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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan adanya perlawanan politik uang 

dalam pemilihan kepala Desa Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan. 

Sementara penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu pihak-

pihak yang dianggap mengetahui lebih dalam tentang pemilihan kepala desa, perlawanan 

politik uang dalam pemilihan kepala desa serta hubungan patron klien yang mendukung 

perlawanan tersebut dalam pemilihan kepala Desa Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul 

Kabupaten Jember. Kemudian, teknik triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk 

menjamin keabsahan data. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi 

data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perlawanan politik uang dalam pemilihan kepala 

desa serta hubungan patron klien. Sehingga, pemilihan kepala desa yang dilakukan di Desa 

Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember bisa berjalan dengan baik dan tidak 

menciderai demokrasi itu sendiri.  

 

Katakunci : Perlawanan politik uang dalam pemilihan kepala desa, Politik Uang, Hubungan 

Patron-Klien 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to describe the Government's resolution in the election of a 

Tanggul Kulon's village chief subdistrict of Jember Regency. This research uses qualitative 

research methods with type a descriptive research. Data collection techniques were carried 

out with a deep interview with the informant.  While the informants were carried out by 

purposive sampling technique, namely those parties who considered more deeply about the 

selection of village heads, unions in the context of the village head and relations with those 

who supported the election of the village head of Tanggul Kulon, Tanggul District, Jember 

Regency. Then, the technique of triangulation is used in this research to ensure the validity of 

data. Furthermore, the technique of data analysis performed by reduction of the data, the 

presentation of data, as well as verification and withdrawal of the conclusion. The results 

obtained from this research indicate that there is resistance to political money in the election 

of the head of the village as well as the relationship of the patrons of the client. So, the 

village chief that elections conducted in the Tanggul Kulon's village chief subdistrict of 

Jember Regency can run well and doesn’t injure the democracy itself.  

Keywords: Resistance to political money in the election of the village chief, Money politics, 

Client-Patron Relationship 
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Pendahuluan 

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demorasi merupakan 

sistem pemerintahan yang mengatur tatanan suatu negara yaitu pemerintah dan rakyatnya. 

Kekuasaan tertinggi suatu negara yang demokrasi berada pada rakyatnya karena menganut 

asas pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ciri-ciri pemerintahan yang 

demokrasi adalah keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan secara tidak langsung 

maupun langsung. Pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara bertahap sesua 

undang-undang. Negara yang diawasi oleh rakyat maka bentuk pemerintahan tidak akan 

berhenti di satu bentuk tetapi akan terus berubah. Sistem pemerintahan yang paling bawah 

dalam suatu negara adalah desa. Kepala desa merupakan figur utama dalam desa karena 

kepala desa memiliki peran yang penting dalam mengurus rumah tangga desa yang dikelola. 

Kepala desa adalah tokoh utama dalam mewujudkan misi dan visi sebuah desa serta kepala 

desa harus bisa mensejaterahkan penduduknya. Pilkades merupakan contoh dari proses 

kegiatan politik yang melibatkan masyarakat. Masyarakat memiliki kebebasan dalam 

memilih tanpa adanya paksaan maupun tekanan. Pilkades menjadi patokan dalam demokrasi 

Indonesia karena demokrasi memberikan kesempatan besar untuk masyarakat yang ingin 

bersuara maupun masyarakat yang ingin bertarung dalam politik. Pengaruh warga negara 

terbatas pada pilihan yang akan memerintah rakyat. Kebijakan demokrasi didasari pada 

pandangan sistem politik jangka panjang dapat berfungsi dengan baik tanpa energi partisipasi 

rakyat. Sistem demokrasi akan berjalan apabila mendapatkan sumber energi dari keterlibatan 

warga negara. Tanpa adanya keterlibatan warga negara sistem demokrasi tidak akan 

berfungsi (Aminah, 2014). Pilkades sudah ada sejak masa kolonial. Pilkades merupakan 

bentuk dari implementasi demokrasi. Elit politik desa merupakan tokoh utama dalam praktek 

politik uang. Politik uang sendiri merupakan jalan pintas untuk memenangkan persaingan 

politik. Praktek politik uang sudah dianggap wajar oleh penduduk desa di Indonesia serta 

politik uang tidak dilakukan langsung oleh calon kepala desa akan tetapi melalui tim sukses 

mereka. Politik uang merupakan sebuah penyakit kronis dalam demokrasi karena susah 

diberantas dan juga susah untuk membuktikan bahwa pelaku melakukan politik uang.  

