Apakah dalam pemilihan kepala 

desa pada tahun 2007 yang lalu terdapat unsur ancaman yang ditujukan kepada 
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masyarakat untuk memilih salah satu calon kepala desa pada waktu itu”?. Seperti 

yang dikemukakan oleh Ahmad Fahriansyah yang merupakan calon Kepala Desa 

yang menanng pada pemilihan Kepala Desa tahun 2007 lalu adalah sebagai 

berikut: 

‘’Tentu saja tidak ada apalagi berbentuk ancaman seperti yang sudah 
saya kemukakan tadi mereka yang ikut pemilihan kepala desa ataupun 
tidak memilih adalah keputusan masing masing orang tidak ada paksaan 
ataupun klw ada itu haya isu saja untuk menjatuhkan citra calon kepala 
desa.’’(2 September 2013) 
 
Dari hasil wanwancara diatas dengan informan yaitu kandidat yang 

langsung mengikuti proses pemilihan sebagai calon mengatakan bahwasanya 

tidak ada ancaman terhadap masyarakat namun hal ini menurut penulis belum 

tentu seperti itu adanya karena informan selaku kandidat bersama kepala desa 

yang lain pasti megatakan tidak. 

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Facriansyah diatas tidak di sama apa 

yang di kemukakan Oleh Usman Sekretaris Desa tarempak Barat sebagai berikut:  

‘’Ancaman terhadap warga ada, masing-masing calon kepala desa 
melakukan strategi dengan cara apapun yang terpenting bisa menang 
dalam pemilihan kepala desa yaitu dengan ancaman akan dipersulit untuk 
urusan di kantor desa apabila nantinya menang.” (2 September 2013) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan sekretaris desa yang 

mengatakan bahwasanya memang ada ancaman yang dilakukan oleh salah satu 

tim pendukung calon kepala desa, namun penulis meragukan keterangan ini 

mengingat kepala desa terpilih adalah calon kandidat kepala desa yang ikut 

bertarung pada masa itu apalagi sekarang beliau telah menjadi atasannya sehingga 

ke validitasan keterangan masih penulis ragukan. 
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Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Facriansyah berbeda dengan 

Sekretaris Desa Tarempak Barat dan pernyataan Ramli yang merupakan Ketua 

BPD Tarempa Barat sebagai berikut: 

“Ancaman ada, ya biasalah itukan stategi dari masing-masing calon kades 
untuk mendapatkan suara pemilih. Informasi yang saya dapat dari warga 
ancaman kepada warga yang ada di sekitar rumah nya, khusunya dari 
pihak keluarga untuk dapat memilih calon kepala desa yang baru, 
ancaman berupa akan di persulit jika mengurus sesuatu dikantor desa 
pabila terpilih.”(3 September 2013) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwasanya 

berdasarkan informasi dari ketua BPD memang benar telah terjadi pengancaman 

kepada masyarakat yang mana ini merupakan strategi masing-masing kandidat 

untuk mendulang suara dari masyarakat hal ini tentunya diharapkan masyarakat 

dapat memilih mereka dalam proses pemilu kades tersebut. 

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Facriansyah berbeda dengan 

Sekretaris Desa Tarempak Barat dan pernyataan Ramli yang merupakan Ketua 

BPD Tarempa Barat, juga didukung oleh noprizal yang merupakan masyarakat 

tarempa barat  sebagai berikut: 

“Ada, pada waktu itu saya di ancam untuk memilih calon kades terpilih, 
ancaman berupa kekerasan fisik terhadap warga yaitu pemukulan dan 
akan di persulit segala urusan di kantor desa.”(4 September 2013) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan masyarakat dapat penulis 

analisis bahwasanya ada yang namanya ancaman dari setiap kandidat kepala Desa 

tentunya modusnya adalah akan mempersulit kandidat kepala Desa yang tidak 

memilih mereka jika mereka terpilih nantinya dan juga adanya kekerasan fisik 

yang terjadi pemukulan terhadap warga, namun infomasi yang penulis dapati 

pemukulan terjadi semam anggota keluarga dekat. 
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Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Facriansyah berbeda dengan 

pernyataan Ramli yang merupakan Ketua BPD Tarempa Barat, juga didukung 

oleh Noprizal juga didukung oleh Suhaili  serta oleh Imam Putra yang merupakan 

masyarakat Tarempa Barat  sebagai berikut: 

