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SKRIPSI    POLA PATRONASE…   EZRA NENCY C. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kontestasi pemilihan kepala desa atau dikenal dengan sebutan Pilkades 

seringkali dianggap dinamis karena penuh dinamika dan fenomena yang 

mengiringi. Terjadinya kontestasi berarti tidak terlepas dari adanya perebutan 

kekuasaan antara para pemangku kepentingan sehingga dengan berbagai cara 

selalu diupayakan untuk memperoleh kemenangan. Pusat kekuasaan menjadi 

bagian terpenting dalam menentukan arah kemenangan kandidat dimana 

dengan mengetahui pemilik sumber kekuasaan maka dapat terpetakan arah 

politik selanjutnya dalam merenggut suara kemenangan. Demikian halnya 

dengan kontestasi Pilkades di Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan serentak 

dengan tiga kali gelombang pelaksanaannya. Penelitian ini menyoroti Pilkades 

gelombang tiga di Nganjuk yang dilaksanakan pada 26 November 2019 di 

Desa Pesudukuh. Pelaksanaan Pilkades ini menjadi sangat menarik karena 

selain hanya terjadi dalam waktu enam tahun sekali yang berketepatan dengan 

berakhirnya masa jabatan kepala desa, juga terdapat peran orang-orang yang 

ikut andil dibalik pencalonan  para kandidat.  

Di Desa Pesudukuh Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk telah 

mengikuti serangkaian kontestasi pemilihan kepala desa dengan lima orang 

sebagai kandidat kepala desa. Menjadi persaingan yang sengit karena lima 

orang  kandidat yang mencalonkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilkades 

saling adu kekuatan melalui potensi masing-masing. Dari lima kandidat kepala 

desa terdapat dua orang berjenis kelamin perempuan dan tiga orang berjenis 

kelamin laki-laki.Dalam perolehan suara lima kandidat ini beberapa 

diantaranya memanfaatkan politik uang untuk mendapatkan suara dukungan 

masyarakat melalui jaringan yang dibentuk dengan pemilik sumber kekuasaan 

di desa. Dalam pendistribusian politik uang tersebut, kandidat kepala desa 

tidak bekerja sendirian melainkan ada perantara didalamnya. Perantara 
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membantu kandidat untuk menyalurkan pendistribusian politik uang kepada 

masyarakat, juga sebagai orang yang membantu untuk meminjamkan uangnya 

kepada kandidat sebagai modal pencalonan dengan imbalan yang sesuai 

dengan perjanjian. 

Kandidat yang mencalonkan diri menjadi kepala desa rata-rata 

memiliki sumber-sumber kekuasaan baik dalam segi pendidikan, ekonomi, 

sosial, dan sumber yang lainnya. Dimana kekuatan sumber kekuasaan tersebut 

nantinya dapat menjadi bekal bagi kandidat untuk mendapatkan jabatan kepala 

desa dan menjadi kekuatan politiknya dalam mendapatkan suara. Demikian 

juga bagi pemilih dimana sumber kekuasaan yang dimiliki oleh kandidat 

dipergunakan sebagai tolak ukur pemilih untuk menentukan siapa yang akan 

dipilih nantinya.  

Kemenangan kepala desa ditentukan dari banyaknya suara pemilih, 

sehingga dalam mendapatkan kemenangan tersebut ada banyak strategi yang 

harus dilakukan oleh kandidat. Dengan banyaknya jumlah masyarakat pada 

sebuah desa membuat kandidat tidak dapat menjangkau satu persatu untuk 

dapat memilihnya, sehingga kandidat harus bekerja sama dengan orang-orang 

yang memiliki potensi dan dekat dengan masyarakat. Orang yang berpotensi 

tersebut akan dijadikan kader atau perantara yang menghubungkan antara 

kandidat kepala desa dengan masyarakat. Kader yang dibentuk tidak hanya 

semata-mata untuk keuntungan kandidat saja melainkan ada timbal balik 

keuntungan didalamnya, sehingga dalam pembentukan kader harus tepat 

dalam memperhatikan keunggulan yang dimiliki. Keunggulan tersebut 

merupakan sumber kekuasaan dari para kader yang berasal dari latar belakang 

dan potensi yang dimiliki baik itu dalam ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. 

Sehingga diantara mereka ada hubungan timbal balik dalam memperoleh 

keuntungan. 

Praktik demokrasi dalam pemilihan kepala desa diwarnai dengan 

adanya jaringan yang terbentuk dalam mensukseskan kandidat untuk 
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membagikan politik uang karena melihat keadaan ekonomi masyarakat desa 

dan sifat masyarakat yang praktis. Penggunaan uang ini dimaksudkan untuk 

membeli suara dengan tujuan menarik massa pendukung untuk dapat 

memberikan suara kepada kandidat kepala desa. Strategi kandidat dan para 

kadernya dalam mendapatkan suara sangat beragam, salah satunya pada saat 

sebelum dilaksanakan pemilihan kepala desa dimana para kader berdatangan 

ke rumah masyarakat desa untuk memberikan uang dan mempengaruhi 

masyarakat untuk memilih calon kandidat yang diarahkan. Selain itu juga 

dilakukan pagi hari pada saat pemilihan berlangsung, kemudian ada juga yang 

memberikan uang pada saat setelah masyarakat melaksanakan pemilihan. 