Pada dasarnya penelitian politik uang dalam pilkades merupakan kajian yang sudah 

lama ada. Pertama, penelitian menunjukkan bahwa warga desa menginginkan uang tengah 

ada agar proses pilkades bisa berjalan dengan baik dan partisitaif, uang tengah merupakan 

imbalan bagi warga yang telah mencoblos pada saat pilkades berlangsung berupa amplop 

yang berisikan uang dari hasil patungan calon kepala desa dan adanya uang tengah 

ditimbulkan karena rasa kecewa warga yang aspirasi, keinginan warga yang tidak 

didengarkan oleh calon kepala desa terpilih (Hongki, 2016). Kedua, penelitian ini 

menunjukkan bahwa  Politik uang dalam pemilu legislatif memiliki bentuk yang beragam, 

politik uang tersebut meliputi uang dan fasilitas umum, dari bentuk politik uang juga 

membahas strategi yang digunakan dalam praktek politik uang, strategi yang digunakan ialah 

mobilisasi massa dan serangan fajar, strategi ini digunakan untuk mempengaruhi pemilih 

dalam pemilu legislatif Tahun (Irawan, 2015). Ketiga, penelitian ini membahas lurah yang 

mencalonkan diri kembali pada periode kedua yang menjalin relasi dengan tuan tanah untuk 

memenangkan pilkades serta memangkas pengeluaran politik uang yang dilakukan oleh lurah 

(Maftuchin, 2016). Keempat, penelitian ini menemukan pola praktik politik uang dalam 

pilkades berlangsung yaitu dengan pola membeli kartu suara yang berpotensi menjadi 

pendukung calon kepala desa lain kepada panitia pilkades dengan harga mahal, 

memanfaatkan tim sukses untuk membagikan uang kepada penduduk yang memiliki hak 

pilih, serangan fajar dan adanya bandar judi atau botoh yang ikut serta dalam penggelontoran 

uang secara besar-besaran (Halili, 2009). Kelima, penelitian ini menemukan bahwa politik 



uang merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan 

keuntungan suara dalam pemilihan agar bisa menang (Goodpaster, 2001). 

Pada tahun 2016 Desa Tanggul Kulon yang berada di Kecamatan Tanggul Kabupaten 

jember mengadakan pilkades yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon. Dalam 

memperebutkan kursi kepala desa, setiap calon memiliki karakter dan juga strategi tersendiri 

dalam memenangkan pilkades. Banyaknya calon kepala desa dalam pilkades maka banyak 

juga karakter dan kelebihan yang disuguhkan kepada penduduk. Persaingan semakin menarik 

karena adanya isu politik uang. politik uang tentu merugikan banyak pihak dan memiliki 

dampak yang luas. Pilkades yang merupakan sebuah cerminan dari pemerintahan tentu hal ini 

sangat disayangkan karena adanya politik uang. Dalam bercermin pada pilkades maka pemilu 

yang memiliki cangkupan area yang lebih luas akan lebih banyak serangan politik uang 

diberbagai daerah serta menjadi peluang besar bagi pelaku politik uang. Kegiatan politik 

uang secara terus-menerus akan merusak bangsa serta bentuk pemerintahan yang tidak bisa 

dipertanggung jawabkan masa depannya. Politik uang memiliki 3 faktor yaitu ekonomi, 

sosial dan budaya. 

Masyarakat yang beranekaragam menimbulkan fregmentasi politik yang sangat 

komplek. Partisipasi masyarakat memberikan dampak yang besar akan tetapi penduduk 

dengan pendidikan rendah dan berpenghasilan kecil akan lebih tidak peduli pada kegiatan 

politik. Politik uang akan sangat berdampak dalam menarik warga untuk mengikuti kegiatan 

pemilihan oleh karena itu tingkat partisipasi politik masyarakat yang rendah akan bisa 

dimanfaatkan. Pembelian suara dalam pemilihan kepala desa sangat marak terjadi karena 

penduduk yang acuh dengan kegiatan politik yang menentukan keberlangsungan kehidupan 

berumah tangga desa. masyarakat desa yang lebih mementingkan uang dari pada kualitas 

calon kepala desa akan menimbulkan pemimpin yang tidak kompeten dan cenderung akan 

memperkaya diri.  

