
ABSTRAK 

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji lebih dalam tentang Kontestasi Elit dalam 

Pemilihan Kepala Desa Keper. Kontestasi Elit Pilkades desa Keper merupakan sebuah proses 

mekanisme politik dalam memperebutkan satu kursi kepala desa Keper. Pilkades termasuk 

salah satu ajang yang diselenggarakan tiap 6 tahun sekali dan melibatkan warga masyarakat 

desa keper. Kontestasi Elit digambarkan sebagai sebuah persaingan atau kompetitor antara 

para calon kandidat yang bersaing dalam satu kursi kekuasaan menjadi kepala desa. Data 

penelitian ini ditujukan agar peneliti dapat mengetahui prosesi, penerapan dan memahami 

dalam kegiatan pemilihan kepala desa secara langsung Pilkades . Dalam pengambilan data, 

peneliti dapat menjelaskan fenomena yang tejadi dalam prosesi pilkades yang telah ditelitinya 

dan bisa di kemukakan kedalam ilmu ilmiah untuk membandingkan antara permasalahan 

desa yang memiliki kasus atau permasalahan yang sama dengan melihat studi kasusnya. 

Penelitian ini menggunakan metode studi wawancara, analisis data, guide kuisioner dan 

observasi dimana peneliti melakukan penelitian metode tersebut dalam pengumpulan data. 

Selain itu, dikuatkan dengan hasil penelitian terdahulu sebagai komparasi dalam penggunaan 

teori dan penjelasan teori Kontsetasi menjadi penunjang dalam studi pustaka . Selain itu, 

peneliti juga akan menyertakan sejarah awal mula dari proses pilkades dari era zaman 

kolonial Hindia Belanda hingga era zaman reformasi untuk membandingkan dan melengkapi 

wawasan dari pemilihan umum dan khususnya terhadap pilkades. 
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ABSTRACT 

 

 In this research, the researcher make a depth-examines about the Contestation 

of Elites in pemilihan kepala desa (pilkades) located in desa Keper. The contestation of elites 

in desa Keper’s Pilkades is a political mechanism process of competition in order to get a 

seat of kepala desa Keper. Pilkades is an event that held once in every six years and this 

event involved the villagers of Keper. Contestation of elites described as a competition or 

competitors among the candidates who compete in pilkades. The data of this study intended 

to allow the researcher in order to understand the procession, the application, and also 

understand the activities of direct election in pilkades. when collecting data, the researcher 

can explain the phenomenon that occurs in the procession of the pilkades that have been 

examined before and then can be pointed out into the scientific knowledge to be compare 

between the rural issues or problems that have the same case with looking at the case studies. 

This study used some methods such as interactive interviews, data analysis, questionnaires 

and observation, where the researcher conducted the research method while collects the data. 

Moreover, reinforced by the result of previous studies as a comparison in the use of theory 

and contestation’s theory explanation will be supporting the theory in the study of literature. 

Besides, researcher will include the beginning history of pilkades from the Dutch East Indies 

colonial era until the reformation era to compare and complement the insights of elections 

and especially in pilkades. 
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KATA PENGATAR 

 

Asas demokrasi telah berlangsung dalam dalam kurun waktu 15 tahun dan 

menjadi agenda utama dalam pelaksanaan reformasi di Indonesia. Bangsa Indonesia 

yang memasuki tahun 1998 berhasil mereformis dari belenggu otoritarianisme 

pemerintahan Orde Baru pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Setelah runtuhnya 

pemerintah Orde Baru, semua struktur negara mulai menata kembali semangat akan 

kehidupan yang lebih demokratis. Euforia bangsa Indonesia dalam menyambut era baru 

telah dilakukan dalam beragam upaya untuk menyusun mekanisme dan cara, mulai dari 

perombakan dalam ranah birokrasi (reformasi birokrasi), pemilu langsung, otonomi 

daerah, penghapusan NKK-BKK, dwi fungsi ABRI, dan lain sebagainya. Semuanya itu 

dilakukan untuk terwujudnya sebuah tatanan negara dan elemen masyarakat yang 

berlandaskan pada nilai - nilai demokrasi. Sehingga hal ini memberi harapan agar dapat 

sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi reformasi, yang didengungkan 15 tahun 

yang lalu. 