‘’Ada, karena di RT saya  ada ancaman yang buat warga khawatir, 
ancaman berupa dipersulit saja kalau ada urusan di kantor desa apabila 
nanti nya terpilih.(6 September 2013) 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat penulis analisis  ternyata memang benar 

ada ancaman dari kandidat kepala Desa kepada masyarakat yang mana urusan 

masyarakat akan dipersulit seandainya tidak memilih kandidat kepala desa 

tertentu dengan persulit urusannya 

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan  diatas dapat penulis 

simpulkan bahwa pada proses pemilihan Kepala Desa di Desa Tarempa Barat 

tahun 2007 lalu ada ancaman yang dilakukan oleh beberapa Calon Kepala Desa 

yang mengikuti bursa pemilihan kepala Desa di Desa Tarempa Barat. Hal ini 

ditandai dengan lebih banyak informan yang mengatakan  bahwa benar ada 

ancaman yang di lakukan. 

3. Adanya kekerasan fisik. 

Dalam hal ini ada tiga bentuk kekerasan fisik dalam pemilihan kepala 

desa yaitu, pemukulan sebanyak tiga kali yang dilakukan oleh salah satu Tim 

dari calon Kepala Desa Tarempak Barat yang geram dengan aksi warga yang 

tidak mendukung calon dari timnya akibat dari kampanye-kamnye hitam yang 

digulirkan dan berujung pada pemukulan yang tidak dapat dihindari, pelemparan 

batu terhadap rumah warga dan rumah salah satu calon kepala desa sebanyak 
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dua kali yang motifnya juga sama yaitu persaingan antar calon yang melibatkan 

warga dan notabenenya adalah tim masing-masing kandidat calon Kepala Desa 

Tarempak Barat pada tahun 2007. Adapun materi yang digulirkan seputar 

wawancara mengenai ada tidaknya kekerasan fisik terhadap masyarakat yang 

dipaksa memilih salah satu kandidat secara ringkas adalah sbb: “Apakah dalam 

pemilihan kepala desa pada tahun 2007 yang lalau terjadi kekerasan fisik dalam 

pemilihan kepala desa waktu itu’’. Seperti apa yang dikemukakan oleh Ahmad 

Fahriansyah selaku Kepala Desa terpilih tahun 2007 lalu adalah sebagai berikut: 

‘’Kekerasan ada saya mendengar infomasi tersebut, namun saya tidak 
melihat langsung kelapangan , tim sukses saya tidak ada terlibat dengan 
siapapun.’’ (2 September 2013) 

   
Dari hasil wawancara diatas dengan Kepala Desa terpilih beliau 

mengatakan bahwasanya memang benar adanya mengenai kekerasaan saat proses 

pemilihan kepala Desa berlansung yang mana masyarakat walaupun beliau tidak 

melihat langsung kondisi yang ada dilapangan. 

Apa yang di kemukakan oleh Ahmad Fahriansyah selaku KepalavDesa 

Tarempa Barat berbeda dengan Ramli selaku ketua BPD yang menyatakan 

sebagai berikut: 

“Kontak fisik pernah, di kator Desa saat penghitungan suara ada 
beberapa suara yang rusak, tidak sah, tim pendukung calon kades tidak 
terima, ade pemukulan kecil saja terhadap petugas pemilu”. (3 September 
2013) 

 
Berdasarkan wasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwasnya 

menurut informan memang benar adanya kekerasan fisik dikantor kepala Desa 

saat selisih paham mengenaipenghitungan suara ada pendukung kades yang tidak 

terima dengan hasilnya sehingga terjadi keributan. 
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Apa yang di kemukakan oleh Ahmad Fahriansyah dan Sekretaris Desa 

