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BAB III 

KONTESTASI ELIT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA KEPER 

III.1 Proses kontestasi dalam pemilihan kepala desa Keper 

 Desa Keper terletak di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Secara 

bentuk administrasinya dibagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Keper dan Dusun 

Bogem. Di Dusun Keper terdiri dari 4 RW dan 8 RT sedangkan Dusun Bogem terdiri 

dari 2 RW dan 4 RT. Mata pencaharian penduduk di Desa Keper dulunya mayoritas 

sebagai petani dan seiring berkembangnya jaman, generasi muda di Desa Keper mulai 

beralih profesi menjadi buruh pabrik sedangkan para generasi pendahulunya tetap 

berprofesi sebagai petani. Sehingga Desa Keper yang dahulunya memiliki lahan luas 

yang difungsikan menjadi pertanian dan perkebunan, kini beralih fungsi menjadi rumah 

rumah penduduk. Hal ini mengakibatkan penyempitan lahan pertanian dan perkebunan 

di area tersebut. 

 Sesuai dengan peraturan bupati Sidoarjo nomor 30 tahun 2006 tentang juklak 

perda kabupaten Sidoarjo nomor 7 tahun 2006 tentang badan permusyawaratan desa dan 

peraturan bupati Sidoarjo nomor 31 tahun 2006 tentang juklak Perda Kabupaten 

Sidoarjo nomor 11 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan atau 

pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Mengingat tentang masa 

jabatan kepala desa Keper akan berakhir pada tanggal 4 Juni 2013 maka masyarakat 

desa Keper Kecamatan Krembung akan melaksanakan prosesi pemilihan kepala desa 

(pilkades) bertepatan pada tanggal 19 Mei 2013. Pada Pilkades tersebut terjadi sebuah 

fenomena tentang kontestasi elit desa yang terjadi di desa Keper. 

 Kontestasi sendiri adalah suatu ajang perlombaan dimana terjadi persaingan 

dalam menggalang massa dengan menggunakan pencitraan maupun kampanye sebagai 
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media pendekatan diri terhadap masyarakat dalam sebuah pemilihan kepala desa. Hal 

tersebut juga digunakan oleh kedua kontestan yakni calon Kepala Desa dengan nomor 

urut 1 Bapak Jamaludin Kusen dan calon Kepala Desa dengan nomor ururt 2 Bapak 

Suwadi untuk memanfaatkan hal tersebut dalam persaingan memperebutkan simpati 

masyarakat. Kedua kontestan tersebut menggunakan metode dan pendekatan yang 

sangat berbeda dan dalam mencari dukungan juga terlihat sangat sengit atau bisa 

dikatakan bahwa kedua kontestan tersebut sangat berimbang dalam segi mendapat 

simpatik masyarakat.   

Dalam kontestasi juga melibatkan tokoh, kelompok, golongan dan elit 

masyarakat yang masing masing memiliki aspirasi dalam menentukan pemilihan kepala 

desa sekaligus menentukan kepala desa periode selanjutnya,  yang mampu mewakili 

aspirasi rakyat dalam mewujudkan pembangunan di desa Keper sehingga dapat menjadi 

desa yang lebih maju. Dari hal tersebut juga bisa digaris bawahi bahwa kedua kontestan 

juga merupakan tokoh yang memiliki pengaruh untuk mewujudkan pembangunan di 

desa Keper jika terpilih sebagai Kepala Desa. Kontestan bernama bapak Jamaludin 

Kusen merupakan seorang penantang Incumbent atau merupakan mantan kepala desa 

periode sebelumnya yang mencalonkan kembali sebagai calon Kepla Desa pada periode 

selanjutnya. Sehingga terlihat bahwa bapak Jamaludin Kusen patut diperhitungan 

karena bapak Jamaludin memiliki pengalaman positif dalam menangani pemerintahan 

sebagai Kepala Desa Keper dan sebagai kontestastan Pemilihan Kepala Desa Keper. 

Sedangkan kontestan bernama bapak Suwadi merupakan tokoh masyarakat yang 

terpandang, yang memiliki latar  belakang saudagar kaya dan juga merupakan salah satu 

donatur yang terkemuka di desa Keper. Dari kedua kandidat tersebut terlihat memiliki 
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kemampuan kharismatik atau daya tarik tersendiri untuk menarik dukungan dari tokoh, 

golongan dan elit masyarakat di desa Keper. 

 Kontestasi terjadi dilatar belakangi adanya tata cara yang mengatur tentang 

recruitment secara terbuka oleh masyarakat setempat dalam memperebutkan kepala 

desa dalam proses pemilihan secara langsung masyarakat terhadap kandidat calon yang 

didukungnya. Dengan seiringnya kemajuan 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 sebagai Kepala Desa terpilih. 

Dan harapan masyarakat kedepannya agar kandidat yang terpilih mampu membawa 

perubahan positif dalam pembangunan di desa Keper. 

Dalam proses pemilihan kepala desa ada syarat – syarat yang wajib dipenuhi 

para kandidat untuk lolos syarat verifikasi sehingga dapat ditetapkan sebagai peserta 

calon Kepala Desa Keper. Persyaratan sebagai kandidat calon Kepala Desa Keper 

berdasarkan peraturan yang dibentuk oleh BPD dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan 

Kepala Desa ada beberapa hal, yakni kandidat calon kepala desa harus memiliki kartu 

tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) setempat dengan maksud kandidat 

calon kepala desa memiliki usia minimal 25 tahun, selain itu kandidat calon kepala desa 

harus lolos seleksi dalam verifikasi yang ditentukan oleh panitia pemungutan di desa 

Keper.  

 Selain kelengkapan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk masih ada 

ketentuan lain dalam verifikasi yang harus dilengkapi yakni menunjukkan Ijazah atau 

STTB, karena  dalam prosedural tertera berpendidikan terakhir paling rendah tamat 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang 
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tingkat pendidikan, secara mayoritas tamatan hingga  tingkatan pertama atau SMP 

sehingga persyaratan dalam verifikasi terhadap pendidikan minimal berijazah SMP 

dengan melampirkan STTB sekolahan yang bersangkutan. 

 Selanjutnya memenuhi kelengkapan yaitu menyerahkan surat keterangan catatan 

kepolisian (SKCK). Surat keterangan tersebut dimaksudkan untuk memberi bukti 

hukum bahwa calon kandidat kepala desa yang bersangkutan tidak pernah melakukan 

tindak pidana atau hukuman KUHP selama sekurang kurangnya 5 tahun. Hal ini untuk 

menghindari adanya calon kandidat yang pernah terlibat dalam kasus kriminal, yang 

secara tidak langsung membawa dampak negatif dalam masyarakat. 

 Selain itu bersedia dicalonkan menjadi kepala desa tanpa adanya paksaan serta 

provokasi dari pihak pihak lain yang mempengaruhi kandidat calon kepala desa karena 

hal tersebut dapat membawa dampak negatif dalam stabilitas pemerintahan desa Keper. 

Dan para kandidat tidak diperkenankan menjabat sebagai kepala desa jika pernah 

menjabat sebaagai kepala desa paling lama 10 tahun atau 2 kali periode masa jabatan. 

 Para kandidat calon kepala desa juga harus melengkapi dokumen surat 

permohonan atau curriculum vitae (CV) dan daftar riwayat hidup yang ditulis tangan 

sebagai bukti keabsahan dan orisinalitas kandidat calon kepala desa. Hal ini diperkuat 

juga dengan dibubuhkannya tanda tangan bermaterai. Dilampiri pula oleh fotokopi 

ijazah terakhir yang telah dilegalisir, fotokopi KSK yang masih berlaku, fotokopi akte 

kelahiran, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah / puskesmas. Disamping itu 

juga menyerahkan pas foto berwarna berukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar dan 1 lembar 

foto berukuran 14 R dengan latar belakang berwarna biru.  