Salah satu poin penting dalam mewujudkan demokrasi tersebut adalah dengan 

melakukan pemilu langsung. Hal ini disebabkan bahwa masyarakat pada era Orde Baru 

terhegemoni oleh suatu aturan otoritarian Pemerintah, yakni adanya provokasi dalam 

menentukan pemilihan suara, masyarakat tidak diperkenankan ikut terlibat dalam 

menentukan pendapat, adanya intervensi dari substansi pemerintah yang menutup ruang 

gerak organisasi masyarakat dan mahasiswa untuk beropini. Pemilihan langsung 

merupakan sebuah wadah dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan 

melakukan pemilihan langsung dalam Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU untuk 

menentukan siapa pemimpin negara dan daerah mereka. Begitu pula sebaliknya, melalui 
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pemilihan langsung maka pemerintah sebagai pemegang otoritas dapat 

mengemengemban amanat yang berasal dari masyarakat terkait tentang kebijakannya. 

Fungsi pemilihan langsung seperti inilah yang pada akhirnya mampu menciptakan 

sebuah wadah aspirasi yang efektif antara rakyat dengan pemerintah. Sehingga hal ini 

akan berdampak positif terhadap jalannya proses demokrasi. 

Dalam rangka melaksanakan pemilu langsung, pada tahun 1999, pemerintah 

bersama DPR mengesahkan UU No. 3 tahun 1999. UU ini berisi tentang Pemilihan 

Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini sekaligus menandai tentang berakhirnya 

dominasi negara yang selama masa orde baru sangat membelenggu kebebasan 

masyarakat dalam menyuarakan hak pilihnya dalam pemilihan umum secara langsung. 

Selain itu, UU ini menjadi landasan bagi siapa saja yang berkepentingan pada proses 

pembentukan Panitia Pemilihan atau KPU, terlebih dalam membuat dan menentukan 

aturan serta kebijakan dalam sebuah pemilihan umum. 

Selain berisi tentang jaminan menggalang dan menyiarkan informasi, dalam UU 

No. 3 tahun 1999 juga terdapat jaminan tentang pemilihan umum secara demokratis dan 

transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara 

langsung, umum, bebas dan rahasia. Hal ini secara otomatis berimplikasi terhadap 

kenyamanan dalam memilih secara demokratis terhadap para calon yang akan dipilih 

mengikuti pemilihan umum secara langsung. Privatisasi dalam mengaspirasikan suara 

dalam surat suara dapat dilakukan secara optimal karena sangat dijamin kerahasiaan 

dalam pemilihan umum secara langsung sangat dijaga agar tidak disalahgunakan oleh 

pihak yang berkepentingan. Peran masyarakat sebagai subyek utama dalam demokrasi 
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mulai sadar dan aktif dalam menyampaikan aspirasinya dalam pemilihan umum secara 

langsung.  

Karena di daerah adanya sebuah sistem disentralisasi atau otonomi daerah yang 

ada di Indonesia, maka ada istilah pemilihan langsung yang disebut Pemilu Kepala 

Daerah yang ada didaerah diselenggrakan oleh KPU daerah. Sehingga dalam pemilihan 

gubernur hingga kepala desa, semua pemilihan umum secara langsung diselenggrakan 

oleh panitia pemilihan / KPU di daerah setempat. Dalam hal ini peneliti membahas 

tentang Pilkades atau pemilihan kepala desa yang ada diwilayah desa Keper kecamatan 

Krembung Kabupaten sidoarjo.  
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 Puja dan puji syukur saya haturkan kehadirat Allah SWT, bersama dengan 

shalawat serta salam yang tidak ada henti – hentinya dicurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Selain karena tuntutan-Nya, selesainya skripsi ini juga tak pernah 

lepas dari dukungan banyak pihak. Semoga momen ini dapat menjadi tempat bagi 

penulis untuk menghaturkan banyak terima kasih kepada : 

1. Pak Budi Prasetyo, Dosen Pembimbing yang sudah bersedia memberikan waktunya 

untuk melakukan bimbingan di sela-sela kesibukannya. Beliau tetap sabar 

menunggu pengerjaan skripsi hingga melebihi batas deathline dan tetap 

menganjurkan untuk lanjut ikut sidang. Semua mahasiswa bimbingan anda menilai 

bapak dosen yang the best dan sama dengan penilaian saya sampai saat ini. 