Tarempa Barat berbeda dengan Ramli selaku ketua BPD, juga didukung oleh 

Noprizal yang merupakan masyarakatan Desa Tarempa Barat, yang menyatakan 

sebagai berikut: 

“ada keributan dikantor camat siatan, yang saya tahu pemilihan tahun 
2007 yang lalu , ada terjadi pemukulan sesema tim pendukun calon kepala 
desa, tidak terima calon kepala desanya diceritakan yang buruk-buruk 
saja’’. (4 September 2013) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya 

informan memang mengetahui mengenai kekekrasan fisik yang terjadi pada 

proses pemilu kepala desa dan juga informan melihat pemukulan yang terjadi di 

kantor camat siantan bahwasanya ada kekerasan yang terjadi. 

Apa yang di kemukakan oleh Ahmad Fahriansyah dan Usman Sekretaris 

Desa Tarempa Barat, Ramli selaku ketua BPD,  Noprizal dan Imam Putra yang 

merupakan masyarakatan Desa Tarempa Barat, yang menyatakan sebagai berikut: 

“Benar ada, kekerasan fisik yang terjadi dikantor lurah saat penghitungan 
suara dari tim sukses calon kades yang tidak terima surat suara yang 
sobek karana menrugikan calon kades nya, terjadi la kontak fisik saling 
seenggol dengan petugas pemilu”. (6 September 2013) 
 
Berdasarkan hasil wancara diatas dapat penulis analisis dari informasi 

yang penulis dapat bahwasanya adanya keributan kontak fisik yang terjadi pada 

saat pemilu yang dipicu oleh ketidakpuasan salah satu pendukung kandidat 

terhadap petugas pemilu yang merugikan salah satu kandidat calon kepala desa. 

Dari hasil wawancara diatas mengenai ada atau tidaknya  kekerasaan fisik 

Pada saat proses pemilihan Kepala Desa Tarempa Barat dapat penulis simpulkan 
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bahwa memang benar ada kekerasaan fisik hal ini dapat penulis simpulkan dari 

jawaban yang diberikan oleh masing-masing informan diatas. 

B.  Faktor-Faktor terjadinya Konflik. 

1. Maraknya Money Politik. 

Money politik juga menjadi suatu pemicu yang mengakibatkan terjadinya 

konflik hal ini tentunya diakibatkan ketidak relaan kandidat yang kalah apalagi 

kandidat yang telah banyak menggelontorkan uang dalam pemilihan kepala Desa 

siantan barat pada tahun 2007 lalu, yang merasa telah habis-habisan sehingga 

satu-satunya jalan harus menang dan mengembalikan modal pemilihan kepala 

Desa yang telah habis. 

Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik politik dalam pemilihan 

kepala Desa Tarempa Barat, yang sebanarnya gejolak konflik tersebut sudah ada 

sebelum penghitungan. Adapun materi yang digulirkan seputar wawancara 

mengenai ada tidaknya pemaksaan terhadap masyarakat yang dipaksa memilih 

salah satu kandidat secara ringkas adalah sbb: “Apakah dalam pemilihan kepala 

desa pada tahun 2007 yang lalu terdapat unsur money politik dari salah satu calon 

kepala desa pada waktu itu” ?. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad 

Fahriansyah yang merupakan calon Kepala Desa Tarempa Barat yang menanng 

pada pemilihan Kepala Desa tahun 2007 di Tarempa Barat. 

“Masalah politik uang sudah bukan barang baru didunia politik, setiap 
pemilu pasti ada politik uang di pilkades tarempa barat tidak bisa di 
pungkiri memang ada, tapi sulit untuk dibuktikan secara hukum. Karena di 
pilkades tidak ada lembaga yang mengatur hal tersebut dan tempat 
pengaduan saja tidak ada”. (2 September 2013) 
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Dari hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwasanya 

berdasarkan informasi dari informan yang merupakan kandidat kepala desa 

mengatakan bahwasanya memang benar adanya money politik dalam proses 

pemilihan kepala desa walaupun sulit untuk dibuktikan 

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Fahriansyah juga didukung oleh 