Pemberian uang pada saat pagi hari sebelum pemilihan kepala desa sedang 

berlangsung sering disebut dengan istilah serangan fajar. Serangan fajar ini 

dilakukan untuk merusak suara pemilih yang awalnya sudah menyetujui untuk 

memilih kandidat akhirnya beralih untuk memilih kandidat yang lain. Sifat 

masyarakat desa yang praktis dan tidak memikirkan sesuatu dengan jangka 

panjang ini membuatnya mudah untuk dipengaruhi.  

Selain memberikan uang sebagai alat untuk manarik massa, kandidat 

kepala desa beserta para kader juga memberikan bahan-bahan yang lain 

seperti pemberian souvenir dan sembako. Ini dimaksudkan agar terjadi 

hubungan yang saling menguntungkan. Souvenir biasanya diberikan dalam 

bentuk barang yang telah diberi identitas oleh kandidat sehingga dapat 

membuat orang yang menerima akan mengingat nama dan nomor urut 

kandidat. Sedangkan pemberian sembako ini berupa beras, teh, kopi, gula, dan 

lainnya yang diberikan kepada setiap satu kartu keluarga atau bahkan tiap 

individu sesuai dengan strateginya masing-masing. Dengan jumlah 

masyarakat desa yang terhitung ribuan orang, sehingga perlu memetakan 

massa mana yang dapat ditarik untuk dapat mendukung kandidat yang 

kemudian diberi uang atau bahan-bahan tersebut. Pemberian uang maupun 

seovenir dan sembako pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa tidak 

selalu dianggap buruk, akan tetapi justru menjadi sebuah keuntungan bagi 
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masyarakat karena mendapatkan uang dan bahan lainnya. Ajang kontestasi 

pemilihan kepala desa ini juga sering dianggap sebagai pesta rakyat bagi 

masyarakat karena banyak hadiah yang diterima olehnya tanpa harus berfikir 

panjang bagaimana kepemimpinan kandidat yang dipilih nantinya. 

Kandidat kepala desa bermain aksi politik uang karena selain untuk 

menarik massa pendukung untuk mendapatkan suara dalam menghantarkan 

kemenangannya, mereka juga berpegang pada apa yang akan didapatkan 

setelah menjabat menjadi kepala desa. Bisa jadi kandidat kepala desa tidak 

hanya ingin menjadi pemimpin yang berkualitas, namun disisi lain juga 

menginginkan untuk dapat mengelola tanah bengkok desa dan mendapatkan 

gaji dari pemerintah yang cukup besar. Tanah bengkok yang didapatkan oleh 

kepala desa ini dipinjamkan selama periode jabatan yang berlaku sehingga 

sifatnya adalah sementara. Tanah bengkok dapat diolah dan dikelola sesuai 

dengan keinginan kepala desa, namun dengan aturan tidak boleh dijual karena 

merupakan aset kekayaan milik desa. Ukuran luas tanah bengkok tiap desa 

berbeda-beda sesuai dengan aset tanah yang dimiliki oleh tiap-tiap desa, 

sehingga setiap kepala desa dari berbagai desa memiliki bagian yang berbeda. 

Fenomena yang terjadi dalam pemilihan kepala desa lebih banyak 

mengenai peristiwa politik uang yang dibungkus dalam beberapa model dan 

strateginya. Politik uang sejak dahulu hingga sekarang memang susah untuk 

dihilangkan namun bisa untuk dikurangi tergantung siapa orang yang 

mengimplementasikannya. Politik uang yang terjadi tidak serta merta 

menguntungkan salah satu pihak akan tetapi dapat menguntungkan semua 

pihak yang terlibat. Keuntungan yang diperoleh berdasarkan atas hubungan 

tukar menukar atau terdapat pola patronase yang terjadi antara kandidat, 

broker, dan masyarakat desa. Dari keuntungan yang diperoleh tentunya 

seluruh pihak menginginkan keuntungan yang paling besar sehingga terjadi 

dinamika politik didalam perolehan keuntungan tersebut. 
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Desa Pesudukuh merupakan desa yang masih menerapkan budaya 

tradisional, sehingga apa yang telah terbudayakan akan selalu dilestarikan. 

Demikian juga mengenai adanya patronase dalam Pilkades di Desa Pesudukuh 

dimana dalam pencalonan kandidat kepala desa terdapat hubungan antar pihak 

yang terlibat dalam mencari suara hak pilih.Biasanya orang-orang yang 

memiliki sumber kekuasaan di desa akan menjadi sasaran bagi kandidat 

kepala desa pada periode berikutnya. Ini karena pada saat sebelum kandidat 

baru mencalonkan, orang-orang yang memiliki sumber kekuasaan tersebut 

juga telah membangun hubungan dengan masyarakat desa yang nantinya akan 

menjadi potensi untuk memperoleh suara. 

