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1. PENDAHULUAN 

Pemilihan Kepala Desa merupakaan ajang penyaluran aspirasi politik 
masyarakat untuk memilih Pemimpin yang memiliki integritas pribadi yang baik 
dan jujur, sehingga Pemerintahan Desa dapat berjalan lancar. Pemilihan Kepala 
Desa erat kaitannya dengan kehidupan Pemerintah Desa yang nantinya 
berperan sebagai motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya. Dalam 
Pemilihan Kepala Desa telah diatur secara tegas mengenai prinsip Pemilihan 
Kepala Desa yang dilakukan secara serentak.Pemilihan Kepala Desa serentak di 
Indonesia diatur secara tegas dalam UU Desa, salah satu prinsip yang mendasar 
dalam Pasal 31 dan Pasal 34 adalah Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan 
secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota termasuk didalamnya Kepala 
Desa  dipilih secara langsung oleh penduduk Desa secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil.1 Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut 
seharusnya tidak terjadi lagi bentuk permasalahan yang dialami masyarakat 
seperti mobilisasi dalam Pemilihan, masyarakat yang merasakan tekanan-
tekanan, paksaan serta masyarakat yang seringkali mengalami konflik pasca 
Pemilihan Kepala Desa. 

Fenomena munculnya konflik baik sebelum maupun setelah Pemilihan 
Kepala Desa merupakan sebuah keniscayaan karena setiap individu atau 
kelompok memiliki kepentingan, pemahaman dan nilai yang berbeda, 
masyarakat memiliki berbagai bagian kepentingan berbeda dan saling 
bertentangan. Masyarakat melakukan pertentangan dan demonstrasi kepada 
pemerintah atau antar masyarakat dilokasi tertentu. Mulai dari pemilihan calon 
Kepala Desa yang tidak sepaham dengan masyarakat, pelaksanaan kampanye 
yang tidak berjalan dengan aman, sampai hasil pemungutan suara yang penuh 
kecurangan dan sebagainya. Pertentangan biasanya berkesinambungan mulai 
dari adanya rasa tidak terima antar calon Kepala Desa serta rasa kecewa antar 
tim sukses. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti yang dialami oleh 
masyarakat Aceh, Bali, dan Jawa terjadi akibat adanya kecurangan dalam 
Pemilihan Kepala Desa. Konflik lain yang terjadi pasca Pemilihan Kepala Desa 
adalah pengaruh aspek kekeluargaan, misal calon Kepala Desa berseteru 
dengan kerabatnya yang mendesak masyarakat untuk memilih calon Kepala 
Desa tertentu. 

Konflik tersebut serupa dengan konflik yang melibatkan masyarakat di salah 
satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Wajo. 
Dimana terlaksananya Pemilihan serentak tepatnya di Kecamatan Pammana 
Desa Tonrong Tengnga. Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Wajo 
pada tanggal 21 Oktober 2017 telah berhasil melaksanakan Pemilihan Kepala 
Desa serentak di 26 desa dari 9 Kecamatan, masing-masing 13 Desa di 
Kecamatan Pitumpanua, 2 Desa di Kecamatan Sabbangparu, 2 Desa di 
Kecamatan Pammana, 1 Desa di Kecamatan Takkalalla, 1 Desa di Kecamatan 
Belawa, 1 Desa di Kecamatan Bola, 2 Desa di Kecamatan Penrang, 2 Desa di 
Kecamatan Tanasitolo dan 2 Desa di Kecamatan Keera.2 Dalam pemilihan 
Kepala Desa tersebut ada beberapa Desa yang merupakan hasil pemekaran, 

                                                           
1
 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Dan Peraturan Pelaksanaannya, Bab 1, pasal 31 dan 34 
2
 Darwin,”21 Oktober Pilkades Wajo Digelar Serentak”, diakses dari https://beritakota.co.id, pada 

tanggal 04 April 2018 pukul 21.00 Wita. 

https://beritakota.co.id/
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salah satunya adalah Desa Tonrong Tengnga di Kecamatan Pammana, sebagai 
Desa pemekaran dengan kondisi Desa yang masih bersifat agraris tentunya 
menjadi incaran segelintir orang untuk menduduki posisi tertinggi dalam Desa 
tersebut. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Wajo 
khususnya di Desa Tonrong Tengnga Kecamatan Pammana melibatkan dua 
calon Kepala Desa yaitu Sarifidayat,SE yang merupakan PLT Kepala Desa dan 
Rusadi yang merupakan Tokoh Masyarakat, perihal Pemilihan Kepala Desa 
kedua calon Kepala Desa melaksanakan proses tahapan pencalonan Kepala 
Desa mulai dari pemaparan visi misi, kampanye sampai Pemilihan.  

Proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa berlangsung secara aman tanpa 
ada gesekan-gesekan dari para calon Kepala Desa yang bertarung, namun 
beberapa hari setelah Pemilihan dan telah penetapan, calon Kepala Desa yang 
memperoleh suara tertinggi diraih oleh Sarifidayat,SE selaku PLT Kepala Desa, 
hal tersebut kemudian di tanggapi oleh tim sukses dari Rusadi karena 
usungannya gagal menduduki posisi sebagai Kepala Desa dengan perolehan 
suara yang lebih rendah di bandingkan dengan Sarifidayat,SE. Tanggapan 
tersebut berupa adanya rasa tidak terima dari tim sukses kepada sebagian 
masyarakat Desa Tonrong Tengnga. Tim sukses dari Rusadi merasa tidak terima 
dengan kekalahan usungannya karena tidak sesuai dengan strategi 
pemenangan yang telah mereka susun sebelum Pemilihan pada tanggal 21 
Oktober 2017, strategi yang dilakukan berupa partisipasi mobilisasi terhadap 
masyarakat, tim sukses melakukan mobilisasi terhadap masyarakat agar dalam 
pelaksanaan pemilihan, masyarakat ikut berpartisipasi dalam artian menyalurkan 
hak suaranya, mobilisasi tersebut berupa pemberian sejumlah dana pada malam 
pemilihan tanggal 20 Oktober 2017 kepada sebagian masyarakat Dusun 
Tengnga dan Dusun Lagosi yang merupakan wilayah dari Desa Tonrong 
Tengnga, pemberian dana tersebut sebagai dana pembeli suara dalam artian 
masyarakat yang diberikan dana menjelang Pemilihan harus menyalurkan hak 
suaranya kepada calon Kepala Desa tertentu pada saat Pemilihan. Namun hal 
demikian tidak sesuai dengan perhitungan tim sukses, banyak masyarakat yang 
tidak menyalurkan hak suaranya kepada calon Kepala Desa yang telah di 
mobilisasikan melihat dalam perolehan suara Rusadi memperoleh suara yang 
lebih rendah dibandingkan dengan Sarifidayat,SE. Hal tersebut yang kemudian 
menjadi pemicu timbulnya konflik antar masyarakat pasca Pemilihan. 

Gerakan atau konflik yang mengarah pada pertentangan terkait Pemilihan 
Kepala Desa mulai terlihat pada November 2017. Tim sukses dari Rusadi 
melakukan berbagai pertentangan diantaranya : melakukan aksi untuk menuntut 
pertanggungjawaban kepada sebagian masyarakat, memberhentikan hubungan 
kerja sama antar masyarakat yang terlibat dalam aspek pertanian, serta menolak 
adanya pembangunan jalan tani yang berlokasi di batas persawahan antara 
masyarakat yang merupakan pendukung dari Sarifidayat,SE dengan pendukung 
Rusadi, konflik yang bermuara pada pertentangan tersebut berlangsung di 2 
dusun yang merupakan wilayah Desa Tonrong Tengnga. Tuntutan pengembalian 
dana, jual beli hasil pertanian yang diberhentikan antar masyarakat, serta 
penolakan pembangunan jalan tani di batas persawahan antara ke dua 
pendukung berawal dari adanya rasa tidak terima serta rasa kecewa tim sukses 
terhadap kekalahan usungannya. Tuntutan-tuntutan tersebut yang kemudian 
menimbulkan konflik antar masyarakat yang kemudian menimbulkan pengaruh 
atau dampak terhadap masyarakat seperti keberlangsungan kerjasama pertanian 
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antar masyarakat yang sudah tidak lagi dijalankan serta tingkat harmonisasi 
masyarakat yang hilang.  