 Setelah prasyarat tersebut terpenuhi dan disosialisasikan kepada masyarakat, ada 

beberapa proses yang yang masih harus dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa 
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berdasarkan surat penetapan nomor 03/PPKD/IV/2013 tentang dibukanya loket 

pendaftaran pada tanggal 8 April 2013. Selama proses dibukanya pendaftaran selama 

satu bulan lamanya, telah ditetapkan berdasarkan penetapan nomor 05/PPKD/V/2013 

tentang penutupan pendaftaran pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 pada pukul 15.00 

WIB menjelaskan bahwa telah terdaftar sebanyak dua peserta yaitu Ahmad Jamaludin 

Kusen dan Suwadi. Masing – masing dari kedua para kandidat tersebut memiliki latar 

belakang yang berbeda, berdasarkan hasil wawancara yang terdapat dalam guide 

kuisioner tentang jawaban tersebut menurut Pak Ahmad Jamaludin Kusen, “Karena 

saya merasa belum menuntaskan proker saya sebagai kepala desa periode sebelumnya. 

Jadinya ingin memaksimalkan dan meneruskan proker saya”. Selanjutnya menurut Pak 

Suwadi, “Karena ingin menjadi kepala desa (desa Keper), dan juga adanya dorongan 

dari keluarga sekaligus sebagian warga desa Keper yang menjadi alasan saya ikut 

Pilkades”. 

Berdasarkan penetapan panitia pemilihan kepala desa Keper nomor: 

08/PPKD/V/2013 pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 pukul 20.00 WIB dengan hasil 

rapat menetapkan dua peserta calon kepala desa yakni Ahmad Jamaludin Kusen dan 

Suwadi yang dinyatakan lolos atau memenuhi syarat verifikasi untuk menjadi calon 

kepala desa Keper. Proses selanjutnya para calon melakukan proses pengambilan 

undian untuk menentukan nomor urut pemilihan. Setelah melalui proses undian telah 

diketahui, dengan nomor urut 1 didapat oleh Pak Suwadi sedangkan nomor urut dua 

didapat oleh Pak Ahmad Jamaludin Kusen, dan telah ditandatangini oleh kedua orang 

yang bersangkutan serta Pak Matsaekhu, Pak Sugeng Santoso, dan Pak Puji Suntoro 

selaku panitia pemungutan kepala desa.  
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 Berdasarkan penetapan panitia pemilihan kepala desa Keper nomor: 

03/PPKD/IV/2013 pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013, penetapan nama nama warga 

desa Keper sebagai daftar pemilih sementara (DPS) pada pendaftaran pemilih yang 

telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 7 s.d 12 April 2013. Dengan rincian total 

jumlah penduduk laki laki sebanyak 1051 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 

sebanyak 1044 jiwa dengan total seluruhnya sekitar 2095 jiwa. Selanjutnya sesuai 

penetapan nomor 04/PPKD/IV/2013 pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013, panitia 

pemilihan kepala desa Keper kecamatan Krembung kabupaten Sidoarjo menetapkan 

daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan data pemilih sementara (DPS) yang telah 

diumumkan kepada warga Keper mulai tanggal 20 s.d 30 April 2013 yang telah 

ditandatangani oleh panitia pemungutan kepala desa, dengan rincian total jumlah 

penduduk laki laki sebanyak 1051 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 

1044 jiwa dengan total seluruhnya sekitar 2095 jiwa. 

Data DPS dan DPT dengan keterangan sebagai berikut: 

Tabel. III. 1. 1 

Data Penduduk Desa Keper Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Lingkungan 
Pemilih 

Laki Laki Perempuan Jumlah 

1. RT. 01 88 81 169 

2. RT. 02 61 58 119 

3. RT. 03 88 82 170 

4. RT. 04 108 106 214 

5. RT. 05 71 78 149 

6. RT. 06 70 83 153 

7. RT. 07 75 75 150 

8. RT.08 78 80 158 
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No. Lingkungan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

9. RT. 09 101 93 194 

10. RT.10 96 92 188 

11. RT. 11 112 107 219 

12. RT. 12 103 109 212 

JUMLAH 1052 1043 2095 

Sumber: Buku Berita Acara Pemilihan Kepala desa Keper 2013 

 Setelah itu, sesuai ketetapan nomor 09/PPKD/V/2013 hari Sabtu tanggal 18 Mei 

2013 pukul 22.00 WIB, tentang daftar pemilih tambahan dengan rincian penambahan 

jumlah pemilih laki laki sebanyak 4 jiwa dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 8 

jiwa, dengan total pemilih tambahan sebanyak 12 jiwa sehingga jumlah total 

keseluruhan dari DPT ditambahkan dengan total pemilih tambahan menjadi 2107 jiwa, 

yang telah ditandatangani oleh panitia pemungutan kepala desa. Dengan adanya 

tambahan penetapan nomor 16/PPKD/V/2013 tentang pemilih tambahan susulan pada 

hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 melakukan tambahan pada daftar pemilih tambahan 

susulan sebanyak 1 jiwa, berjenis kelamin perempuan. Sehingga total keseluruhan 

menjadi 2108 jiwa, yang telah ditandatangani oleh panitia pemungutan kepala desa. 

 Hari pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungan langsung surat suara 

pemilihan kepala desa Keper 2013 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 

2013, panitia pemungutan kepala desa Keper melakukan rapat pemungutan suara 

terlebih dahulu yang dihadiri oleh kedua calon kepala desa, saksi yang ditunjuk oleh 

kedua calon kepala desa, BPD selaku pengawas, dan masyarakat desa Keper turut 

menyaksikan yang bertempat di balai desa Keper dengan kegiatan pemungutan suara 

sebagai berikut: 

Persiapan (pukul 06.00 s.d 07.00 WIB) 
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 Pemeriksaan tempat pemungutan suara (TPS), pemasangan daftar calon kepala 

desa, meletakkan bilikk suara dan kotak suara di tempat yang telah ditentukan.  

 Pemanggilan kepada kedua calon kepala desa. 

 Penerimaan saksi sesuai dengan surat penunjukkan dari calon kepala desa. 

 Pemanggilan pemilih ( yang telah tercantum dalam daftar pemilih) memasuki 

tempat pemungutan suara, sebanyak tempat duduk yang disediakan. 

Pelaksanaan pemungutan suara (pukul 07.00 s.d 13.00 WIB) 

 Ketua panitia pemilihan membuka rapat pemungutan suara. 

 Pengucapan sumpah/janji anggota panitia pemilihan yang dipandu oleh ketua 

panitia pemilihan. 

 Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian 

jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen 

dan peralatan. 

 Ketua panitia pemilihan mengumumkan jumloah pemilih yang tercantum dalam 

salinan daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan. 

 Ketua panitia pemilihan memberi penjelasan mengenai tata cara pemungutan 

suara kepada pemilih yang hadir40. 

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, pemberian suara dilakukan oleh pemilih 

sesuai dengan prinsip urutan kehadiran sehingga pemungutan suara dapat berjalan 

dengan lancar. Pada pukul 13.00 WIB, proses pemungutan suara telah berakhir, hal ini 

ditandai dengan pengumuman yang diutarakan oleh ketua panitia pemilihan. Lalu 

kegiatan dilanjutkan dengan agenda penandatanganan berita acara pemilihan yang 

kemudian diikuti dengan rapat penghitungan suara. 
                                                           
40 Ibid. Buku Berita Acara Pemilihan Kepala desa Keper 2013 dikutip pada tanggal 18 Desember 2014 
Pukul 19.00 WIB 
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 Setelah kegiatan pemungutan suara selesai dilaksanakan, kegiatan selanjutnya 

adalah penghitungan suara yang dimulai pukul 14.00 s.d 16.37. Kegiatan ini memiliki 

dua agenda yaitu persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara dan pelaksanaan 

penghitungan suara, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 

Persiapan sebelum penghitunngan suara 

 Memasang papan tulis ditempat yang telah ditentukan (sedapat mungkin 

diusahakan yang dapat dilihat oleh para saksi yang ditunjuk dan para pemilih). 