Lebih dari itu ada hal menarik untuk diteliti yaitu mengenai struktur 

sosial politik masyarakat, kekuasaan politik masing-masing kandidat, dan pola 

patronase dibalik kemenangan kandidat kepala desa terpilih di Desa 

Pesudukuh Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Kontestasi politik 

pemilihan kepala desa ini memang seharusnya menghasilkan kandidat yang 

menang maupun kandidat yang kalah dan setiap calon kandidat harus 

menerima keputusan yang sudah disepakati bersama. Sehingga dari sinilah 

muncul rasa ingin tahu peneliti untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. 

Berangkat dari rasa ingin tahu ini, peneliti akan mencoba melakukan penilitian 

dengan cara turun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan 

data yang lebih konkret dan akurat berdasarkan realitas yang ada. 
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1.2 Pertanyaan Penelitian 

1.2.1 Bagaimana struktur sosial politik masyarakat Desa Pesudukuh? 

1.2.2 Bagaimana kekuasaan politik yang dimiliki oleh masing-masing kandidat? 

1.2.3 Bagaimana pola patronase yang terjadi dibalik kemenangan kandidat 

kepala desa terpilih? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Mendeskripsikan struktur sosial politik masyarakat Desa Pesudukuh 

sebagai area kontestasi Pemilihan Kepala Desa. 

1.3.2 Mendeskripsikan sumber-sumber kekuasaan politik yang dimiliki oleh 

masing-masing kandidat kepala desa. 

1.3.3 Mendeskripsikan pola patronase yang terjadi dibalik kemenangan kandidat 

kepala desa terpilih. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Akademis 

Untuk menerapkan salah satu ilmu yang diperoleh peneliti selama menjadi 

mahasiswa ilmu politik yaitu dengan menerapkan teori patronase pada 

kemenangan kandidat kepala desa terpilih dalam kontestasi Pilkades. 

1.4.2 Praktis 

Untuk mengetahui pola patronase dibalik kemenangan kandidat kepala 

desa terpilih. 

1.5 Kerangka Konseptual 

1.5.1 Struktur Sosial Politik 

Struktur sosial merupakan sebuah susunan yang ada didalam 

kehidupan masyarakat mengenai seseorang atau sekelompok orang dalam 

perbedaan peran yang dimiliki terutama dalam hal kedudukan dan 

kepemilikan.
1
 Dalam struktur sosial terdapat stratifikasi sosial didalamnya. 

Pemahaman tentang sratifikasi sosial ini diambil dari pemikiran Karl 

                                                 
1
Waluya, Bagja. 2009. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat. Jakarta : Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. Hlm 2 
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Marx, Max Weber, dan Emile Durkheim. Stratifikasi sosial bagi Karl 

Marx merupakan tingkatan pada kepemilikan alat produksi, dimana 

terdapat orang yang mempunyai alat produksi dan orang yang bekerja 

pada pemilik alat produksi tersebut. Stratifikasi sosial mencakup tentang 

kelas, kepentingan kelas, dan perjuangan kelas yang didasari atas posisi 

ekonomi masyarakat dalam bentuk modal, tanah, dan alat produksi. Marx 

Weber memfokuskan stratifikasi sosial dalam tiga hal yaitu ekonomi, 

jabatan, dan kekuasaan yang dapat mempengaruhi tingkah laku orang lain. 

Emile Durkheim mengartikan stratifikasi sosial sebagai sebuah solidaritas 

masyarakat yaitu pemberi sumbangan terbesar berada pada tingkat paling 

atas.
2
 Struktur sosial lebih terkait dengan kapasitas kelas yang ada pada 

masyarakat yaitu mengenai kepemilikan ekonomi dan sumber daya 

manusianya. 

Struktur politik merupakan susunan yang menyangkut dengan 

kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang maupun sekelompok orang atas 

pengalokasian hubungan antara masyarakat dengan negara dalam 

mengatur urusan negara baik pusat maupun lokal. Singkatnya struktur 

politik merupakan organisasi negara yang dipengaruhi oleh distribusi dan 

penggunaan kekuasaan.
3
 Struktur politik lebih terkait dengan kekuasaan 

politik yang dikendalikan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dalam 

struktur politik terdapat stratifikasi politik dimana terbagi atas tingkatan-

tingkatan kepemimpinan dalam bagiannya masing-masing seperti pembuat 

kebijakan, penggerak kebijakan, dan perumus strategi. 

Berdasarkan pemahaman mengenai struktur sosial dan struktur 

politik maka dapat ditarik kedalam pemahaman dari struktur sosial politik. 

Struktur sosial politik merupakan struktur yang terbentuk karena adanya 

fenomena sosial dan fenomena politik yang terjadi dalam masyarakat 

dimana dalam fenomena tersebut terdapat relasi antara pemegang 

                                                 
2
Pattinasarany, Indera Ratna Irawati. 2016. Stratifikasi Dan Mobilisasi Sosial. Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia. Hlm 2-13 
3
Anggara, Sahya, 2013. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Cv Pustaka Setia. Hlm 43 
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kekuasaan dengan masyarakat. Struktur sosial politik terbagi atas kelas-

kelas elit yang ada dalam masyarakat. Kelas-kelas elit meliputi elit formal 

dan elit nonformal, dimana elit formal merupakan elit politik yang 

jangkauannya berada dalam organisasi pemerintahan sedangkan elit 

nonformal adalah elit diluar organisasi pemerintahan. Elit nonformal 

tersebut merupakan elit strategis yang memiliki kekuasaan sosial dan 

ekonomi sehingga elit strategis sangat besar pengaruhnya dalam 

pembuatan keputusan politik.
4
 Elit strategisdengan segala keunggulan 

yang dimiliki dapat  berinteraksi langsung dengan para aktor politik, saling 

bekerja sama dalam menciptakan keputusan politik, dan memiliki 

hubungan yang lebih dekat karena mengharap pada imbalan yang 

diperoleh. 