Fenomena yang terjadi di Tanggul Kulon tergolong unik karena masyarakat yang 

pada umumnya mementingkan uang berubah menjadi masyarakat yang menolak adanya 

politik uang. Masyarakat Tanggul Kulon maupun pihak pemerintah kabupaten terlihat 

antusias dalam mengawasi pemerintahan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui 

sejauh mana perlawanan politik uang yang dilakukan oleh penduduk Desa Tanggul Kulon 

dalam pemilihan kepala desa. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek 

penelitian yaitu panitia pilkades, tokoh masyarakat, kepala desa, tim sukses, sekretaris desa 

dan calon kepala desa yang terpilih. 

Kerangka Teori 

Peranan adalah perilaku yang dilakukan seseorang terkait kedudukannya dalam 

kelompok masyarakat atau struktur sosial. Menurut pendapat Gross Mason dan Mc Eachern 

dalam buku yang ditulis David Berry (1995), penulis melihat peran merupakan motor 

penggerak dalam masyarakat karena dampak yang diberikan signifikan. Firmansyah 

mengatakan bahwa terdapat dua jenis kampanye yaitu kampanye pemilu dan kampanye 

politik. Menurut Gaetano Mosca (1896) distribusi kekuasaan dalam masyarakat ada dua jenis 

yaitu orang yang memerintah dan orang yang diperintah. 

Patron merupakan seseorang yang memiliki wewenang, kekuasaan, status dan 

pengaruh. Sedangkan klien merupakan orang yang diperintah maupun disuruh. Pola 

hubungan patron-klien merupakan aliansi dari individu maupun dua kelompok dimana klien 

memiliki kedudukan lebih rendah (inferior) dan patron memiliki kedudukan yang lebih tinggi 

(superior). Patron merupakan orang yang yang berada dalam posisi untuk membantu 

kliennya (Scott, 1983; Jarry, 1991). Hubunga patron klien merupakan pertukaran antara dua 



peran yang dapat dinyatakan kasus khusus, patron merupakan seseorang yang memiliki status 

ekonomi yang lebih tinggi sedangkan klien adalah seseorang yang statusnya dianggap lebih 

rendah 

Patronase merupakan keuntungan ysng dibagikan antara politisi untuk 

mendistribusikan sesuatu secara individu kepada pemilih, para pekerja atau pelaku kampanye 

dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka (Shefter, 1977). Adapun variasi 

bentuk patronase ada empat jenis yaitu, pembelian suara, pemberian pribadi, pemberian 

barang kepada kelompok dan pork barrel. 

Klientelisme merupakan kelompok yang mewakili suara kepada kelompok lain atau 

patron untuk menunjukkan kesetiaannya. Klientelisme ialah relasi kuasa antara patron dan 

klien yang bersifat resiporitas, personalistik, iterasi dan hierarkis. Adapun variasi bentuk 

klientelisme ada tiga jenis yaitu, partai politik, tim sukses dan mesin jaringan sosial. 

Pemilihan Kepala Desa dan Politik Uang 

 Pilkades merupakan pemilihan yang demokratis karena pemilihan dilakukan secara 

langsung. Pemilihan dilakukan agar roda pemerintahan tetap berputar sesuai dengan 

sebagaimana mestinya. Tanpa adanya kepala desa akan menghambat hampir disemua 

kegiatan pemerintahan desa. pilkades diikuti oleh lima paslon dan dalam pelaksanaannya 

tidak ada pertikaian pada umumnya. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berjalan aman, 

lancar dan sukses merupakan nilai plus untuk desa Tanggul Kulon. Dimana penduduk Desa 

Tanggul Kulon saling menggulkan calon kepala desa yang mereka pilih serta tidak 

menjatuhkan calon kepala desa yang lain. Politik uang merupakan bentuk strategi 

pemenangan secara praktis dan diminati oleh banyak pihak. Politik uang dalam pilkades 

merupakan hal umum yang telah terjadi sejak lama dan dianggap biasa saja oleh penduduk 

desa, tanpa adanya uang penduduk lebih enggan untuk mengikuti pemilihan. 

Politik uang merupakan strategi pemenangan secara instan karena uang merupakan 

kebutuhan siapapun. Uang merupakan upaya yang bisa digunakan oleh calon kepala desa 

yang ingin memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa secara instan. Kendati demikian 

modal yang dibutuhkan juga sangat besar. Uang bisa mempengaruhi perilaku pemilih dimana 

uang yang sejatinya adalah kebutuhan bagi semua orang, oleh karena itu uang disini bisa 

diartikan bahwa uang sebagai alat jual beli suara. Jual beli suara merupakan hal yang 

menyalahi aturan yang sudah ditetapkan akan tetapi calon kepala desa masih 

menggunakannya karena dianggap ampuh untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala 

desa.  