Ramli yang merupakan Ketua BPD Desa Tarempa Barat sebagai berikut: 

 “Selaku Ketua BPD memang ada money politik, namun setelah coba saya 
telusuri kepada pihak yang mengaku menerima uang dari calon kades 
mereka menjawab tidak ada. Kalau pun ada tidak bisa di usut, karena 
tidak ada lemabag pengaduan di desa”. (3 September 2013) 

 
            Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan informan dapat diketahui 

bahwasanya ada yang namanya money politik walaupun ketika ditelusuri tidak ada 

bukti yang nyata namun hal ini telah menjadi isu yang menjurus pada kebenaran 

karena masyarakat sendiri yang mengatakannya 

Noprizal yang merupakan Masyarakat Desa Tarempa Barat mengatakan 

bawha: 

“Ada, dari salah satu calon kades, saya lupa namanya tapi dia kalah, 
kalau ada money politik warga cukup senang, memang kondisi di desa 
kami ekonominy rendah Cuma nelayan kalau ada yang kasi uang saya 
ambil saja”.(4 September 2013) 

 
Dari hasil wawncara diatas dapat penulis analisis bahwasanya memang 

benar adanya money politik hal ini diakui sendiri oleh informan yang mana beliau 

mengatakan bahwasanya bagian inilah yang diharapkan masyarakat yang 

sebenarnya dampaknya sangat buruk terhadap sistem demokrasi yang tidak sehat. 
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Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Fahriansyah, Usman Sekretaris Desa, 

Ramli Ketua BPD, dan Noprizal  juga di dukung oleh Suhaili yang merupakan 

Masyarakat Desa Tarempa Barat sebagai berikut: 

 “Pasti adelah saya pernah di berikan amplop yang dalam ada uang biar 
semangat waktu pemilihan kades. Zaman sekarang tak pakai uang tak 
dapat suara.”(5 September 2013) 

 
Dari hasil wawancara diatas dengan informan yang mana informan sendiri 

mengakui bahwasanya beliau mendapatkan imbasnya berupa uang pada proses 

pemilihan kepala desa sedang berlangsung dan mereka sendiri mengungkapkan di 

era demokrasi seperti ini masyarakat sudah tidak perduli lagi dengan latar 

belakang dari para kandidat karena ketika mereka naik pun mereka akan lupa 

dengan janji-janji kamnpanyennya. 

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Fahriansyah, Sekretaris Desa, Ramli 

Ketua BPD, Noprizal dan Suhaili  juga di dukung oleh Imam Putra yang 

Merupakan Masyarakat Desa Tarempa Barat sebagai berikut: 

 “Kalau di dusun saya bagi-bagi uang tidak ada, hanya dalam bentuk 
sembako dari calon kades’’. (6 September 2013) 

 
Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Fahriansyah, Usman Sekretaris Desa, 

RamliKetua BPD, Noprizal, Suhaili dan Imam Putra juga di dukung oleh Saleh 

A.W, TokohMasyarakat Desa Tarempa Barat sebagai berikut: 

 “Kalau bagi-bagi sembako  sarung ada pernah waktu itu, tapi kalau uang 
saya tidak tau”. (6 September 2013) 

 
Dari hasil wawancara diatas dengan informan dapat penulis analisis 

bahwasanya memang tidak ada money politik namun dengan pembagian sarung 

dan sembako sebenarnya itu juga merupakan jenis dari pada money politik 
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walaupun kesannya tidak elegan seperti menyerahkan uang secara langsung 

namun  itu sudah bisa di kategorikan sebagai money politik 

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa di dalam 

proses pemilihan Kepala Desa di Desa Tarempa Barat memang banyak ditemukan 

bukti-bukti mengenai money politik yang terjadi hal itu terbukti dari hasil-hasil 

wawancara yang telah digulirkan diatas dengan para informan. 