1.5.2 Kekuasaan Politik 

Kekuasaan politik adalah sebuah perilaku dimana seseorang atau 

sekelompok orang memiliki sumber kekuasaan yang dapat mempengaruhi 

pola pikir orang lain dalam sebuah proses politik yang nantinya 

menciptakan suatu keputusan politik. Kekuasaan politik dapat diukur 

melalui bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dan jumlah 

kekuasaan yang dimiliki berdasarkan sumber kekuasaannya, 

pendistribusian kekuasaan yang dimiliki dengan menakar rata atau 

tidaknya sumber kekuasaan yang dibagikan, waktu pelaksanaan 

pembagian sumber kekuasaan, danhasil yang diperoleh setelah sumber 

kekuasaan didistribusikan.  

Sumber kekuasaan politik berasal dari sumber potensial dan aktual. 

Dimana sumber potensial berasal dari status ekonomi, sosial, dan politik 

yang dimiliki, sedangkan sumber aktual merupakan distribusi dari sumber 

potensial untuk dijadikan keputusan politik.
5
 Kekuasaan politik yang 

berasal dari sumber kekuasaan kandidat dipertimbangkan dengan motivasi 

                                                 
4
Keller, Suzanne. 1963. Penguasa Dan Kelompok Elit. Jakarta: CV Rajawali. Hlm VIII 

5
Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo. Hlm 75 
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yang dimiliki, harapan memperoleh kemenangan, perkiraan  biaya yang 

dibutuhkan untuk mencapai kemenangan, dan strategi yang digunakan 

untuk mencapai kemenangan.
6
 

1.5.3 Kader 

Kader memiliki istilah yang sama dengan brokeryaitu perantara atu 

pihak yang menghubungkan antara patron yaitu sebagai pihak pemilik 

sumber kekuasaan dan klien sebagai pihak yang naungannya berada 

dibawah kekuasaan patron. Posisi kader berada ditengah-tengah patron 

dan klien dimana kader juga memiliki sumber kekuasaan berdasarkan 

potensi yang dimiliki, sehingga kesuksesan patron ini juga dilatar 

belakangi oleh figur dari broker. Kader sama dengan broker yang bekerja 

sebagai pihak penghubung untuk menyalurkan distribusi sumber 

kekuasaan yang dimiliki patron kepada klien, hal ini terjadi karena kader 

memiliki hubungan yang lebih dekat dengan klien.
7
 Kader  dalam Pilkades 

memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai perantara antara kandidat kepala 

desa dengan masyarakat desa dan memiliki jaringan yang lebih dekat 

dengan masyarakat desa berdasarkan sumber kekuasaan yang dimiliki. 

Kader memiliki jumlah yang banyak atau sekelompok orang yang 

tergabung dan saling berkoordinasi, sehingga dalam kelompok kader 

memiliki struktur. Struktur kader sama dengan struktur broker yang  

terbagi atas kelas bawah dan kelas dasar. Kader kelas bawah memiliki 

peran untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang keunggulan 

kandidat dan memberikan uang yang ditujukan agar masyarakat memilih 

kandidat yang telah diarahkan.
8
 Kader kelas dasar lebih pada tugas 

mengkoordinasi kader kelas bawah dimana menjadi tim inti dari para 

broker yang juga menjadi pengatur keuangan yang akan dibagikan kepada 

masyarakat. 
9
 

                                                 
6
Ibid. Hlm 88 

7
Legg, Keith R. 1983. Tuan, Hamba, Dan Politisi. Jakarta: Sinar Agape Press. Hlm 33 

8
Ibid. Hlm 137 

9
Ibid.Hlm 143 
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Kader sangat berpengaruh dalam melakukan strategi untuk 

memperoleh kemenangan dari kandidat. Konsolidasi antara kader dengan 

kandidat kepala desa telah dilakukan sebelum ajang kontestasi pemilihan 

kepala desa berlangsung. Kedua pihak ini melakukan negoisasi untuk 

dapat mensukseskan kemenangan, terutama dalam hal pendistribusian 

politik uang untuk ditukarkan dengan hak pilih masyarakat.  

1.5.4 Kontestasi Politik 

Kontestasi politik merupakan serangkaian kegiatan dimana adanya 

pertarungan yang kuat antara setiap politisi yang mencalonkan diri sebagai 

pemimpin. Para politisi ini akan melakukan persaingan antara satu politisi 

dengan politisi yang lain guna untuk merebut kekuasaan yang diinginkan. 