 Uang memiliki daya tarik tersendiri karena dominasi pekerjaan penduduk adalah 

buruh tani dan juga memiliki upah yang rendah. Pendidikan rendah dan kesadaran politik 

yang rendah merupakan sebuah nilai plus bagi pelaku politik uang karena akan 

mempermudah proses pembelian suara penduduk. Proses pembelian suara juga terlihat 

sederhana dimana pelaku mengajak ngobrol seseorang dengan dua atau tiga orang pelaku 

untuk mempengaruhi pemilih dengan sejumlah uang untuk memilih salah satu paslon. Politik 

uang tidak hanya dilakukan oleh paslon akan akan tetapi juga ada botoh yang 

menggelontorkan banyak uang untuk mempengaruhi pemilih agar paslon yang diinginkan 

oleh botoh menang. Adanya botoh dipilkades Tanggul Kulon sempat tertangkap seperti yang 

diungkapkan oleh Abdulloh bahwa ada penangkapan orang yang menukar surat suara dengan 

sejumlah uang yang telah dimasukkan di dalam amplop. Setelah penangkapan penduduk yang 

menerima sejumlah uang masih diperbolehkan memilih sesuai dengan rapat darurat yang 

dilakukan pihak panitia dan paslon. 

 Politik transaksional merupakan politik jual beli dimana pembelian suara yang 

dilakukan oleh calon kepala desa. Politik transaksional atau politik praktis masih mendarah 



daging dalam pemilihan kepala desa. hal ini terjadi karena keinginan yang sangat kuat dari 

calon kepala desa yang ingin menjadi kepala desa, dengan demikian calon kepala desa akan 

memiliki dua cara untuk memenangkan kontestasi. Pertama dengan cara jujur sesuai dengan 

aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia dan cara kedua adalah dengan cara politik praktis 

dimana calon kepala desa harus menggelontorkan dana yang sangat besar untuk 

memenangkan pemilihan. Cara kedua merupakan cara yang memiliki resiko besar dimana 

resiko tersebut bisa merugikan calon kepala desa apabila tidak memenangkan pemilihan 

tersebut karena telah menggelontorkan banyak uang. resiko selanjutnya adalah tertangkap 

basah oleh pengawas pemilihan yang mengakibatkan tidak bisa mengikuti pemilihan kepala 

desa karena dianggap gugur serta bisa sampai diproses dalam ranah hukum. 

 Proses kampanye merupakan celah yang bisa digunakan oleh pelaku politik uang 

dimana saat sebelum paslon berangkat ke tempat kampanye atau sesudah kampanye 

dilakukan pelaku politik uang bisa memperdaya massa yang sudah ada dan memberikan 

sejumlah uang kepada mereka. Paslon sudah menyiapkan tempat untuk menyediakan 

makanan, minuman dan juga rokok untuk massa dan juga tim suksesnya, pada saat massa dan 

tim sukses sedang berkumpul maka tim sukses akan melancarkan serangan politik uang. 

Dampak positif politik uang yaitu menarik pemilih untuk datang ke TPS untuk memilih salah 

satu paslon, jumlah quorum bisa terpenuhi, memberikan penghasilan tambahan bagi 

penduduk. Dampak negatif politik uang yaitu menciderai demokrasi, membuat pemilih 

merasa memiliki hutang budi, pemimpin yang terpilih memiliki kinerja yang buruk dan lupa 

dengan kewajibannya. 

Pelaksanaan Pilkades di Desa Tanggul Kulon 

 Pelaksanaan pilkades di Desa Tanggul Kulon sama dengan di desa-desa lainnya. 

Pelaksanaan pilkades dilakukan pada 08 Desember 2016. Proses pilkades sangat panjang dan 

saling tergubung mulai dari pembentukan panitia, panitia melangsungkan penjaringan serta 

penyaringan bakal cakades, pembukaan pendaftaran serta melakukan pemeriksaan 

administrasi, penetapan nama cakades, pengumuman nama cakades, menyelenggarakan 

kampanye, penetapan jadwal pilkades, pelaksanaan pilkades, menetapkan rencana pilkades, 

membuat berita acara dan laporan pertanggungjawaban biaya pilkades, menyampaikan berita 

acara dan melaporkan pelaksanaan pilkades kepada BPD. 6 (enam) bulan sebelum masa 

jabatan kepala desa berakhir pembentukan panitia pemilihan kepala desa harus terbentuk.  

