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BAB IV 

PENUTUP 

IV. 1. Kesimpulan 

 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 

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. 

Dalam proses kontestasi sering muncul dinamika terutama yang mengandung 

unsur politik. Pada prosesi pemilihan kepala desa di desa Keper ada juga dinamika yang 

terjadi. Hal ini terjadi pada tahapan ketika setelah selesainya penghitungan suara di 

balai desa yang berakhir kisruh. Ini bermula ketidakpuasan pak Suwadi terhadap hasil 

penghitungan tersebut karena unsur kecurangan. Menurut teori kontestasi yakni 

kepentingan politis dan bukan tenokratis membuktikan bahwa pak Suwadi memiliki 

kepentingan yang kuat terhadap hasil suara yang didapat terhadap tuntutannya. Dari 

penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan berbagai macam hasil analisa 

yang terjadi dilapangan seperti latar belakang, kendala, pengaruh maupun dampak.  

 Sesuai yang dikatakan oleh  Sidney Tarrow dan Charles Tilly bahwa kontestasi 

dapat dinilai dari perspektif interaksi kepentingan aktor, jadi dalam proses kontestasi itu 

sendiri lebih mengutamakan pandangan atau perspektif dari sang aktor bukan dari 
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perspektif birokrasi. Pak Suwadi dan Pak Ahmad Jamaludin Kusen merupakan dua 

calon kandidat kepala desa Keper, masing dari mereka mengusung visi dan misi yang 

berbeda sesuai dengan perspektif mereka tanpa terintervensi oleh birokrasi, dikarenakan 

kedua calon tersebut bukan seorang politis.  

 Dalam proses kontestasi pemilihan kepala desa Keper terjadi dinamika yang 

cukup signifikan jika di telaah dari segi prosesinya. Pak Suwadi selaku kandidat baru 

dalam pemilihan kepala desa, menggunakan metode penarikan massa dengan cara 

money politik. Sedangkan pak Jamal menggunakan pencitraannya ketika dia menjadi 

kandidat incumbent. Hal ini sejalan dengan teori kontestasi yang merupakan ajang 

perlombaan dimana terjadi adu kekuatan dan keunggulan.  

 Pak Suwadi dan Pak Ahmad Jamaludin Kusen memulai proses kontestasi pada 

saat mereka lolos syarat verifikasi. Masing – masing mereka mulai memperjuangkan 

ideologi, nilai dan solusi dimana hal ini digunakan untuk menarik simpatisan. Yang 

mana akhirnya akan membentuk dua kubu rivalitas dimasyarakat, kepentingan aktor 

yang demikian ini dapat berpotensi dalam menimbulkan persaingan antar suku, 

golongan maupun antar aktor lainnya. Fenomena ini juga merupakan salah satu 

dinamika politik yang terjadi di desa Keper pada masa pemilihan kepala desa. 

 Strategi yang digunakan oleh pak Suwadi lebih condong ke arah money politic, 

hal ini dapat dilihat ketika pak Suwadi memanfaatkan media kampanye dengan 

membagikan amplop berisi uang dan sembako kepada masyarakat. Strategi berbeda 

digunakan oleh pak Jamal yaitu dengan cara pencitraan dan menghindari money politic. 

Hal tersebut dilakukan oleh kedua kandidat dalam upaya menonjolkan keunggulan 

masing – masing pada proses kontestasi.  
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 Menurut teori, proses kontestasi sangat berpotensi dalam menimbulkan 

persaingan. Hal ini terbukti ketika dinamika pemilihan kepala desa tersebut membawa 

dampak yang luas  yang dirasakan oleh masyarakat desa Keper, panitia pemilihan 

kepala desa, BPD dan kedua calon kandidat. 

 Banyak faktor yang mempengaruhi metode yang digunakan oleh tiap – tiap 

kandidat, latar belakang kandidat merupakan salah satu faktor yang penting, kemudian 

background masing masing – masing kandidat jauga berpengaruh terhadap ideologi 

yang ingin mereka sampaikan, background seseorang juga menentukan bagaimana 

metode yang mereka gunakan dalam upaya pendekatan yang dilakukan di dalam 

masyarakat.  