Dengan berbagai macam usaha dan strategi yang telah dibangun oleh para 

politisi ini menjadi acuan untuk dapat memenangkan kontestasi politik. 

Selain itu dengan melihat sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki oleh 

para politisi yang meliputi kekayaan, pendidikan, dan lain sebagainya ini 

mampu menjadi alat untuk melakukan pertarungan dalam merebutkan 

kekuasaan politik. Sumber-sumber kekuasaan juga digunakan untuk 

mempertahankan kekuasaan yang dapat menjatuhkan lawan politik baru.
10

 

Demikian halnya dengan kontestasi politik di desa dimana 

merupakan ajang persaingan antar kandidat kepala desa untuk memperoleh 

kekuasaan politiknya. Dalam kontestasi politik di desa tidak hanya 

dilakukan oleh para kandidat kepala desa melainkan pendukungnya pun 

ikut andil didalamnya untuk memperoleh kepentingannya. Tokoh yang 

terlibat dalam persaingan ini akan melakukan strateginya masing-masing 

untuk dapat menarik perhatian masyarakat guna mendapatkan suara 

pilihan sehingga tercapainya sebuah kekuasaan yang diinginkan. 

1.5.5 Pemilihan Kepala Desa 

Pemilihan kepala desa atau Pilkades merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk memilih pemimpin desa yang dikenal dengan sebutan 

                                                 
10

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo. Hlm  81 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS  AIRLANGGA 

11 
 

SKRIPSI   POLA PATRONASE…            EZRA NENCY C 

 

 

kepala desa. Seperti dengan pelaksanaan Pemilu demikian juga 

pelaksanaan Pilkades dipraktikkan, namun cakupan Pilkades hanya sebatas 

dalam lingkungan desa. Pemilihan kepala desa pada zaman dahulu berbeda 

dengan era saat ini, dimana pemilihan kepala desa saat ini lebih terbuka 

dan menerapkan demokrasi didalamnya. Dahulu yang boleh mencalonkan 

diri untuk mengikuti ajang pemilihan kepala desa adalah orang-orang yang 

memiliki garis keturunan tokoh masyarakat desa atau memiliki 

kekerabatan dengan kepala desa sebelumnya. Peran perempuan dalam 

pencalonan diri sebagai kepala desa pun juga tidak dilibatkan, sehingga 

hanya seorang laki-laki saja yang boleh mencalonkan diri dan menjadi 

seorang pemimpin desa.
11

 Berbeda dengan pemilihan kepala desa zaman 

sekarang dimana pelaksanaan mulai perekrutan hingga pencoblosan 

berlangsung dilaksanakan secara terbuka dan demokratis dimana 

perempuan juga boleh mengikuti ajang kontestasi Pilkades. 

Pada bagian ketiga dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas 

tentang pemilihan kepala desa terdapat beberapa peraturan bagi setiap 

orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Sebelum 

melaksanakan pemilihan kepala desa maka harus dibentuk terlebih dahulu 

panitia pemilihan guna untuk membantu jalannya pemilihan kepala desa 

dan mengatur seluruh kegiatan hingga pada mengumumkan dan 

menetapkan kandidat yang terpilih. Ketentuan kemenangan kepala desa 

diatur dalam pada pasal 37 ayat (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan 

terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. (2) Panitia 

pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih. (3) 

Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa 

terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) 

hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama 
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calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota. (5) Bupati/Walikota 

mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan 

Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.(6) Dalam hal 

terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib 

menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5).
12

 

Dengan peraturan yang telah ada pada konstitusi tersebut dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak hanya sebatas 

memilih calon yang diinginkan oleh masyarakat melainkan tetap 

menggunakan ketentuan hukum yang ada. Kemenangan kandidat kepala 

desa selain ditentukan oleh suara pemilih terbanyak juga disebabkan oleh 

beberapa faktor. Diantaranya adalah strategi yang digunakan oleh 

kandidat, kekuatan tokoh masyarakat yang mengarahkan masyarakat desa 

untuk memilih kandidat, adanya politik uang, melibatkan broker, dan lain 

sebagainya. Selain itu juga menyoroti pada beberapa dusun yang ada 

dalam sebuah desa, dimana setiap dusun memiliki jumlah penduduk yang 

berbeda-beda. Dusun yang memiliki jumlah penduduk terbanyak juga 

menjadi salah satu sasaran bagi kandidat kepala desa untuk mendapatkan 

suara. Begitu juga dengan dukungan dari dusun yang memiliki jumlah 

penduduk yang lebih besar kepada kandidat yang dipilih, maka peluang 

kemenangan kandidat yang dipilih akan lebih besar dalam kontestasi 

Pilkades karena selain mendapatkan banyak suara dari dusun yang 

memiliki jumlah masyarakat lebih besar, dusun tersebut juga dapat 

mempengaruhi dusun lain untuk memilih kandidat yang diarahkan.
13
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1.5.6 Politik Uang 

Politik uang sering digunakan oleh para kandidat guna untuk 

mempraktikkan jual beli suara. Kandidat akan memberikan uang kepada 

masyarakat sebagai basis pemilihnya agar dapat memberikan dukungan 

melalui pemberian suara pada saat berlangsungnya pemilihan. Dalam 

praktik politik uang ini tidak hanya dipraktikkan oleh kandidat saja, 

melainkan broker atau tim sukses dari kandidat juga ikut andil 

didalamnya. Politik uang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah 

uang kepada orang yang akan dituju yang jumlahnya telah ditentukan oleh 

kandidat beserta brokernya.  