 Memasang tempat mencatat jumlah perolehan suara para calon kepala desa 

(kertas manila yang telah disediakan panitia pemilihan) di papan tulis yang telah 

disediakan. 

 Menempatkan meja dan peralatan lain sesuai dengan tempat yang telah 

ditentukan. 

 Memanggil para saksi yang telah ditunjuk untuk menempati tempat duduk yang 

telah ditentukan oleh panitia pemilihan. 

Pelaksanaan penghitungan suara 

 Panitia pemilihan membuka kotak suara, menghitung, mengumumkan, dan 

mencatat suara yang sah yang diperoleh masing-masing calon kepala desa. 

 Panitia pemilihan mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah. 

 Penandatanganan berita acara hasil pemungutan suara oleh panitia pemilihan41. 

Dalam kegiatan tersebut dicantumkan kedalam berita acara berkop surat Panitia 

Pemilihan Kepala Desa Keper yang ditanda tangani oleh ketua panitia pemungutan 

suara kepala desa dan beserta seluruh anggotanya. Dan juga serta ditanda tangani oleh 

kedua calon kepala desa Keper beserta saksinya. 

                                                           
41 Ibid 
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Setelah terjadinya pemungutan suara yang dilakukan pada pukul 07.00 – 13.00 

WIB, panitia pemilihan kepala desa menginstruksi jeda untuk melakukan ishoma serta 

persiapan rapat untuk persiapan penghitungan suara yang dilakukan dalam balai desa 

Keper. Waktu menunjukkan pukul 14.00 WIB, dimulainya waktu penghitungan surat 

suara yang diawali dengan ketua panitia pemungutan suara kepala desa mengumumkan 

untuk menghadirkan para kedua calon kepala desa untuk menyaksikan penghitungan 

dan beserta saksi  masing – masing kedua calon sebagai perwakilan untuk menentukan  

keabsahan surat suara apakah sah dan tidak sah hingga batas waktu habisnya waktu 

penghitungan surat suara. Selain itu kesaksian lainya disaksikan oleh masyarakat sekitar 

yang turut meramaikan penghitungan suara di Balai desa Keper.  

Pada saat dikeluarkannya surat suara terakhir yang keluar dari kotak suara 

bertepatan pada waktu 16.37 WIB menandakan berakhirnya penghitungan suara yang 

telah dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa Keper. Hasil suara yang didapat oleh 

calon kepela desa nomor urut 1 yaitu Pak Suwadi mendapat perolehan sebanyak 978 

suara. Sedangkan hasil suara yang didapat oleh calon kepela desa nomor urut 2 yaitu 

Pak Ahmad Jamaludin Kusen mendapat perolehan sebanyak 980 suara. Kemudian 

untuk perolehan suara yang tidak sah sebanyak 29 suara. Perolehan tersebut 

menunjukkan bahwa calon kepala desa nomor urut 2 menjadi kandidat juara yang 

menjadi kepala desa Keper kecamatan Krembung kabupaten Sidoarjo masa jabatan 

periode tahun 2013 – 2019. 

Setelah selesainya hasil penghitungan suara, panitia pemilihan kepala desa 

Keper  mendata rincian hasil penghitungan dalam penyusunan berita acara sebagai bukti 

proses terjadinya pemungutan suara dan penghitungan surat suara secara cek and 

balance, dan tidak terjadi adanya data yang tidak sinkronisasi antara jumlah pencoblos 
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dan jumlah surat suara yang menandakan adanya kecurangan dalam proses pemilihan 

suara berlangsung.       

Rincian data hasil penghitungan suara dengan keterangan sebagai berikut: 

Tabel. III. 1. 2 

Data Pemilih 

No. Uraian 
Keterangan 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Jumlah pemilih sesuai DPT 1056 1052 2108 

2. 
Jumlah pemilih yang menggunakan hak 

pilih 
980 1007 1987 

3. 
Jumlah pemilih yang tidak menggunakan 

hak pilih 
76 45 121 

Sumber: Buku Berita Acara Pemilihan Kepala desa Keper 201342 

Tabel. III. 1. 3 

Penggunaan Surat suara 

No. Uraian Jumlah 

1. Jumlah seluruh surat suara (termasuk cadangan) 2137 

2. Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/salah coblos 4 

3. Surat suara yang tidak terpakai 146 

4. Surat suara yang terpakai 1987 

Sumber: Buku Berita Acara Pemilihan Kepala desa Keper 201343 

Tabel. III. 1. 4 

Klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah 

No. Uraian Jumlah 

1. Surat suara sah untuk seluruh calon kepala desa 1958 

2. Surat suara tidak sah  29 

Jumlah 1 + 2 ............................................................................................ 1987 

Sumber: Buku Berita Acara Pemilihan Kepala desa Keper 201344 
                                                           
42 Ibid 
43 Ibid 
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Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan panitia pemilihan kepala desa Keper 

nomor 17/PPKD/V/2013 tentang penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi 

penghitungan suara pemilihan kepala desa yang memutuskan dan menetapkan : 

Pertama, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

pemilihan kepala desa Keper; 

Kedua, penetapan dan pengumuman hasil rekaptulasi penghitungan suara pemilihan 

kepala desa sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama didasarkan pada berita acara 

pemungutan dan penghitungan suara tanggal 19 Mei 2013 sebagaimna terlampir 

bersama keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 

Ketiga, berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa Keper 

yang tertuang dalam berita acara, perolehan suara sah untuk masing – masing calon 

kepala desa sebagai berikut: 

1. Calon kepala desa nomor urut 1 atas nama Suwadi memperoleh suara sah sebanyak 

978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) suara; 

2.  Calon kepala desa nomor urut 2 atas nama Ahmad Jamaludin Kusen memperoleh 

suara sah sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) suara; 

Keempat, berdasarkan diktum ketiga, calon kepala desa yang memperleh suara 

terbanyak dan ditetapkan sebagai kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa 

Keper adalah Ahmad Jamaludin Kusen;  

Kelima, kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam diktum keempaat 

bersumpah atau berjanji dengan sungguh – sungguh dan dilantik oleh camat atas nama 

Bupati sebagaimana dimaksud dalam peraturan daeran nomor 11 tahun 2006; 

                                                                                                                                                                          
44 Ibid 
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Keenam, keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan45. 

Surat keputusan diatas disampaikan kepada Bupati Kabupaten Sidoarjo, Camat 

Krembung, BPD Keper, Pemerintah Desa Keper dan Kepala Desa terpilih dan telah 

ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa Keper yakni Matsaekhu, S.Pd. 

dan juga bercap stempel Panpilkades. 

Selain dikeluarkannya Surat Keputusan dari panitia pemilihan kepala desa, juga 

dikeluarkannya Surat Keputusan dari BPD nomor: 03/BPD.K/VI/2013 tentang usulan 

pemberhentian kepala desa dan penetapan calon kepala desa terpilih desa Keper 

kecamatan Krembung kabupaten Sidoarjo. Dalam Surat Keputusan tersebut 

memutuskan dan menetapkan : 

Pertama, pengusulan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ahmad Jamaludin Kusen dari 

jabatan kepala desa Keper kecamatan Krembung karena habis masa jabatan tanggal 4 

Juni 2013, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas 

jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai kepala desa 

Keper kecamatan Krembung kabupaten Sidoarjo; 

Kedua, menetapkann kepala desa terpilih periode tahun 2013 – 2019 atas nama Sdr. 