 Dalam sebuah kontestasi pasti menghasilkan sebuah hasil mufakat berdasarkan 

perolehan suara. Sehingga dari proses tersebut mengimplementasikan dari sebuah pesta 

demokrasi secara langsung, dimana ada terjadinya pemenang dari hasil tersebut. Dan 

bagi kontestan yang kalah ada yang bersikap legawa atau lapang dada, dan juga ada 

yang bersifat emosional. Sehingga kontestan yang emosional mengambil sebuah 

keputusan diplomatis untuk mengajukan banding. Menurut teori kontestasi yang 

dikemukakan oleh Charles Tilly dan Sidney Tarrow, Contentious Politics  merupakan  

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

klaim). 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. 

 Jadi proses kontestasi itu sendiri sebenarnya dilatar belakangi oleh persaingan 

yang timbul antar aktor dan juga ajang untuk memperjuangkan ideologinya dengan cara 

adu keunggulan. Desa Keper merupakan salah satu contoh dimana dalam proses 

pilkades terdapat rivalitas terhadap kedua kandidat calon kepala desa. 
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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. 

 

  

IV. 2 Saran 

 Dalam sebuah pecalonan yang dilakukan para kandidat tidak terlepas dari 

sebuah ambisi atau kepentingan politis secara privat yang melatar belakanginya. 

Sebaiknya pencalonan di dalam sebuah Pemilu untuk para kandidat untuk diharapkan 

mengesampingkan privatisasi dan lebih memprioritaskan kepentingan publik, karena 

masyarakat telah memberi amanat untuk para kandidatnya untuk membawa sebuah 

perubahan positif di daerahnya. 

 Hal pembeda dalam mekanisme masing – masing kandidat dalam menarik 

simpatik warga masyarakat sekitar adalah untuk tujuan memperoleh suara sebanyak – 

banyak pada hasil Pemilihan Kepala desa. Sehingga panitia diharap mengawasi para 

calon dan tim kampanyenya, bertujuan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. 

Serta para calon juga diharapkan memaksimalkan waktu kampanye sebaik mungkin dan 
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mematuhi semua aturan kampanye yang diterapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala 

Desa. 

 Dalam sebuah prosesi Pemilihan Kepala Desa terdapat sebuah kendala selama 

proses kontestasi berlangsung yag berdampak atau terpengaruh terhadap kandidat. Hal 

tersebut dalam berlangsungnya Pemilu Kepala Desa tentang adanya hambatan teknis 

merupakan hal wajar, karena semua tidak bisa berjalan mulus atau seperti semestinya 

dikarenakan adanya faktor diluar perkiraan dalam teknis tersebut karena bersifat 

spontan dan tidak terencana. Sehingga untuk problem bersikap non teknis harap 

diantisipasi dengan sering berkoordinasi dengan antar elemen lembaga yang berkaitan 

Pemilu Kepala Desa. 

 Dalam sebuah persaingan selalu ada pemenang dan kekalahan yang perlu 

diketahui yakni para calon untuk tidak terlalu mengungkapkan emosionalnya secara 

berlebihan bagi yang menang maupun yang kalah, karena ini sebuah kontestasi dalam 

berdemokrasi untuk menentukan pemimpin yang mampu memajukan dan 

mensejahterakan daerahnya. Sehingga tidak perlu para calon mengambil sebuah 

keputusan politis bagi pihak kalah sehingga mengajukan banding di peradilan tinggi 

negeri. 

Dampak ekspetasi yang berlebihan membawa dampak negatif dalam masyarakat 

akibat proses kontestasi yang membuat masyarakat enggan membahas tentang 

Pemilihan Kepala Desa yang telah berlangsung. Sehingga perlu adanya sosialisasi para 

Panitia Pemilihan untuk memberi poin – poin untuk berpartisipasi secara aman dan 

teratur untuk berdemokrasi secara baik dan benar, supaya tidak ada kesenjangan 

didalam kehidupan masyarakat. 
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Dalam persaingan di dalam kontestasi memang perlu dilakukanoleh calon 

beserta pendukungnya. Sehingga tidak ada persaingan lainnya yang timbul antara para 

calon setelah Pemilihan Kepala Desa, serta dalam kontestasi dibutuhkan sikap 

profesionalisme dari para calon yang mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Desa.  
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