Uang merupakan alat untuk tukar menukar sehingga apabila 

seseorang ingin mendapatkan sesuatu maka ada harga yang harus dibayar 

dengan menggunakan uang. Dalam politik uang digunakan kandidat untuk 

dapat ditukarkan dengan pemberian suara dari masyarakat, hal ini 

bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Politik 

uang yang diterapkan memang belum tentu dapat membuat masyarakat 

untuk memilih kandidat yang memberikan uang tersebut, namun yang 

menjadi pertimbangan oleh kandidat adalah dimana ketika masyarakat 

sudah diberi uang maka setidaknya akan ada rasa tanggung jawab.  

Menurut Herbert E.Alexander, praktik politik uang selain dari dana 

pribadi milik kandidat juga berasal dari sumber-sumber aktor yaitu secara 

individu yang dilakukan dengan pembiayaan pribadi seseorang kepada 

kandidat, dan secara kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang 

yang melakukan iuran dalam pembiayaan kepada kandidat.
14

 Sumber-

sumber politik uang biasanya berasal dari aktor-aktor yang merupakan 

seorang elit ekonomi yang unggul dalam perekonomiannya. Elit 

tersebutakan memberikan sumbangan keuangan kepada kandidat dengan 

adanya perjanjian saling untung, maksudnya adalah ketika elit 
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memberikan uang maka harus ada timbal balik yang diberikan kandidat 

kepadanya.  

Politik uang yang terjadi pada saat ini tidak hanya didistribusikan 

melalui pemberian uang melainkan terdapat pembagian barang-barang 

konsumtif yaitu seperti pemberian sembako dan souvenir. Tujuan 

pemberian barang ini tidak jauh berbeda dengan pemberian uang hanya 

saja sifatnya lebih terbuka daripada pemberian uang yang pemberiannya 

lebih tertutup. Pemberian barang ini dianggap sebagai hadiah hibah bagi 

masyarakat karena pemberian ini tidak terjadi setiap saat melainkan hanya 

pada momen pemilihan kandidat pemimpin saja. Pemberian uang maupun 

barang yang diberikan oleh kandidat kepada pemilih ini pada intinya 

merupakan sebuah praktik politik uang yang terkemas dalam beberapa 

bentuk dengan tujuan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan. 

1.6 Teori Patronase 

Teori patronase untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah teori 

patronase dari Edward Aspinall yang menjelaskan hubungan patronase untuk 

memotret peristiwa dalam jangka pendek dengan distribusi keuntungan antar 

pihak yang memiliki kepentingan. Terdapat hubungan interaksi dua arah 

secara lebih personal antara patron dan klien yaitu dimana pihak patron adalah 

orang yang memiliki peran tertinggi dalam mengambil sebuah keputusan 

untuk menentukan sesuatu dan dapat memerintah dengan kekuasaan yang 

dimiliki, dan pihak klien adalah orang yang naungannya berada dibawah 

kekuasaan dari patron.
15

 

Pada teori patronase ini beriringan dengan klientelistik atau adanya 

jaringan yang terbentuk. Selain melibatkan pihak patron dan klien, terdapat 

peran broker sebagai perantara diantara keduanya. Broker mengambil peran 

yang lebih besar karena harus bekerja lebih ekstra meskipun pihak patron 

memiliki porsi kinerja yang sama besarnya. Pemahaman patronase lebih pada 

pemberian sesuatu hal yang diberikan dan hal yang diterima. Lebih daripada 
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itu ada maksud lain didalamnya mengenai kepentingan untuk mensukseskan 

perolehan kekuasaan dan keuntungan. Klien hanya menjadi penerima dan 

mengiyakan apa yang diperintahkan tetapi tidak melakukan apa yang 

sesungguhnya diperintahkan. Hal ini terjadi karena adanya jaringan yang 

bersifat sementara pada momen tertentu.
16

 Patronase dipahami secara luas 

namun memiliki satu inti dimana didalamnya mencakup tentang 

pendistribusian keuntungan. Pendistribusian keuntungan dimaksudkan sebagai 

kegiatan tukar menukar untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan politik. 

Patronase yang juga beriringan dengan klientelistik ini melihat apa yang 

sedang dipertukarkan antara pihak patron, broker, dan klien.
17

  

Pendistribusian imbalan dalam patronase dapat diberikan dengan 

berbagai macam bentuk variasi diantaranya yaitu diberikan kepada individu 

dimana kandidat pada saat melakukan kampanye atau sekedar berkunjung di 

tempat tinggal pemilih disertai dengan pemberian suatu hal yang meliputi 

barang konsumsi dan barang pakai maupun uang pesangon. Dengan jumlah 

masyarakat yang sangat banyak maka kandidat bekerja sama dengan tim 

suksesnya, dimana tim sukses membantu kandidat untuk mendistribusikan 

sesuatu kepada individu secara langsung. Imbalan selanjutnya yaitu aktivitas 

pelayanan publik yang disediakan oleh kandidat kepada pemilihnya, misalnya 

pada sebuah kelompok masyarakat sedang mengadakan kegiatan maka 

kandidat bersama tim sukses akan datang untuk memberikan bantuan pada 

pelaksanaan kegiatan yang kemudian dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk 

melakukan kampanye.  