 Perbup Kabupaten Jember Nomor 28 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pendaftaran 

bakal calon kepala desa dilakukan setelah terbentuknya panitia pilkades. panitia wajib 

mengumumkan kepada penduduk Desa Tanggul Kulon bahwa ada pembukaan pendaftaran 

bakal calon kepala desa. Penduduk yang ingin mengajukan diri sebagai bakal cakades wajib 

atau harus mengajukan permohonan tertulis kepada ketua panitia pilkades serta memenuhi 

syarat. Penduduk yang ingin menggunakan hak pilih atau berpartisipasi dalam pemilihan 

kepala desa wajib atau harus mendaftarkan diri kepada panitia pilkades. Setelah melakukan 

pendaftaran, penduduk akan ditetapkan dalam rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara atau 

biasa disebut DPS. Pendaftaran pemilih dilakukan dua kali untuk memberikan kesempatan 

kepada penduduk yang belum mendaftarkan diri karena sesuatu hal. Penduduk yang 

melakukan pendaftaran diperiode kedua akan ditetapkan sebagai daftar pemilih tambahan. 

Setelah pendaftaran selesai maka panitia mulai menetapkan daftar pemilih sementara dan 

daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap atau biasa disebut dengan DPT. 

 Setelah menetapkan daftar terpilih oleh panitia pemilihan kepala desa penduduk yang 

terdaftar sebanyak 9786 pemilih yang terdaftar. Setelah penetapan tersebut panitia 

memperbolehkan bakal calon kepala desa untuk meninjau daftar terpilih yang sudah 

dilakukan oleh panitia guna mendapatkan tanda tangan bakal calon kepala desa untuk 

mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan tanda tangan bakal calon kepala desa panitia 

wajib mengumumkan kepada penduduk Desa Tanggul Kulon siapa saja cakades yang berhak 



dipilih dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan pada 08 Desember 2016. Calon kepala 

desa yang berhak dipilih ada 5 (lima) kandidat yaitu : Abdullah, Arifin Wahyuono, H. Ahmad 

Solohin, Supandi dan Suwignyo. Adapun hasil pendistribusian suara sebagai berikut : 

Abdullah mendapatkan 1.675 suara, Arifin Wahyuono mendapatkan 4.012 suara, H. Ahmad 

Solihin mendapatkan 370 suara, Supandi mendapatkan 207 suara, Suwignyo mendapatkan 

108 suara, jumlah suara sah 6.372 suara, jumlah suara tidak sah 174 suara dan jumlah surat 

suara yang terpakai 6.546. 

Perlawanan Politik Uang Dalam Pilkades Tanggul Kulon 

 Politik uang merupakan penyakit kronis yang mendarah daging dalam demokrasi 

yang dijalani oleh Indonesa. Politik uang yang sudah membudaya akan melahirkan pemimpin 

yang korupsi dan lupa dengan kewajibannya. Penolakan politik uang mulai berkembang dan 

semakin menyusahkan pelaku. Salah satu contoh yang ada adalah penduduk Desa Tanggul 

Kulon dimana menurut penduduk pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa 

mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Penduduk desa mulai berbenah diri dan belajar 

politik. Masyarakat mulai mementingkan hubungan sosial masyarakat yang dilakukan oleh 

paslon setiap harinya. Seperti yang diungkapkan oleh Lintulillah bahwa penduduk lebih 

mementingkan hubungan sosial dalam memilih kepala desa. banyaknya penduduk yang 

memiliki pendidikan rendah dan ekonomi rendah membuat  pelaku politik uang menganggap 

akan mudah membeli suara penduduk, akan tetapi pemikiran tersebut salah karena penduduk 

Desa Tanggul Kulon banyak yang berfikir untuk lebih mementingkan profil dan hubungan 

sosial calon kepala desa dengan penduduk oleh karena itu penduduk akan lebih susah 

dimasuki oleh politik uang. Perilaku pemilih mulai berkembang menjadi peduli karena ingin 

desa yang mereka tempati menjadi lebih sejaterah dan lebih baik lagi. Penduduk yang 

memiliki pendidikan yang lebih baik seperti lulusan SMA maupun sarjana akan lebih susah 

untuk dibeli suaranya. Perlawanan yang terekspos dan peneliti ketahui adalah adanya 

penangkapan pelaku politik uang yang sedang melakukan jual beli suara. Penangkapan ini 

diketahui bahwa ada penduduk yang mengetahui kegiatan tersebut dan melaporkan kepada 

pihak RT dan langsung RT bertindak mengamankan pelaku serta langsung menghubungi 

pihak kepolisian untuk diamankan agar tidak dihajar oleh massa. Perilaku tersebut merupakan 

perilaku penolakan politik uang yang sudah baik. 