2. Fanatisme Berlebihan 

Pada pemilihan atau suksesi mencari pemimpin, hal yang biasa terjadi di 

negeri inisemenjak digulirkan sistem pemilihan demokrasi one man one vote yang 

jauh dari kebiasaan adat masyarakat setempat yaitu musyawarah dan mufakat 

notebenennya adalah ciri khas dalam pemilihan pemimpin yang sudah turun 

temurun dinegeri ini baik dari memilih pemimpin dari tingkatan terbawah RT/RW 

sampai pimpinan puncak dinegeri, namun hal ini berbanding terbali dengan yang 

terjadi sekarang dengan sistem pemilihan satu orang satu suara cenderung 

mengakibatkan fabatisme yang berlebihan pada pemilihan pemimpin dilini 

apapun.  

Dalam hal ini masyarakat tidak bisa disalahkan atas kondisi yang terjadi,  

karena memang tidak diajarkan dengan pendidikan politik yang baik. Adapun 

materi yang digulirkan seputar wawancara mengenai ada tidaknya pemaksaan 

terhadap masyarakat yang dipaksa memilih salah satu kandidat secara rinkas 

adalah sbb: “Apakah dalam pemilihan Kepala Desa ada tim sukses yang bersifat 

fanatisme belebihan mendukung masing-masing calon Kepala Desa pada waktu 
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itu’’?, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Facriansyah yang merupakan 

kepala Desa yang terpilih pada tahun 2007 lalu menyatakan sebagai berikut: 

“Masing-masing calon kades pada waktu itu tidak punya pendukung 
fanatik yang berlebihan, dan hal tersebut dibuktikan hingga saat ini 
bahwa desa kami tetap aman , tentram tidak ada permusuhan, kalaupun 
pun ada kembali lagi itu hanya isu untuk menjatuhkan calon kepala desa”. 
(2 September 2013) 
 
Berdasarkan hasil wawncara diatas dengan kepala desa terpilih beliau 

mengatakan bahwasanya tidak ada yang namanya pendukung fanatic masing-

masing calon namun hal ini tentunya dapat diragukan mengingat beliau adalah 

salah satu kandidat yang ikut bertarung pada pemilihan kepala desa  tahun 2007 

lalu, yang kedua tidak mungkin masing-masing kandidat kepala desa tidak 

memiliki pendukung. 

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Fahriansyah,  didukung oleh Usman 

Sekretaris Desa, Tarempa Barat sebagai berikut: 

“Tidak, semua tim sukses berjalan dengan baik. Kalau pun ad pazti 
minoritas saja”. (2 September 2013) 

 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwasanya 

walaupun informan mengatakan tidak ada namun disatu sisi informan mengatakan 

bahwasanya ada walaupun sedikit artinya disini dapat dijelaskan memang benar 

ada kandidat yang memiliki pendukung yang fanatik. 

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Fahriansyah dan Usman Sekretaris 

Desa, juga di dukung oleh Ramli yang merupakan Ketua BPD Desa Tarempa 

Barat sebagai berikut: 

“Ada namun fanatisme berlebihan terjadi  itu biasanya dari kubu keluarga 
besar salah satu kandidat, tim pendukung terlalu melebih-lebihkan 
keluarganya yang lebih pantas jadi kepala desa”. (3 September 2013) 
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Dari hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwasanya memang 

benar adanya pendukung fanatisme kandidat kepala desa yang mana informan 

menyampaikan kalau ini timbul karena kondisi kekeluargaan dengan calon kepala 

desa yang menginginkan kerabatnya sebagai calon kepala desa menang pada 

pemilihan kepala desa tersebut. 

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Fahriansyah, Sekretaris Desa, Ramli 

Ketua BPD, juga di dukung oleh Noprizal Masyarakat Desa Tarempa Barat 

sebagai berikut: 

“Ada, hal ini saya alami sendiri karena saya mendukung salah satu 
kandidat kepala desa.” (4 September 2013) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwasanya 

memang benar adanya mengenai pendukung fanatik salah satu kandidat hal ini di 

dapat dari informasi langsung yang disampaikan oleh informan adalah notabene 

seorang pendukung salah satu kandidat kepala desa. 