Kemudian imbalan pork barrel projects atau proyek-proyek gentong 

babi yang biasanya lebih dipraktikkan oleh kandidat petahana. Dana pork 

barrel ini berasal dari pemerintah dan swasta dalam melakukan pembangunan 

sebuah daerah yang diatur oleh kandidat petahana. Pork barrel menjadi 

strategi untuk meyakinkan kepada pemilih bahwa politisi mampu 

menghadirkan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat meskipun 
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berasal dari dana pemerintah dan swasta. Selain itu pork barrel ini digunakan 

sebagai strategi kampanye untuk meyakinkan pemilih dengan cara 

memberikan janji proyek yang akan dibangun. Sehingga membuat pemilih 

harus memberikan suara kepada politisi terlebih dahulu agar terwujudnya 

proyek tersebut.
18

 

Selain variasi mengenai patronase terdapat pola patronase dimana 

politisi membangun jaringan dengan seseorang maupun sekelompok orang 

untuk saling bekerja sama. Pola tersebut menyangkut pelaksanaan 

pendistribusian yaitu secara tertutup dan secara terbuka. Patronase yang 

dilakukan secara tertutup terjadi pada saat pendistribusian uang dalam rangka 

membalikkan suara lawan, sedangkan patronase secara terbuka lebih pada 

pemberian distribusi berupa barang dan bahan yang dibagikan yaitu biasanya 

dalam bentuk sembako dan souvenir. Pendistribusian tersebut dilakukan 

sebelum pelaksanaan pemilihan berlangsung dan pada saat hari h pelaksanaan 

pemilihan. 

Distribusi patronase politisi berupa hadiah dan uang tunai dianggap 

sebagai suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat desa begitu juga 

sebaliknya. Selain memberikan hadiah dan uang tunai, sebagian kandidat 

biasanya melakukan kunjungan secara pribadi yang didampingi oleh 

pasangannya atau tim suksesnya untuk mencari simpati kepada masyarakat. 

Politisi juga membuka pintu rumahnya untuk didatangi oleh masyarakat 

dengan disertai pemberian hidangan dimana hal ini juga menjadi salah satu 

strategi politisi untuk dapat terlihat murah hati pada masyarakat.  

Patronase di daerah pedesaan lebih kuat didistribusikan melalui 

pemberian uang yang sudah menjadi budaya dalam politik desa dimana setiap 

kandidat memberikan jumlah nominal yang berbeda dengan strategi 

pendistribusian yang berbeda pula. Dengan budaya pendistribusian politik 

uang maka kandidat yang membagikan jumlah uang terbesar kebanyakan 

merupakan pemenang kontestasi, namun politik uang tak selalu menjanjikan 
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kemenangan tanpa disertai kualitas kandidat. Sehingga distribusi politik uang 

hanya dapat dianggap sebagai pintu masuk saja yang tidak dapat dipastikan 

kebenarannya.
19

 Ini karena distribusi uang yang telah dibagikan tidak selalu 

ditukar dengan suara pemilih sehingga butuh membangun hubungan 

kepercayaan dan kejujuran.  

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian 

1.7.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang ditujukan oleh peneliti adalah mengenai 

struktur sosial politik masyarakat, kekuasaan politik masing-masing 

kandidat, dan pola patronase yang terjadi dibalik kemenangan kandidat 

kepala desa terpilih. 

1.7.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan untuk mengintepretasi temuan data 

penilitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif ilmu politik. 

Dalam menggunakan tipe deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh peneliti 

adalah mengidentifikasi masalah sesuai dengan pertanyaan penelitian dan 

fokus penelitian, mengidentifikasi apa yang telah disampaikan oleh 

informan, mendeskripsikan analisis temuan data berdasarkan hasil 

wawancara, dan yang terakhir yaitu menghubungkan kaitan ilmu politik 

dengan topik penelitian yang diangkat.
20

  Selain itu dengan tipe deskriptif 

kualitatif ini peneliti akan mencari temuan penelitian yaitu mencakup 

fenomena yang terjadi dan hasil pengalaman yang dialami oleh informan 

dalam kontestasi Pilkades.
21

 

                                                 
19

Aspinall, Edward, And Noor Rohman. 2017. Village Head Elections In Java: Money Politics 

And Brokerage In The Remaking Of Indonesia’s Rural Elite. Singapore: Natonal Univercity. Hlm 

41 
20

Aminah, Siti dan Roikan. 2019. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik. Jakarta: 

Pranamedia Group. Hlm 131 
21

Harrison, Lisa. 2016. Metode Penelitian Politik. Jakarta: Kencana. Hlm 86 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS  AIRLANGGA 