2. Pak Wisnu Pramutanto, ketua Sidang Skripsi dan ketua Departemen Ilmu Politik. 

Semoga pak Wisnu bisa menjaga kesehatan agar mampu menjadi dosen mata 

kuliah Proposal Skripsi Ilmu Politik dan Pembimbing Skripsi. Beliau sangat tegas 

terhadap mata kuliah tersebut dan saya sempat kena imbasnya sehingga ikut mata 

kuliah Proposal Skripsi hingga 2 Semester (>_<”). 

3. Pak Ucu Martanto, dosen Sidang Skripsi yang memberikan masukan tentang 

teoritisasi. Saya beruntung tidak terkena pertanyaan yang bikin pusing, soalnya 

jujur saja masih belom paham tentang teori tentang kontestasi. Karena secara 

refrensi, judul Kontestasi masih belom banyak digunakan penelitian skripsi. 

4. Pak Haryadi, dosen wali saya yang tidak berbelit dalam masalah KRS maupun 

KPRS. Dan juga memberi support dan  mengingatkan untuk mampu meningkatkan 

nilai IPS maupun IPK. 

5. Untuk pejabat birokrasi Desa Keper yakni Pak Jamaludin (Kepala Desa), Pak Mat 

Saekhu (Ketua Panitia Pemilihan), Pak Puji Suntoro (Sekretaris Panitia Pemilihan), 
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Pak Sujak (Ketua BPD), Pak Supar (Mantan Carik). Karena bersedia untuk saya 

mendapat informasi tentang peristiwa Pilkades di desa Keper. Walau para beliau 

sempat ragu tentang penelitian saya karena masih ada sikap antisipasi terhadap 

fenomena tersebut. Tapi saya memberi jaminan bahwa penelitian saya akan 

membawa hal positif bagi Pilkades ke depannya. 

6. Father and Mother, yang tak pernah lelah mendoakan putranya demi kelancaran dan 

kesuksesan putranya. Jasa beliau tak akan bisa terbalaskan oleh apapun, yang bisa 

saya lakukan hanyalah berdoa untuk kedua orang tua. Dan juga yang bisa hanyalah 

cara membahagiakan beliau semaksimal mungkin, karena semua yang dilakukan 

beliau tak pernah mampu terbayarkan oleh harta maupun benda. Dan juga maaf 

karena lamanya menunggu putranya yang wisuda hingga 7 tahun (Pariwisata 2 

tahun dan pindah ke Ilmu Politik 5 tahun) (-__-“)  

7. My Darling Febry Fortuna, apa sich yang enggak buat kamu?? Kata itu malah yang 

masih melekat dalam pikiran saya karena dia selalu menemani dari penyusunan 

Proposal Skripsi hingga Proses Sidang Skripsi saya. Semua jerih payahmu tidak 

akan cukup diungkapkan dalam selembar dua lembar bagian penulisan ini dan atau 

kalo dijabarin bisa melebihi halaman skripsiku ^0^ wakakakkkkk.... Evol uoy os 

hcum... 

8. Sahabat Semlid Britania Raya, kenapa grup itu terbentuk? Karena isi grup tersebut 

berisikan orang – orang yang punya mimpi maupun cita – cita sampai ke negeri 

Inggris (Cina). Sahabat saya yaitu Yerri Riyant (Liverpooldian), Mardani Guntur 

(Citizen) dan Saya Sendiri (Manhunian). Insya Allah kita mampu mewujudkan 

impian dan cita – cita kita. Aamiin.. 
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9. Sahabat saya waktu SMA yaitu Rahmat Akbar, sahabat yang selalu menambah 

wawasan jiwa seni saya, karena kita selalu melakukan pembahasan tentang lukisan 

maupun tentang musik. Yang pasti bisa gokilan bareng kalo pas ketemu. 

10. Dan Semua pihak yang membantu terselesaikannya penelitian skripsi ini yang 

belum saya ucapkan satu persatu. Thanks for all guys...   
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