Ahmad Jamaludin Kusen dengan tempat tanggal lahir Sidoarjo, 3 September 1968, 

pendidikan terakhir SMA, dapat diusulkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati 

Sidoarjo; 

Ketiga, calon kepala desa terpilih sebagaimana tersebut pada point Kedua konsideran 

menetapkan dalam keputusan ini, melaksanakan tugas setelah mendapatkan pengesahan 

dari Bupati Sidoarjo; 

                                                           
45 Ibid 
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Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat 

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimna 

mestinya46. 

Surat keputusan diatas ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Keper dan 

Kepala Desa Keper. Surat Keputusan tersebut telah ditanda tangani oleh ketua BPD 

desa Keper yakni Drs. H. Sujak dan juga bercap stempel BPD Keper. 

Sehubungan dengan keluarnya surat undangan BPD dengan nomor: 

04/BPD.K/VI/2013 perihal usulan pelantikan yang ditujukan kepada camat kecamatan 

Krembung berdasarkan peraturan daerah kabupaten Sidoarjo nomor 11 tahun 2006 pasal 

29 ayat 4 tentang pelantikan kepala desa, untuk mengusulkan saudara camat kecamatan 

Krembung untuk mengusulkan kepada Bapak Bupati Sidoarjo tentang terpilihnya 

kepala desa terpilih yaitu Sdr. Ahmad Jamaludin Kusen. 

 

III. 2. Dampak Kontestasi Bagi Masyarakat  

 Dalam pilkades di desa Keper terdapat sebuah fenomena tentang proses 

terjadinya mekanisme penunjukan salah satu kandidat calon kepala desa Keper untuk 

ditetapkan menjadi kepala desa Keper. Dalam penetapan tersebut, para kandidat telah 

melewati mekanisme verifikasi hingga penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia 

pemilihan kepala desa Keper. Setelah diketahuinya hasil penghitungan setelah 

dibacakan oleh ketua panitia pemilhan kepala desa yaitu Pak Matsaekhu dengan 

terpilihnya Pak Ahmad Jamaludin Kusen sebagai pemenang dalam pilkades dan 

menjadi kepala desa masa jabatan periode 2013 s.d 2019.  

                                                           
46 Ibid 
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 Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan panitia pemilihan kepala desa Keper 

nomor 17/PPKD/V/2013 tentang penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi 

penghitungan suara pemilihan kepala desa. Dan juga dikeluarkannya Surat Keputusan 

dari panitia pemilihan kepala desa, juga dikeluarkannya Surat Keputusan dari BPD 

nomor: 03/BPD.K/VI/2013 yang memutuskan dan menetapkan bahwa Pak Ahmad 

Jamaludin Kusen telah sah secara hukum menjadi kepala desa Keper kecamatan 

Krembung kabupaten Sidoarjo dengan masa jabatan periode 2013 s.d 2019. 

 Ketika adanya ketidak puasan dari pihak kandidat calon kepala desa yang yakni 

dari kubu Pak Suwadi dengan hasil Pilkades yang diduga adanya kecurangan dalam 

daftar pemilih, ratusan warga desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo 

pendukung Pak Suwadi memprotes panitia pemilihan kepala desa dengan mendatangi 

Kantor Kepala Desa Keper pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 siang. Dengan 

membawa Poster dan membentangkan spanduk warga berbondong-bondong 

mendatangi kantor kelurahan Desa Keper, sambil meneriaki dan menghujat Panitia 

pemilihan Kepala desa. 

Gambar. III. 2 

 

            

 

 

 

 

 

                           Sumber: Observasi Dokumentasi  
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Menurut data yang didapat dari observasi, didapatkan informasi jika ada warga 

yang diduga memberikan suara dalam pilkades yakni pasangan suami istri yang 

bernama Sudianto dan Kasmuna yang bertempat tinggal di RT.7 RW.4 dusun Keper, 

Desa Keper. Dugaan yang ditujukan kepada pasangan suami istri tersebut telah pindah 

tempat tinggal ke kota Gresik selama kurang lebih 15 tahun, tetapi pasangan tersebut 

masih bisa mendapat hak suara. Dari hasil wawancara interaktif yang dilakukan 

dikediamannya, pak Sudianto mengemukakan: 

“...kulo niku dateng Gresik kerjo dadi buruh tani, lah kulo teng 
mriku ngajak bojo kulo. Dateng Gresik meniko kulo diparingi 
panggon tilem dateng panggon sing kulo garap niku. Kulo 
nggadah KTP Gresik mergo kulo ditawani karo pihak deso 
Bungah, ben saget diwenehi bantuan BLSM saking deso mriku. 
Masalahe sing ngurusaken KTP niku pak RW karo pak carike, 
tiang kalih meniko sampun sedo. Tiang tiang mboten semerep lek 
sebenere masalah kependudukan. Kulo niku tasik dadi warga asli 
Keper soale ndek data kependudukan dateng balai desa Keper niku 
kulo jik dereng pindah secara administrasi.47” 
 

 Dalam tuntutan warga masyarakat Keper menuntut agar tidak ada Kepala Desa 

dan digantikan oleh Kepala Desa sementara yang posisinya dijabat oleh sekretaris desa 

(sekdes) atau biasa disebut carik yang pada saat itu masih dijabat oleh pak Supar. 

Menurut data yang didapat dari guide kuisioner yakni prosesi Pilkades apakah berjalan 

lancar, dampak masyarakat terhadap prosesi Pilkades dan apakah menerima keputusan 

hasil dalam pilkades tersebut. Pak Supar menjelaskan: 

“...proses lancar dari pembetukan Panitia sampai pendaftaran 
hingga penentuan pemilihan dan penghitungan tidak masalah. 
Setelah selesai penghitungan selisih 2 suara, calon yang kalah 
menggugat  dua orang tersebut praduga (menuduh) bukan 
penduduk setempat. Tiap calon untuk mencari dukungan yaitu 
mengundang acara makan di rumah dan di timses dan 
pendukungnya tidak ada ketegangan. Semua panitia masih 

                                                           
47 Wawancara dengan pak Sudianto 
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disandera oleh pihak penggugat ditahan untuk mengurus 
permasalahan, dan menerima keputusan (pak supar).48” 
 
Dari kutipan tersebut, peneliti mencerna perkataan yang diungkapkan bahwa 

kepala desa terpilih dan panitia pemilihan kepala desa difokuskan untuk menyelesaikan 

konflik yang terjadi, karena adanya tuntutan dari pihak pak Suwadi ke ranah hukum. 

Sehingga pak Supar selaku sekretaris desa untuk sementara merangkap sebagai kepala 

desa hingga situasi desa telah kembali kondusif. 