Konflik yang bermuara pada ajang kompertisi dalam Pemilihan Kepala Desa 
tersebut berawal dari adanya komentar emosional, saling tuduh, saling serang 
pada pribadi antar masyarakat, serta adanya perbedaan sudut pandang, 
perbedaan persepsi, tujuan dan kebutuhan. Perbedaan sudut pandang mengenai 
calon Kepala Desa yang ideal menjadi salah satu akar dari timbulnya konflik 
tersebut, menurut tim sukses Rusadi dalam kampanyenya, Kepala Desa yang 
ideal iyalah mereka yang merupakan seseorang yang berasal dari kalangan 
sendiri dan merupakan kerabat, Rusadi yang merupakan warga desa setempat 
dan mayoritas memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat merupakan 
calon Kepala Desa yang sangat ideal. Hal tersebut tidak menjadi kriteria 
penilaian utama sebagian masyarakat dalam memilih seorang calon Kepala 
Desa, masyarakat memandang bahwa dalam memilih calon Kepala Desa untuk 
Desa Tonrong Tengnga yang notabenenya adalah Desa pemekaran harus 
melihat dari segi kualitas dan kuantitas para calon Kepala Desa guna untuk 
meningkatkan kesejahteraan Desa. Perbedaan pandangan seperti ini yang 
kemudian menjadi salah satu pemicu timbulnya konflik antar masyarakat. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa konflik 
merupakan suatu masalah sosial yang timbul karena ada perbedaan pendapat 
maupun pandangan yang terjadi dalam masyarakat dan negara yang dapat 
terjadi baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok serta 
kelompok dengan kelompok. Melihat fenomena diatas, dengan munculnya 
berbagai masalah pasca Pemilihan kepala desa sehingga menarik bagi peneliti 
untuk mengkaji lebih dalam mengenai konflik pasca Pemilihan kepala desa di 
desa Tonrong Tengnga. Penelitian ini berjudul “Konflik Masyarakat Desa 
Tonrong Tengnga Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Pasca Pemilihan 
Kepala Desa Tahun 2017”. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang 
saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai 
fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud 
menjelaskan fenomena alamiah, bisa juga diartikan bahwa teori adalah 
generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena.3 Sedangkan, konflik 
berasal dari bahasa Latin, yaitu configere yang berarti saling memukul. Secara 
sosiologis, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih 
(bisa juga kelompok), salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain 
dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.4 Teori konflik 
merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui 
proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat 
adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan 
kondisi semula. Teori ini didasarkan pada proses perubahan-perubahan sosial 
yang ada dimana-mana. Konflik sebagai suatu gejala sosial akan didapatkan 

                                                           
3
 Mirriam Budiardjo, dasar-dasar ilmu politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 

43. 
4
 Rusdiana, Manajemen Konflik (Bandung:CV Pustaka Setia, 2015), hlm.68. 
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dalam kehidupan bersama, artinya konflik merupakan gejala yang bersifat 
universal. Tidak ada kehidupan bersama tanpa adanya konflik, baik pada skala 
besar maupun skala kecil, baik menyangkut konflik antarindividu, antarkelompok, 
maupun antar individu dan kelompok. Konflik yang terjadi dalam masyarakat 
sesungguhnya hal yang wajar dan lumrah. Konflik dapat diolah menjadi sesautu 
yang konstruktif (membangun) dan deskruktif (menghancurkan). Menurut Taquiri, 
konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagi 
keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan 
pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara berterusan.5 

Konflik tidak hanya diungkapkan secara verbal, tetapi juga diungkapkan 
secara nonverbal, seperti dalam bentuk raut muka dan gerak badan yang 
mengekspresikan pertentangan. Konflik tidak selalu diidentifikasikan melalui 
terjadinya kekerasan antara dua pihak yang berseteru, tetapi juga 
diidentifikasikan sebagai “peran dingin” antara dua pihak karena tidak 
diekspresikan langsung melalui kata-kata yang mengandung amarah.Konflik 
merupakan suatu masalah sosial yang timbul karena ada perbedaan pendapat 
maupun pandangan yang terjadi dalam masyarakat dan Negara. Konflik bisa 
juga diartikan sebagai perbedaan tujuan dan keinginan anatara individu dengan 
individu. Individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam ilmu 
sosial dikenal dua perspektif atau pendekatan yang saling bertentangan untuk 
memandang masyarakat. Kedua perspektif tersebut adalah perspektif konflik 
(pendekatan strukturan konflik) dan perspektif konsensus (pendekatan struktural-
fungsional). Perspektif konflik menyatakan bahwa masyarakat selalu berada 
pada ruang konflik yang terjadi secara terus-menerus, baik pada tingkat dan 
skala kecil maupun skala besar dalam setiap masyarakat.6 