18 
 

SKRIPSI   POLA PATRONASE…            EZRA NENCY C 

 

 

1.7.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan 

informasi tentang topik penelitian. Adapun yang akan menjadi narasumber 

utama peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Kandidat Kepala Desa  

2. Kader  

3. Tokoh Masyarakat 

4. Masyarakat Desa 

5. Perangkat Desa 

6. Pemilik Tanah dan Sawah Terbesar 

7. Pengusaha Industri Batu Bata Terbesar 

Selain pada subyek penelitian yang sudah disebutkan, peneliti tidak 

menutup diri untuk mendapatkan informasi dari subyek yang lain dengan 

berdasarkan apabila ada data pendukung yang perlu untuk didapatkan 

maka peneliti akan mencari informasi pada subyek terkait. 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 

wawancara secara langsung dan mendalam dengan informan yang terkait 

topik penelitian. Wawancara ini merupakan hubungan saling tatap muka 

antara peneliti sebagai pihak yang membutuhkan informasi dengan 

informan sebagai pihak yang akan memberikan informasi. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pertanyaan yang sesuai 

dengan topik bahasan dimana nantinya akan ditujukan kepada informan 

untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diangkat. Selain 

melakukan wawancara kepada informan, peneliti juga mencari data yang 

mendukung penelitiannnya. Untuk itu dalam mendapatkan hasil temuan 

data, peneliti turun langsung ke lapangan dan mencari data berdasarkan 

atas hasil wawancara dengan informan dan mencari dokumen pendukung. 

Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan topik bahasan 

dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama mengenai pendahuluan yang 
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diperlukan peneliti untuk memahami struktur sosial politik masyarakat 

desa, menemukankekuasaan politik masing-masing kandidat, dan 

mengetahuipola patronase dibalik kemenangan kandidat terpilih  dengan 

cara memetakan informan yang sesuai untuk dimintai keterangan. Tahap 

kedua yaitu hubungan tatap muka secara langsung dengan informan. Ini 

bertujuan untuk mengarahkan informan agar dapat memberi keterangan 

atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang berkaitan dengan apa 

yang sudah dialami oleh informan. Kemudian tentang opini informan 

beserta perasaan yang dialami dan pengetahuannya tentang pelaksanaan 

kontestasi Pilkades. Selain mendapatkan informasi secara langsung, 

peneliti juga membutuhkan informasi secara tidak langsung yang 

didapatkan dari hasil dokumentasi yang berkaitan seperti pada dokumen 

RPJMDES, profil desa, dandokumen hasil perolehan suara. 

1.7.5 Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data dilakukan dengan cara menemukan dahulu 

data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informasi langsung 

yang disampaikan oleh informan yang kemudian dilakukan transkrip, 

sedangkan data sekunder merupakan data pendukung berupa dokumen. 

Dalam menganalisis data inipeneliti menetapkan informan yang akan 

diwawancara untuk memberikan infromasiterkait pertanyaan 

penelitian.Selanjutnya peneliti mengiinterpretasi temuan yang berdasarkan 

landasan konsep dan teori yang digunakan. Metode yang digunakan untuk 

menginterpretasikan temuan yaitu metode deduktif yang berasal dari isu-

isu yang bersifat umum, dan juga berdasarkan teori patronase yang 

kemudian dibuktikan dengan temuan lapangan.
22

 

Kemudian dalam menjawab pertanyaan, melalui analisis data ini 

menjawab pokok permasalahan yang terjadi. Pertama yaitu tentang 

struktur sosial politik masyarakat guna untuk mengetahui tingkatan 

struktur sosial politik masyarakat desa. Kedua yaitu kekuasaan politik 
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yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Dengan memetakan 

kekuasaan politik masing-masing kandidat nantinya dapat mengetahui 

kualitas masing-masing kandidat. Ketiga yaitu pola patronase yang terjadi 

dibalik kemenangan kandidat kepala desa terpilih guna untuk mengetahui 

relasi yang dibangun oleh kandidat kepala desa terpilih dan distribusi 

patronase yang dilakukan. 

Informan yang ditetapkan oleh peneliti tidak semua dapat ditemui 

dan tidak semua mau untuk diminta keterangan. Diantara lima kandidat 

kepala desa, hanya ada dua orang kandidat yang bersedia memberikan 

informasi melalui wawancara tatap muka yaitu kandidat Romi Yumiani 

dan Sri Banun. Sehingga peneliti mengambil cara lain untuk mendapatkan 

temuan data dengan cara wawancara kepada pihak yang memiliki 

hubungan dekat dengan informan dan dapat memberikan keterangan 

sesuai dengan pedoman wawancara. Kandidat Pandi dalam memberikan 

informasi diwakili oleh istrinya, kandidat Sukarjo diwakili oleh kadernya, 

dan kandidat Agus Setiawan diwakili oleh saudaranya. Mengenai pola 

patronase, peneliti hanya memfokuskan pada satu kandidat saja yaitu 

Romi Yumiani sebagai kandidat terpilih, hal ini karena kandidat lain tidak 

dapat ditemui dan tidak berkenan untuk memberikan keterangan lebih 

lanjut. 

  