Setelah tuntutan tersebut terpenuhi dan dengan bantuan petugas yang mencoba 

untuk memediasi permasalahan dan menyarankan jika sebaiknya warga menempuh jalur 

hukum, warga desa Keper akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Meskipun 

demikian, warga tetap meneriaki panitia pemilihan kepala desa dan menuntut panitia 

untuk bertanggung jawab atas dugaan kecurangan yang terjadi dalam pilkades. Hal ini 

senada dengan respon pak Suwadi selaku pihak pelapor ketika ditanya perihal puas 

tidaknya beliau dengan hasil proses pemilihan kepala desa dan juga kendala yang 

dialami saat proses pemilihan kepala desa yang ada dalam guide kuisioner, beliau 

menyatakan bahwa: 

“...saya gak terima mas, saya setelah itu banding ke PTUN dan 
PTTUN untuk perkarakan KTP ganda dan ada kecurangan 
mekanisme, dan ini masih proses.... yang saya tau waktu pemilihan 
ada pendukungnya pak Jamal yaitu pak Sudianto dan bu Kasmuna. 
Dua orang tersebut satu KK tapi anehnya punya KTP dobel, 
apalagi pak Jamal deket sama ketua panitia pemilihan kepala desa 
dan ketua BPD, paling kong kalikong biar bisa menang.49” 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
48 Wawancara dengan Pak Supar 
49 Wawancara Dengan Pak Suwadi 
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Gambar. III. 3 

 
                    Sumber: Observasi Dokumentasi 
Dan pendapat tersebut ditepis oleh pak Ahmad Jamaludin Kusen selaku 

kompetitor dalam pilkades sekaligus pemenang pilkades yang mana telah disahkan 

sebagai kepala desa Keper yang terpilih. Ketika ditanya mengenai mekanisme beliau 

dalam rangka mencari dukungan dari masyarakat, lalu kendala yang dialami dalam 

proses pemilihan kepala desa, serta puas tidaknya Pak Jamal dengan proses pemilihan 

kepala desa yang terdapat pada guide kuisioner, Pak Jamal menjelaskan: 

“...dengan pedoman kinerja saya dalam periode sebelumnya, saya 
mencoba meningkatkan dan memperbaiki visi misi saya. Mungkin 
masyarakat sudah mengenal visi misi saya dan cara kerja saya 
dalam memimpin desa. Mungkin itu juga bisa menjadi hasil positif 
buat saya untuk mencalonkan lagi menjadi kepala desa.... 
namanya aja dalam ajang pemilihan selalu ada persaingan, 
banyak kendala juga tapi pihak Suwadi yang loyal pada 
pendukungnya, dengan sikap agak lega saya bisa mendapatkan 
hasil positif karena masyarakat masih mempercayakan saya untuk 
memimpin desa ini lagi. Saya sangat syukur alhamdulillah.... ya 
alhamdulillah disyukuri aja mas, masyarakat masih 
mempercayakan saya walau pendukung saya dulu berpihak ke pak 
Suwadi.50” 
 
Setelah proses terjadinya hasil penghitungan suara yang menimbulkan 

ketegangan dimasyarakat, kondisi masyarakat di desa Keper semakin hari semakin 

                                                           
50 Wawancara dengan Pak Jamal 
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memanas. Dapat disimpulkan bahwa kontetstasi dalam pemilihan kepala desa Keper ini 

membawa efek negatif terhadap masyarakat. Hal ini dapat terlihat ketika masyarakat 

terpecah menjadi dua kubu yang masing – masing mereka mendukung calon 

kandidatnya. Bahkan pembicaraan mengenai hal – hal sekecil apapun yang berkaitan 

dengan pemilihan kepala desa Keper akan menjadi hal yang sangat sensitif karena bisa 

saja memicu konflik antar warga. Kondisi ini berlangsung dalam rentang waktu yang 

cukup lama, hal ini terbukti ketika peneliti mengadakan observasi lapangan yang 

rentang waktunya berjarak 8 bulan dari konflik tersebut. Menunjukkan bahwa warga 

masih sensitif jika mendengar isu yang menyangkut perihal pemilihan kepala desa 

Keper. 

Permasalahan ini tidak hanya memberi dampak kepada warga masyarakat Keper 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, namun juga berdampak kepada panitia yang 

terlibat di dalam pemilihan kepala desa. Hal ini dapat dirasakan ketika peneliti mencoba 

untuk meminta ijin penelitian kepada pihak pihak yang berwenang di desa keper seperti 

pak Puji Suntoro selaku sekretaris pemilihan kepala desa, pak Matsaekhu selaku ketua 

panitia pilkades, pak Drs. H. Sujak selaku ketua BPD. peneneliti mendapat kendala 

berupa gerakan antisipasi dari orang orang yang bersangkutan untuk menghindari 

adanya campur tangan dari pihak luar yang dapat memperkeruh permasalahan. Setelah 

beberapa kali mencoba melakukan pendekatan dan sosialisasi yang bertujuan untuk 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, akhirnya peneliti mendapatkan respon 

positif dari pihak yang berwenang untuk dirapatkan terlebih dahulu surat ijin penelitian 

maupun proposal agar lebih memahami isi serta tujuan dari penelitian. Setelah 

menimbang selama beberapa minggu, akhirnya peneliti mendapatkan ijin untuk meneliti 

di desa Keper. 
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Selain gerakan antisipasi tersebut, dampak yang dirasakan oleh panitia yang 

bersangkutan juga terlihat ketika peneliti melakukan observasi dan juga dapat terlihat 

dari hasil guide kuisioner. Pada guide kuisioner, pak Matsaekhu selaku ketua panitia 

pemilihan kepala desa ketika diberikan pertanyaan tentang penilaian beliau terhadap 

pemilihan kepala desa, dan kelancaran proses pemilihan kepala desa, serta dampak 

masyarakat ketika proses pemilihan kepala desa saat masih berlangsung, dan ada 

tidaknya keinginan beliau untuk turut serta meramaikan pemilihan kepala desa untuk 

periode mendatang, beliau menjelaskan bahwa: 

“... pilkades itu perlu, kan ini sudah kegiatan formalitas dalam 
menentukan pemilihan kepala desa.... ketika saya menjadi ketua 
panitia sejak tahun 2003, pilkades selalu aman dan kondusif. 
Cuma untuk pilkades sekarang ada kericuhan karena ada tuntutan 
dari pihak yang kalah, yang mengira ada campur tangan panitia 
pemilihan kepala desa dan BPD untuk mendukung pak Jamal 
sebagai incumbent. Padahal saya jadi panitia selama sebelas 
tahun jadi panitia pilgub, pileg, pilpres, pilkada, dan pilbup 
menjalankan sesuai aturan surat keputusan (SK) dan undang-
undang tentang pemilu.... berjalan lancar, bahkan saat kampanye 
tidak terjadi permusuhan antar penduduk. Cuma peristiwa 
bergejolak waktu selesai penghitungan suara. Mengira ada dua 
orang yang selisih suara tersebut bukan asli penduduk situ.... 
setelah pilkades ini, untuk pemilihan mendatang biar para penerus 
menggantikan saya karena kegiatan ini saya berpikir sebagai 
ibadah.51” 
 

Keterangan dari pak Matsaekhu tersebut menunjukkan dampak yang dirasakan 

oleh beliau pasca pemilihan kepala desa, dimana beliau memutuskan untuk tidak lagi 

berurusan dengan kegiatan kepanitiaan pemilihan kepala desa maupun pemilihan umum 

lainnya. Pak Matsaekhu juga berpesan agar peneliti tidak asal memberikan statement 

dalam observasi, sehingga tidak memicu ketegangan yang terjadi di masyarakat desa 

Keper. Adapun fenomena yang terjadi di desa Keper saat ini masih menunjukkan 

                                                           
51 Wawancara dengan Pak Matsaekhu 
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ketidak percayaan warga masyarakat desa Keper terhadap BPD selaku pengawas proses 

pilkades dan Panitia pemilihan kepala desa sebagai pelaksana pilkades. Dan juga ada 

kecurigaan kepada pihak asing yang bukan warga asli keper yang bertujuan meliput 

maupun mencari data informasi yang mencangkup tentang pilkades.  

Hal itu juga disampaikan oleh Pak Puji Suntoro selaku Sekretaris panitia 

pemilihan kepala desa turut merasakan dampak pilkades dan reaksinya pada hasil 

pembicaraan yang ada di guide kuisioner tentang perspektif terhadap penilaian pilkades, 

apakah proses pilkades berjalan tertib dan lancar dan ada tidaknya keinginan untuk turut 

serta meramaikan pemilihan kepala desa untuk periode mendatang, beliau menjelaskan 

bahwa :  

“...ribet mas, karena ketika selesai penghitungan. Pihak yang 
kalah tidak menerima dan memprotes ke saya selaku sekretaris 
panitia pemilihan kepala desa dan kepada pak Matsaekhu selaku 
ketua pemilihan kepala desa.... pada awalnya lancar hingga 
penghitungan, setelah itu ada sikap anarkis dari pihak Suwadi 
yang menyegel kantor kepala desa yang merupakan tempat panitia 
pemilihan kepala desa melaksanankan pilkades.... enggak mas, 
jadi panitia aja sudah ribet. Tidak ada kepikiran untuk kesitu52”  
 

Dari kutipan isi guide kuisioner juga menunjukkan bahwa pak Puji Suntoro yang 

selaku sekretaris pemilihan kepala desa Keper turut serta merasakan dampak langsung 

pasca pemilihan kepala desa. 