Pandangan perspektif konflik dilandaskan pada sebuah asumsi utama 
yaitu pertama, masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan 
dominan. Kekuatan dominan ini dapat berupa pemodal (orang yang memiliki 
kekuasaan dibidang ekonomi) atau negara (penguasa). Kedua, masyarakat 
mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan berbeda dan saling 
bertentangan. Karena itu, masyarakat selalu dalam keadaan konflik.7Achmad 
Fedyani Syaifuddin:1986:7 menyatakan bahwa konflik merupakan pertentangan 
yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-
kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.8 Sedangkan menurut Lewis S. 
Cosen, dalam bukunya Syaifuddin,1986 menyatakan bahwa konflik adalah suatu 
gejala yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang selalu mengalami 
perubahan sosial dan kebudayaan.9 Hal lain dari Folger dan Poole (1984) 
mendefenisikan konflik sebagai sesuatu yang dapat dirasakan, diketahui, 
diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi. Secara umum konflik dapat 
digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, dimana 
salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Dan 
kekecewaan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal 

                                                           
5
 Newstrorm dan Davis 1977, Human Behavior at Work: Organizational Behavior, Singapore: 

McGraw-Hill Inc., hlm. 111. 
6
 Sahid Gatara dan Dzulkiah Said, Sosiologi Politik (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 181. 

7
 Ibid . 

8
 Said Gatara dan Dzulkiah Said, Sosiologi Politik (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 183 

9
 Ibid  
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dan tidak legal. Konflik juga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau 
lebih  (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa sasaran-sasaran yang 
tidak sejalan.Beberapa ahli mengemukakan pandangannya mengenai konflik 
salah satunya yaitu Simmel, menurut Simmel masalah mendasar dari setiap 
masyarakat adalah konflik antara kekuatan-kekuatan sosial dan individu, karena, 
pertama, sosial melekat kepada setiap individu dan, kedua, sosial dan unsur-
unsur individu dapat berbenturan dalam individu, meskipun pada sisi lain dari 
konflik merupakan sarana mengintegrasikan individu-individu. Karena setiap 
individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan adanya benturan-benturan 
kepentingan tersebut mencerminkan dari sikap-sikap individu tersebut dalam 
usahanya memenuhi kebutuhannya, dari sikap yang nampak ini. Simmel 
memandang konflik merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan di dalam suatu 
masyarakat, seperti pada saat Pemilihan Kepala Desa konflik sering terjadi 
karena dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang berbeda, serta 
dalam masyarakat sering muncul rasa dualisme.  

Dalam ajang pesta demokrasi seperti Pemilihan Kepala Desa konflik 
muncul karena adanya faktor persaingan dari calon Kepala Desa yang bertarung, 
persaingan tersebut berupa kompetisi dalam ajang Pemilihan untuk 
mendapatkan status kalah atau menang, calon Kepala Desa yang ikut bertarung 
melakukan berbagai strategi pemenangan untuk memperoleh dukungan yang 
lebih besar, strategi-strategi biasanya berupa membangun citra positif terhadap 
masyarakat, kampanye dan bahkan berupa mobilisasi. Calon Kepala Desa yang 
merasa terancam melawan calon Kepala Desa lain kerap menggunakan strategi 
mobilisasi karena dengan memobilisasi masyarakat maka akan tercipta 
partisipasi berupa penyaluran hak suara kepada calon Kepala Desa yang telah 
dimobilisasikan. Proses politik dalam gaya politik mobilisasi semakin menjauhkan 
masyarakat ke dalam tujuan politik yang sebenarnya, yaitu demi pengaturan 
kehidupan bersama. 