 Perlawanan politik uang juga dilakukan oleh kaum intelektual desa dan juga jajaran 

pemerintahan pusat Kabupaten Jember dimana kaum intelektual beserta kepolisian 

memberikan pemahaman politik agar memiliki pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. 

Keadaan desa yang tidak mencekam dalam pilkades merupakan hal yang sangat berbeda 

dalam pilkades desa lainnya. Pilkades yang ada di Desa Tanggul Kulon merupakan fenomena 

unik dimana penduduk saling mengunggulkan paslon dan tidak menjatuhkan paslon lainnya. 

Upaya perlawanan politik uang Desa Tanggul Kulon sudah dilakukan sejak awal. Dimana 

adanya himbauan dari pihak  Kapolres Jember serta tokoh masyarakat saat sholat jum’at, 

kegiatan pengajian, kegiatan PKK dan kegiatan lainnya. 

Hubungan Patron Klien dalam Pilkades Tanggul Kulon 

  Hubungan patron klien yang dilakukan oleh Arifin merupakan memanfaatkan nama 

kakaknya yaitu Arum Sabil. Arum Sabil merupakan tokoh nasional pejuang petani tebu di 

Indonesia. Nama baik dan juga kekayaan yang dimilik Arum merupakan sebuah nilai plus 

bagi Arifin. Norma timbal balik yang dimiliki Arum sangat membantu pencalonan Arifin 

karena adanya burh tani yang bekerja pada Arum tidaklah sedikit. Arum yang memiliki lahan 

kurang lebih 30 hektare pasti memiliki buruh yang sangat banyak. Hal inilah yang 

dimanfaatkan oleh Arifin dalam pencalonannya. Arifin mengambil alih kewajiban Arum 

seperti memberikan zakat keluarga, membantu orang yang meninggal dan juga kegiatan bakti 

rutin akan selalu didatangi. Adanya elit dibelakang Arifin memudahkan pencalonannya agar 

bisa memenangkan pilkades.  



 Hegemoni yang dimililiki patron menjadi kunci dalam mempertahankan hubungan 

patron klien. Penolakan yang dilakukan oleh pihak klien akan mempersulit posisi dirinya 

sendiri karena bisa mengancam keberlangsungan mitra kerja mereka. Seangkan hubungan 

sosial dengan penduduk desa tetapa dilakukan oleh Arifin agar mendapatkan simpati mereka. 

Adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan Arifin memberikan efek yang signifikan. 

Kegiatan tersebut merupakan menjalankan kewajiban keluarga besarnya. Arum di Desa 

Tanggul Kulon merupakan tokoh penting dan semua penduduk mengetahuinya. Modal yang 

digunakan oleh Arifin adalah kepercayaan klien terhadap patron. Hal ini dimanfaatkan baik 

oleh Arifin untuk mendapatkan loyalitas klien. Loyalitas klien sangat menguntungkan patron 

untuk mendapatkan kekuasaan. Penduduk desa yang masih memegang teguh budaya leluhur 

juga menguntungkan pencalonan Arifin karena Arum sebagai patron sangat berjasa untuk 

buruh tani ditempatnya maupun di Indonesia. Budaya Jawa dan Madura yang masih melekat 

pada penduduk membuat rasa berterimakasih kepada Arum akan terus berlanjut karena 

merasa bahwa Arum telah memiliki jasa yang sangat besar. Rasa balas budi bagi budaya 

Jawa maupun Madura kepada seseorang yang statusnya lebih tinggi tidak akan pernah bisa 

terbayar sampai kapanpun.  