Tokoh lain yang turut serta merasakan dampak dari pemilihan kepala desa 

tersebut adalah bapak Drs. H. Sujak selaku ketua BPD, ketika beliau disuguhkan 

pertanyaan dari guide kuisioner tentang proses pemilihan kepala desa lalu apakah ada 

kendala yang terjadi, serta bagaimana cara penyelesaiannya, beliau menjelaskan bahwa: 

“...semua proses pilkades berjalan lancar sesuai rundown acara. 
Bahkan proses berjalan tidak ada kericuhan di masyarakat.... 

                                                           
52 Wawancara dengan Pak Suntoro 
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kendala dari pihak yang kalah itupun bukanlah kendla dri BPD 
maupun dari panitia pemilihan kepala desa, akan tetapi 
merukapan wujud ketidak puasan menerima hasil kekalahan.... 
diselesaikan ke PTUN dan PTTUN dan berkas pihak pelapor 
masih di proses oleh PTTUN karna di PTUN berkasnya ditolak.53” 
 

Disamping tokoh tokoh tersebut, masih ada pihak pihak lain yang merasakan 

dampak pasca pemilihan kepala desa, informasi ini didapatkan peneliti ketika 

melakukan observasi langsung di Desa Keper. Dalam proses hukum yang terjadi pada 

masa penuntutan pihak pak Suwadi yang ditujukan oleh BPD dan Panitia pemilihan 

kepala desa Keper, telah di menangkan oleh pihak BPD dan Panitia pemilihan kepala 

desa  yang di sahkan oleh PTTUN selaku penegak hukum yang menangani kasus 

konflik pemilihan kepala desa Keper kecamatan Krembung kabupaten Sidoarjo.  

Sehingga pada tanggal 17 Februari 2014 pemenang pemilihan kepala desa yang 

bernama Sdr. Ahmad Jamaludin Kusen telah dilantik secara sah di kantor camat 

kecamatan Krembung sesuai dengan Surat Keputusan Bupati. Akan tetapi gugatan yang 

dilayangkan oleh pihak pak Suwadi tetap berlanjut, dan gugatan tersebut ditujukan 

kepada Bupati selaku pihak yang berwenang dalam pengesahan kepala desa melalui 

Surat Keputusan tersebut. Dan hingga saat ini masih dalam proses pengadilan di 

PTTUN. 

 

III. 3. Analisis 

 Charles Tilly dan Sidney Tarrow, mengemukakan bahwa Contentious Politics  

merupakan  persoalan ‘claiming’ atau tuntutan di mana ada subject (pembuat klaim) dan 

objek (penerima klaim). Hal tersebut dalam pemilihan kepala desa Keper memiliki 

hubungan yakni bapak Suwadi yang notabene sebagai subject menggugat hasil 

                                                           
53 Wawancara dengan Pak Sujak 
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penghitungan suara tersebut kepada bapak Jamaludin Kusen selaku objek yang menjadi 

kepala desa terpilih. Tuntutan yang terdapat didalam kontestasi ini yaitu adanya dugaan 

sebuah kecurangan yang melibatkan dua orang pemilih tetap yang dianggap mempunyai  

kepemilikan kartu kependudukan ganda, sehingga mengakibatkan kekalahan pada pihak 

bapak Suwadi yang kalah dengan selisih perolehan 2 suara.      

Munculnya kepentingan politis (privat) dari masing – masing aktor dilatar 

belakangi pada awal pencalonan kepala daerah. Jika direlasikan dengan teori kontestasi,  

Contentious Politics melibatkan interaksi para aktor yang saling klaim atas kepentingan 

satu sama lain, menunjukkan bahwa para aktor atau kandidat yang mengikuti pemilihan 

kepala desa yaitu Pak Ahmad Jamaludin Kusen dan Pak Suwadi, memiliki sebuah 

kepentingan yang berbeda tentang mengapa kedua kandidat tersebut mengikuti 

pemilihan kepala desa. Dalam data hasil wawancara yang ada dalam guide kuisioner 

menurut penjelasan Pak Ahmad Jamaludin Kusen sebagai kandidat dengan nomor urut 

2 serta menjadi peserta incumbent yakni Pak Jamal belum merasa menuntaskan atau 

menyelesaikan prokernya selaku menjadi kepala desa sebelumnya belum maksimal, dan 

ketika dalam pemilihan kepela desa Pak Jamal terpilih kembali, maka akan 

menyelesaikan proker yang belum terealisasikan dan meningkatkan pembangunan di 

desa Keper. Sedangkan menurut penjelasan Pak Suwadi sebagai kendidat dengan nomor 

urut 1 yakni karena adanya keingin mencalonkan menjadi kepala disebabkan adanya 

dorongan dari pihak orang – orang terdekat yaitu keluarga, sanak saudara dan juga 

tetangga rumahnya yang mendukung sepenuhnya jika Pak Suwadi menjadi kendidat 

calon kepala desa dan menjadi kepala desa Keper. Sehingga faktor pendorong dari 

pihak teknokrasi tidak mengintervensi atau mempengaruhi pada kedua kandidat dalam 

pemilihan kepala desa. 
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 Bentuk implementasi Partai Politik yang mengakomodasi dan memfasilitasi para 

kandidat sebagai background partai politik dalam mengikuti pendaftaran pencalonan 

pemilihan kepala desa Keper sebagai calon kepala desa Keper. Jika direlasikan dengan 

teori kontestasi yakni pertarungan berbagai macam kelompok, masing – masing 

memperjuangkan ideologi, nilai dan solusi menunjukkan bahwa pencalonan yang 

dilakukan oleh kedua kandidat yakni Pak Ahmad Jamaludin dan Pak suwadi sama – 

sama tidak memiliki latar belakang sebagai politis. Dan bahkan dalam pengalaman 

kedua kandidat tersebut belum pernah terlibat langsung dalam pemilihan Pileg 

(Pemilihan Legislatif) yang notabene berlatar belakang partai politik. Menurut 

pengakuan kedua kandidat tersebut yang tertera dalam guide kuisioner dalam 

pernyataan Pak Ahmad Jamaludin Kusen menyebutkan bahwa dalam pilkades desa 

Keper  murni tidak ada campur tangan partai yang mengakomodasi dalam prosesi 

pilkades tersebut. Pernyataan tersebut juga serupa dengan apa yang dikatakan pak 

Suwadi  dalam Guide Kuisioner yakni sikap apatis pak suwadi sebagai seorang politis 

dan lebih memilih dalam mengembangkan usaha yang ditekuninya. Sehingga dalam 

kontestasi dalam pilkades tiap kandidat memperjuangkan ideologi berdasarkan nilai dan 

norma Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan Adat Istiadat. 