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Fahriansyah, Usman Sekretaris Desa, 

Ramli Ketua BPD, Noprizal, juga di dukung oleh Suahili Masyarakat Desa 

Tarempa Barat sebagai berikut: 

“Banyak disini tim sukses, tapi saye tak ngaruh yang penting sayepun 
sesuai hati nurani”. (5 September 2013) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis anailisis bahwasanya 

memang benar adanya mengenai pendukung fanatik salah satu kandidat calon 

yang mana tidak semua masyarakat menjadi pendukung yang fanatik. 

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Fahriansyah, Sekretaris Desa, Ramli 
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Ketua BPD, Noprizal, Suhaili  juga di dukung oleh Imam Putra Masyarakat Desa 

Tarempa Barat sebagai berikut: 

“Ada, dari keluarga dan kerabat dekat calon kades”. (6 September 2013) 

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwasanya 

berdasarkan keterangan informan memang benar adanya mengenai pendukung 

fanatik kandidat kepala desa yang mana rata-rata berasal dari keluarga besarnya 

salah satu kandidat yang mengharapkan calon kepala desa tersebut memenangkan 

pemilu kepala desa. 

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Fahriansyah, Sekretaris Desa, 

RamliKetua BPD, Noprizal, Suhaili dan Imam Putra juga di dukung oleh Saleh 

A.W. Tokoh Masyarakat Desa Tarempa Barat sebagai berikut: 

 “Ada, pendukung yang fanatic waktu pemilihan 2007, waktu penghitungan 
suara itu bersitegang, tapi saya sama masyarakat yang lain, sama ketua 
RT/RW duduk bersama mendinginkan suasana”. (6 September 2013) 

 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwasanya 

memang benar adanya pendukung fanatik dalam pemilihan kepala desa yang 

mana informen mengalami langsung dilapangan karena adanya ketengangan dari 

masing-masing oendukung kepala desa tersebut. 

Dari hasil wawancara diatas dengan berbagai macam informan dapat 

penulis simpulkan bahwasanya memang benar pada saat proses pemilihan Kepala 

Desa ada pendukung fanatik masing-masing kandidat.penyebab konflik adalah 

fanatisme yang berlebihan yang dilakukan oleh para keluarga dekat masing-

masing calon. 
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3. Kepentingan Politik. 

Permasalahan kepentingan politik tidak bisa dinafikkan lagi dalam suksesi 

pemilihan  pemimpin. Hal ini juga terjadi pada pemilihan Kepala Desa Tarempak 

Barat yang mana masing-masing kandidat memiliki kepentingan politik sendiri 

untuk maju sebagai kandidat calon Kepala Desa tarempak Barat. Akibat dari 

kepentingan politik yang menggebu-gebu ini mengakibatkan para kandidat 

melupakan substansi untuk apa menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya, 

sehingga segala macam cara dilakukan untuk bisa menang dalam suksesi 

pemilihan. Sungguh ironis ketika akhirnya dari nafsu ini berujung pada konflik 

yang di timbulkan dimasyarakat, karena stategi politik yang di gunakan adalah 

bagaimana caranya harus menang. Akhirnya ini memperkeruh hubungan 

masyarakat di 4 Dusun Desa Tarempa Barat. Adapun materi yang digulirkan 

seputar wawancara mengenai ada tidaknya pemaksaan terhadap masyarakat yang 

dipaksa memilih salah satu kandidat secara rinkas adalah sbb: “Apakah terdapat 

kepentingan kepentingan tertentu dari masing-masing calon kepala desa pada 

waktu itu”?, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Facriansyah yang merupakan 

kepala Desa yang terpilih pada tahun 2007 lalu menyatakan  sebagai berikut: 

“Kepentingan politik pazti saja ada, karena tentu setiap orang punya 
tujuan, namun jika pertanyaan itu di tanyakan kepada saya, saya 
memimpin untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa ini”. (2 
September 2013) 

 
Dari hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwasanya pada 

proses pemilihan kepala desa setiap kepala desa memiliki kepentingan politik 

yang mana informan menyampaikan kalau kepentingan politik beliau adalah 

untuk kepentingan masyarakat yaitu membangun desa. 
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Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Fahriansyah di dukung juga oleh 

Ramli Ketua BPD Desa Tarempa Barat sebagai berikut: 

 “Pasti ada, apalagi jabatan politik, biasa pejabat atas selalu 
mengharapkan orang yang dekat untuk menjadi kades baru, agar 
kepentingan di desa bisa di bantu.” (3 September 2013) 

 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwasanya 

menurut informan dalam setiap pertarungan politik tentunyan setiap kandidat 

memiliki motif politik yang mana ini juga merupakan jabatan politik. 