 Kedudukan politik yang dimiliki keluarga Arum sangatlah besar. Sehingga Arifin 

yang mencalonkan diri akan mendapatkan suara yang tinggi merupakan hal yang sangat 

wajar. Dengan kedudukan Arum sebagai orang yang memiliki pengaruh besar memberikan 

keuntungan dalam pencalonan Arifin. Hubungan ekonomi yang dilakukan oleh patron dan 

keluarganya dengan penduduk Desa Tanggul Kulon sangat baik, dimana pihak patron 

memperkerjakan penduduk desa selaku klien untuk menjadi buruh tani di area persawahan 

yang dimiliki patron dan juga sebagai karyawan pengelola peternakan. Luasnya lahan subur 

yang dimiliki keluarga patron sangat membantu pertumbuhan ekonomi desa karena membuat 

peluang pekerjaan untuk penduduk desa itu sendiri. Banyaknya penduduk yang memiliki 

tingkat pendidikan yang rendah membuat penduduk memilih bekerja sebagai buruh tani. 

Dengan begitu hubungan tuan tanah dan buruh akan sangat berdampak dalam pencalonan 

Arifin untuk memenangkan pemilihan kepala desa karena buruh akan takut tidak dikasih 

kerjaan oleh keluarga besar Arifin. Banyaknya lahan yang dimiliki Arum sangat membantu 

pencalonan Arifin dimana buruh yang takut tersebut bisa dimanfaatkan dalam pemenangan. 

Penduduk yang bekerja dengan keluarga besar Arifin akan dengan senang hati memilih Arifin 

karena menganggap keluarga Arifin sangat berjasa telah memberikan pekerjaan kepada 

penduduk. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan temuan dan hasil penelitian dilapangan, maka bisa ditarik kesimpulan 

mengenai perlawanan terhadap politik uang dalam Pilkades Tanggul Kulon Kabupaten 

Jember Tahun 2016. Bahwa perlawanan politik uang yang dilakukan oleh penduduk desa dan 

tokoh masyarakat memberikan pemahaman politik melalui media yang bermacam-macam. 

Media tersebut antara lain adalah memanfaatkan khutbah sholat jum’at, kegiatan PKK, 

kegiatan penganjian dan lain-lain. Adanya generasi baru yang mementingkan kepala desa 

yang berkualitas dan berintegritas membuat mereka sadar akan pentingnya politik. Adanya 

generasi baru juga membuat pelaku politik uang menjadi susah untuk bergerak karena harus 

bisa mengerti orang yang akan mereka target. Pemilihan kepala desa yang aman dan 

terkendali merupakan semuah nilai plus dalam pemilihan kepala desa karena hampir disetiap 

pemilihan kepala desa yang ada di Indonesia hampir bisa dipastikan dalam pelaksanaannya 

akan diikuti oleh keadaan yang mengecam dimana penduduk lebih cenderung saling 

menjatuhkan pasangan calon yang tidak mereka pilih. Akan tetapi keadaan pemilihan kepala 

desa yang dilakukan di Desa Tanggul Kulon merupakan prestasi yang patut diapresiasi 

karena pemilihan kepala desa berjalan aman, damai dan juga terhindar dari konflik yang 

biasanya terjadi dalam pemilihan kepala desa yang ada. 



Hubungan patron klien berperan penting dalam pemenangan calon kepala desa 

tertentu karena adanya hubungan patron klien yang cukup lama antara patron dengan 

masyarakat desa yang menjadi klien. Patron yang memiliki kekayaan yang sangat banyak 

serta menjadi tokoh nasional membuat pihak klien merasa memiliki rasa balas budi kepada 

pihak patron. Faktor ekonomi yang membuat klien memberikan loyalitas kepada patron 

sangatlah menguntungkan Arifin selaku adik Arum dalam pemilihan kepala desa. 

kemenangan Arifin dilatar belakangi oleh Arum Sabil yang memiliki lahan yang sangat luas 

dan memiliki banyak buruh tani. Adanya patron klien dalam pemilihan kepala desa merupan 

hal yang menguntungkan dan juga merugikan penduduk dimana patron klien akan berdampak 

besar dalam pemenangan salah satu orang yang mencalonkan diri. Akan tetapi patron klien 

juga bisa menjadi nilai plus dimana partisipasi penduduk atau klien dalam pemilihan akan 

lebih besar karena adanya rasa balas budi kepada patron dan bisa memenuhi jumlah quorum 

yang sudah ditentukan. Serta adanya patron klien dalam pemilihan juga membuat pemilihan 

kepala desa menjadi sebelah karena salah satu calon sudah lama mengantongi suara 

penduduk sebagai kliennya. 
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