 Perbedaan yang mempengaruhi mekanisme masing – masing kandidat dalam 

proses pilkades. Setiap kandidat memiliki sebuah metode serta mekanisme dalam 

mobilisasi massa untuk menarik simpati warga masyarakat desa dengan memanfaat 

media kampanye untuk melakukan pecitraan yang mampu diterima secara positif oleh 

warga masyarakat desa. Jika direalasasikan dengan teori kontestasi menurut Sidney 

Tarrow, Charles Tilly dan Doug Kagan yang menekankan pada interaksi konflik di 

antara para aktor yang terlibat perseteruan dengan masing-masing mengklaim 
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rasionalitas kebenaran akan latar belakang maupun tujuan tindakan menurut perspektif 

masing-masing, maka fenomena pada umumnya yang terjadi di desa dalam pilkades 

menggunakan metode pendekatan dengan mengadakan syukuran (makan – makan) yang 

diadakan di rumah para kandidat, disitu terdapat sebuah interaksi antara pendukung → 

tim sukses → kandidat dimana fenomena tersebut saling menonjolkan atau 

mengunggulkan para kandidat sehingga massa atau warga masyarakat memiliki 

simpatik atau hasil positif sehingga warga masyarakat mendapatkan gambaran dan 

mengapresiasikan di bilik suara untuk menentukan hak pilihnya terhadap kandidat 

dalam pemilihan kepala desa. 

 Dalam prosesi pilkades terdapat juga sebuah kendala selama kontestasi 

berlangsung yang berdampak atau berpengaruh terhadap kandidat. Dimana faktor 

tersebut membuat persaingan semakin sengit dan seru. Sehingga jika direlasasikan 

dalam teori kontestasi yakni tentang kendala terhadap kompetisi antar aktor untuk 

mengagendakan dan memasukkan kepentingan masing – masing aktor, dimana para 

kandidat mengagendakan media kampanye sebagai proses memasukkan kepentingan 

masing – masing aktor untuk meyampaikan visi dan  misi kandidat sehingga 

mempengaruhi dalam memperebutkan jumlah pendukung untuk memenangkan dalam 

ajang kontestasi di pemilihan kepala desa Keper. Apalagi kendala tersebut tentang 

mekanisme dalam menarik simpatik massa, sehingga riskan juga memunculkan 

perhatian dari kedua kubu kandidat yakni mulculnya kecurigaan dengan menggunakan 

issue yang menjatuhkan pihak lawan kandidat atau dengan menggunakan sistem money 

politic (membagi sembako, uang maupun makanan). Dinamika tersebut tersimpulkan 

sesuai dengan isi hasil wawancara dari kedua kandidat, yakni kendala dari nomor urut 1 

ialah Pak Suwadi mengungkapkan bahwa waktu pemilihan ada pendukung dari pihak 
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Pak Jamal ada beberapa pendukungnya yang memiliki KTP ganda. Serta ada kedekatan 

secara privat yang dilakukan Pak Jamal kepada Ketua Panitia dan Ketua BPD sehingga 

dapat memuluskan untuk memenangkan dalam pemilihan kepala desa, itu issue yang 

telah beredar dimasyarakat untuk menjatuhkan stigma Pak Jamal di hadapan 

pendukungnya. Pernyataan seperti itu sama halnya dengan pernyataan dari pihak nomor 

urut 2 ialah Pak Ahmad Jamaludin Kusen yakni menyatakan bahwa pihak Suwadi yang 

loyal kepada para pendukungnya kerap di issue kan menggunakan mekanisme money 

politic dengan membagikan amplop berisikan uang yang diberikan Pak Suwadi setelah 

pendukungnya menghadiri acara syukuran (makan – makan) untuk mendapat suara yang 

lebih sehingga dengan tujuan bisa memenangkan dalam pemilihan kepala desa Keper. 

Untuk kebenaran atau ketidak benaran issue tersebut adalah rahasia dari kedua kubu 

kandidat tersebut, karena itu juga merupakan kendala mekanisme untuk menjatuhkan 

pihak lawan supaya kalah atau mendapat sorotan negatif kepada warga masyarakat desa 

Keper. 

Adanya background dalam strata sosial juga berpengaruh kepada masing – 

masing kandidat dalam mencari dukungan. Pada umumnya yang biasa terjadi pada 

masyarakat pribumi atau penduduk asli yang mendiami pada suatu daerah, para elit 

yang menduduki disuatu daerah (Gubernur, Walikota /  Bupati, Kepala Desa) biasanya 

dijabat oleh aktor yang memiliki latar belakang dalam strata sosial ada hubungannya 

dengan istilah Tokoh Masyarakat, Keturunan Bangsawan, Saudagar Kaya atau strata 

sosial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Jika direlasikan ke dalam teori 

kontestasi yakni merupakan ajang perlombaan dimana terjadi adu kekuatan dan 

keunggulan bahwa kedua kandidat yang menjadi kontestan calon kepala desa Keper 

tidak memiliki background yang menonjol dalam strata sosial, hanya saja kedua 
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kandidat tersebut diunggulkan karena dari segi faktor yakni dari Pak Suwadi yang 

memiliki usaha material bangunan yang sudah berkembang dan Pak Jamal merupakan 

kepala desa periode sebelumnya. Ini membuktikan bahwa dalam elit desa keper tidak 

ada background dalam strata sosial yang menonjol dan berpengaruh dalam pencalonan 

pemilihan kepala desa. Bisa disebut juga mekanisme demokrasi di desa Keper berjalan 

lancar, karena tidak ada pembeda di dalam strata sosial yang berdampak pada hasil 

verifikasi dalam pencalonan kepala desa Keper.   

 Latar belakang munculnya keputusan politis dari pihak kalah sehingga 

mengajukan banding. Seperti yang dikemukakan Tilly dan Tarrow, Contentious Politics 

melibatkan interaksi para aktor yang saling klaim atas kepentingan satu sama lain. Para aktor 

tersebut mengkombinasikan  jalur  institusional dan ekstrainstitusional untuk memperkuat klaim 

terhadap  kepentingan  masing - masing, yakni setelah pembacaan hasil pengumuman yang 

dibacakan oleh ketua panitia pemilihan kepala desa yaitu Pak Matsaekhu dengan 

perolehan hasil yang didapat oleh Pak Suwadi sebanyak 978 suara dan sedangkan suara 

yang di dapat pak Jamal sebanyak 980 suara. Karena perolehan suara yang berbeda tipis 

dan ditambah ada beberapa info yang diterima dari Pak Suwadi tentang adanya dua 

penduduk yang mengantongi KTP ganda, yaitu pak Sugianto dan bu Kasmuna yang 

merupakan pasangan suami istri. Membikin pihak Pak Suwadi memiliki pemikiran 

adanya kecerobohan dan ketidak telitian panitia untuk meloloskan dua orang tersebut. 

Sehingga dari pihak Suwadi mengajukan banding dengan ketidak puasan dengan hasil 

perolehan yang didapat dan diajukan permasalahan ini ke PTUN. PTUN sebagai pihak 

ketiga yang memfasilitasi persidangan dalam tuntutan dari pihak Suwadi. Charles Tilly 

mengemukakan Contentious Politics merupakan interaksi dimana aktor mengklaim 

tindakan atau kepentingan orang lain, dimana pemerintah tampil sebagai target, 

inisiator, atau pihak ketiga. Tetapi PTUN memenangkan pihak panitia pemilihan kepala 
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desa dan BPD dengan berlandaskan data yang diterima bahwa kedua orang yang 

menjadi faktor bersangkutan terbukti masih menjadi penduduk sah desa Keper karena 

dalam catatan kepindahan penduduk di database dibalai desa Keper maupun dicatatan 

kependudukan dibawah dinas kependudukan masih tertera  ke dua orang tersebut masih 

penduduk asli desa Keper.  