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Fahriansyah, Sekretaris Desa, Ramli 

Ketua BPD, juga di dukung oleh Noprizal Masyarakat Desa Tarempa Barat 

sebagai berikut: 

 “Soal kepentingan politik pasti ada karena setiap kepala desa 
menginginkan menang pada pemilu kepala desa tersebut tentunya 
memiliki cara untuk mengambil hati masayarakat untuk memilihnya”. (4 
September 2013) 

 
Dari hasil wawancara diatas dapat penulis analisis memang benar pada 

saat berlangsungnya proses pemilihan Kepala Desa di Desa Tarempa Barat rata-

rata setiap kandidat memiliki kepentingannya masing-masing untuk duduk 

sebagai calon kepala desa yang menang dalam pemilihan Kades tersebut yang 

mana  termanifestasikan didalam Visi - Misi masing-masing kandidat yang saling 

berkompetisi satu dan lainnya. 

Secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa posisi kepala desa adalah 

posisi jabatan politis sehingga setiap kandidat kepala desa mempunyai 

kepentingan politiknya masing-masing untuk apa dan mengapa mereka ikut dalam 

pertarungan politik, walaupun tidak dapat diketahui secara pasti kepentingan 

politik itu untuk masyarakat atau kepentingan pribadi dan golongannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam bab ini penulis mencoba untuk menarik kesimpulan secara singkat 

dan sederhana, dengan harapan para pembaca dapat menarik gambaran esensi dari 

penelitian  ini. Pada penelitian ini untuk membedah permasalahan yang penulis 

angkat yaitu proses konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa di Desa 

Tarempa Barat. Penulis menggunakan teori Ramlan Surbakti (2010;193), yang 

mana berdasarkan hasil wawancara dengan petinggi Desa Tarempa Barat, dalam 

penelitian ini penulis simpulkan  memang benar telah terjadi konflik dalam proses 

kampanye Desa.  

Hal ini dikarenakan oleh adanya pemaksaan, ancaman dan kekerasaan 

Fisik serta adanya money politik, fanatisme yang berlebihan dari pendukung calon 

kades, juga adanya kepentingan politik yang begitu menggebu dari kandidat calon 

kepala desa yang ingin berkuasa sehingga menghilangkan nilai-nilai substansi 

untuk apa sebenarnya menjadi Kepala Desa, yang mana tujuan sebenarnya adalah 

membangun Desa. 

Dilain pihak dukungan dan fanatisme yang berlebihan dari keluarga para 

kandidat Kepala Desa juga menjadi pemicu konflik yang secara tidak sengaja 

menjadi bibit-bibit terjadinya konflik dalam proses kampanye pemilihan Kepala 

Desa yang kapanpun dapat berujung pada Konflik. 
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B. Saran 

1. Pemilihan kepala desa harus tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung 

dalam masyarakat desa seperti nilai-nilai kekelurgaan sehingga dalam 

pelaksanaan pemilihan di tingkat desa tidak terjadi pelanggaran yang dapat 

menggangu nilai demokrasi di tingkat desa. 

2. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian terhadap permasalahn dan 

konflik yang ada dalam proses pemilihan kepala desa sehingga proses 

pemilihan kepala desa tidak mengganggu stabilitas kehidupan di tingkat 

desa. 

3. Diharapkan perlu adanya aturan dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala desa dan tim pendukung ny 

dalam pemilihan kepala desa tersebut. Hal ini dikarenakan agar kemudian 

hari pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terulang kembali dalam 

pemilihan kepala desa yang akan datang. 
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