Persaingan yang timbul di masyarakat akibat proses konstestasi dilihat dari 

keadaan fenomena warga masyarakat desa yang masih enggan membahas tentang 

Pilkades yang terjadi tahun kemarin. Menurut Sidney Tarrow, Charles Tilly dan Doug 

Kagan wujud nyata dari konflik perseteruan tersebut bisa berupa gerakan sosial, aksi 

pemogokan, dan revolusi politik, hal ini dapat terlihat ketika peneliti melakukan 

observasi kepada warga untuk mendapatkan data lapangan, warga seolah – olah 

menutup diri dan enggan untuk di wawancarai. Ketika peneliti melakukan pendekatan 

yang lebih intensif ke warga, hanya sebagian warga yang bersedia menjelaskan inti 

dalam fenomena pilkades tersebut. Ketika peneliti mencoba menggali informasi yang 

lebih dalam secara terperinci, warga tersebut tidak berkenan karena keadaan desa masih 

belum kondusif sehingga warga tidak mau lebih jauh dalam menjabarkan permasalahan 

dalam pilkades. Menurut pengamatan observasi peniliti, memang jelas bahwa warga 

masyarakat lebih banyak menutup diri dirumah daripada melakukan interaksi dengan 

tetangga disekitar. Padahal sebelum kejadian tersebut menurut penjelasan warga bahwa 

fenomena desa Keper sangatlah ramai dengan kegiatan lalu lalang warga yang kondusif. 

Sehingga terlihat jelas bahwa dampak pilkades sangatlah fatal bagi warga masyarakat 

desa Keper, karena dapat merubah perilaku warga berbalik 180º. 

Ketegangan yang timbul di pihak panitia akibat proses kontestasi jika direlasikan 

dengan teori kontestasi ditinjau dari kepentingan aktor berpotensi dalam persaingan 
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antar suku, golongan, antar aktor lainnya yakni ketika peneliti memberikan surat izin 

penelitian kepada kepala desa Keper mengalami kendala dalam perizinan karena 

peneliti dikira berkedok salah satu informan yang dikirim dari pihak Suwadi supaya 

mendapatkan data yang lebih lengkap. Tetapi ketika peneliti melakukan perbincangan 

yang cukup panjang, pak Jamal selaku kepala desa terpilih memutuskan untuk 

memusyawarahkan dulu kepada ketua panitian pemilihan kepala desa dan ketua BPD. 

setelah hasil diskusi para elit desa Keper memanggil peneliti untuk menjelaskan maksud 

dari penelitian ini. Dengan penjelasan yang cukup riil, panjang dan terperinci ada respon 

positif dari Ketua BPD yaitu Pak Sujak, mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan 

peneliti dapat mempertanggung jawabkan maka ada kesepakatan tidak akan menyalah 

gunakan data yang diperoleh yang dapat merugikan desa. Setelah kesepakatan tersebut 

saya menanyakan respon pada pak Matsaekhu selaku Ketua Pemilihan Kepala desa, pak 

Puji Suntoro selaku sekretaris pemilihan kepala desa dan pak Sujak selaku ketua BPD. 

Hasil wawancara yang terdapat di dalam guide kuisioner tentang dampak yang 

dirasakan akibat pilkades menurut pak Matsekhu yakni ada rasa ketraumaan untuk 

menjadi ketua panitia lagi, padahal beliau mendapat kepercayaan menjadi ketua selama 

11 tahun. Dalam kepemimpinan pak Matsaekhu dikenal sangat tegas dan tertib, 

sehingga proses pemilihan umum yang dihelat oleh negara berjalan lancar. Hanya untuk 

pilkades tahun kemarin yang membikin pak Matsaekhu memiliki rasa trauma dan tidak 

menjadi ketua panitia pemilihan kepala desa untuk masa mendatang. Sedangkan 

menurut pak Suntoro bahwa pilkades tahun kemarin sangatlah ribet dan ricuh ketika 

para pihak pak Suwadi tidak mau menerima hasil kekalahan setelah mendapatkan hasil 

penghitungan yang dihitung oleh panitia pemilihan kepala desa di balain desa Keper. 

Selanjutnya menurut pak Sujak yakni bahwa pak sujak beranggapan kekecewaan 
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kepada pak Suwadi karena tidak ada sikap profesionalitas dalam menerima hasil 

pemilihan dalam pilkades. dari data wawancara melaui pedoman guide kuisioner 

menjelaskan bahwa pilkades membawa dampak yang vital bagi panitia pemilihan 

kepala desa Keper. 

Apa ada persaingan  yang timbul antara aktor setelah proses pilkades selesai jika 

direlasasikan dengan teori kontestasi yakni ditinjau dari kepentingan aktor berpotensi 

dalam persaingan antar suku, golongan, antar aktor lainnya yakni ketika pihak suwadi 

menggugat permasalahan kepada PTUN yang dituntut adalah pihak panitia pemilihan 

kepala desa dan juga BPD. Dalam kondisi seperti itu pihak Suwadi tidak menuntut Pak 

Jamal tentang perolehan suara, tetapi menuntut ke panitia pemilihan kepala desa selaku 

penyelenggara dan BPD selaku pengawas karena dinilai tidak netral atau ada 

keperpihakan ke kandidat satunya serta tidak ada ketegasan dalam menyeleksi DPT 

sehingga masih ada data penduduk ganda yang diperbolehkan mengikuti pilkades. 

Dalam fenomena tersebut menjelaskan persaingan yang timbul bukan antar aktor 

sesama menjadi kandidat calon kepala desa tetapi melainkan persaingan kandidat yakni 

pak Suwadi dengan Pak Matsaekhu selaku ketua panitia pemilihan kepela desa dan pak 

Sujak selaku ketua BPD melalui proses ranah hukum atas gugatan yang dituduhkan oleh 

pak Suwadi. 

Apa ada kerja sama yang terbentuk antar aktor setelah proses pilkades jika 

direlasikan dengan teori kontestasi yakni kerja sama dapat berlangsung antar aktor serta 

pembentukan lembaga atau institusi yang melahirkan kesepakatan dalam keputusan 

final, yakni tidak ada kesepakatan damai yang dilakukan oleh kedua kandidat pada 

setelah penghitungan yang berakhir kisruh hingga hasil final sidang PTUN dan PTTUN. 

Sidney Tarrow, Charles Tilly dan Doug Kagan menyebutkan bahwa pemerintah / rezim 
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yang berkuasa berperan sebagai target utama sasaran para aktor yang bertikai, 

pemrakarsa / pencipta klaim kebenaran yang meyebabkan terjadinya konflik atau aktor 

ketiga yang mengatur jalannya eskalasi konflik. Tidak ada titik terang yang 

mendamaikan kedua kandidat tersebut sehingga sampai keluar Surat Keputusan dari 

Bupati tentang pelantikan kepala desa Keper terpilih yang bertepatan tanggal 17 

Februari 2014, bahkan berita terbaru bahwa pihak Suwadi masih bersikeras melanjutkan 

keperkaraannya ke PTTUN dengan yang dituntut adalah Bupati karena akibat Surat 

Keputusan tersebut merusak proses hukum yang masih dilayangkan pihak Suwadi 

dalam menuntut sengketa Pilkades. Dan hingga saat ini masih belum ada titik terang 

terhadap gugatan yang dilayang pihak pak Suwadi di PTTUN kepada Bupati. 

Sidney Tarrow dan Charles Tilly menegaskan bahwa tujuan utama dari 

penggunaan teori, perseteruan politik sebenarnya bermotif  kepada tuntutan akan 

kebutuhan - kebutuhan dan kepentingan - kepentingan yang dikonsesikan kepada 

pembentukan region - region kekuasaan politik berdasarkan garis etnis, agama, 

kesamaan kepercayaan, atau yang lebih general lagi berupa persamaan identitas 

keyakinan - keyakinan inti ( core of  beliefs ) di antara masing - masing kelompok. Hal 

ini sejalan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti, bahwa kontestasi dalam 

pemilihan kepala desa Keper sebenarnya bermotif pada tuntutan bapak Suwadi terhadap 

bapak Jamaludin Kusen atas dugaan – dugaan yang berujung konflik yang melibatkan 

berbagai pihak yang memiliki kepentingan. 
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