Menurut Simmel dalam mengemukakan teorinya, teori konflik modern 
merupakan teori konflik yang berusaha menjembatani antara konflik dalam 
bentuk abstrak dan menunjukkan terjadinya konflik pada tingkatan yang lebih 
umum.Pandangan Simmel memunculkan pemahaman yang lebih komprehensif 
tentang konflik. Ia menunjukkan bahwa sebuah konflik merupakan bentukan 
sosial yang berinteraksi dan mendesainnya dalam kerangka untuk memecahkan 
dualisme sebagai cara untuk mencapai kesatuan. Konflik tidak dimaksudkan 
untuk menghentikan keteraturan sosial yang menyebabkan berhentinya 
kehidupan masyarakat. Keteraturan dan konflik akan membentuk kesatuan atau 
kehidupan sosial bersama dan secara keseluruhan akan bersifat positif. George 
Simmel menyatakan bahwa masyarakat yang sehat tidak hanya membutuhkan 
hubungan sosial yang bersifat integrative dan harmonis, tetapi juga 
membutuhkan adanya konflik. Tidak ada kehidupan tanpa konflik. George 
Simmel menyatakan bahwa konflik tidak akan pernah lenyap dari panggung 
kehidupan masyarakat, kecuali lenyap bersamaan dengan lenyapnya 
masyarakat. 

Interaksi yang terjadi baik antar individu maupun antar kelompok kadang 
menimbulkan konflik, dan konflik merupakan pokok bahasan tersendiri yang 
diuraikan oleh Simmel, menurut Simmel masalah mendasar dari setiap 
masyarakat adalah konflik antara kekuatan-kekuatan sosial dan individu, karena, 
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pertama, sosial melekat kepada setiap individu dan, kedua, sosial dan unsur-
unsur individu dapat berbenturan dalam individu, meskipun pada sisi lain dari 
konflik merupakan sarana mengintegrasikan individu-individu. Karena setiap 
individu meiliki kepentingan yang berbeda-beda dan adanya benturan-benturan 
kepentingan tersebut mencerminkan dari sikap-sikap individu tersebut dalam 
usahanya memenuhi kebutuhannya, dari sikap yang nampak ini Simmel memiliki 
sebuah pemikiran yang menghasilkan konsep individualisme ini (dari kepribadian 
yang berbeda. 

Ketika membahas mengenai konflik tentu tidak akan lepas dari sebuah 
komponen konflik yang mungkin bersifat mendasar, komponen-komponen 
tersebutlah yang nantinya akan menentukan kemana konflik akan berkembang. 
Secara umum komponen konflik ada 3 yaitu:10 

1. adanya kepentingan (interset), yakni sesuatu yang memotivasi orang 
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

2. Emosi (emotion), merupakan istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan reaksi alamiah yang timbul pada seseorang sebagai 
dampak terjadinya perubahan tertentu di sekitarnya. Rasa emosi pada 
manusia dapat berupa emosi positif (emosi yang baik) dan emosi 
negatif (emosi yang buruk). 

3. Nilai (values),komponen yang paling susah dipecahkan karena nilai 
merupakan hal yang tidak bisa diraba dan dinyatakan secara nyata. 

Keberagaman peristiwa dari wujud konflik sosial dapat diklasifikasikan 
kedalam beberapa jenis konflik. Para ahli memberikan ragam jenis mengenai 
konflik. Menurut Polak M jenis konflik yaitu, konflik antara kelompok, konflik intern 
dalam kelompok, konflik antarindividu untuk mempertahankan hak dan kekayaan, 
dan konflik intern individu untuk mencapai tujuan.11 

Menurut handoko, jenis konflik antara lain, konflik dalam diri individu, 
konflik antarindividu dalam organisasi, konflik antarindividu dengan kelompok, 
konflik antarkelompok, dan konflik antarorganisasi.12 Ada beberapa jenis konflik 
yang sering ditemui salah satunya yaitu konflik berdasarkan posisi pelaku konflik 
yang berkonflik, seperti : Konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara elite dan 
massa (rakyat). Elit yang dimaksud adalah aparat militer, pusat pemerintah 
ataupun kelompok bisnis. Hal yang menonjol dalam konflik vertikal adalah 
terjadinya kekerasan yang biasa dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat. 
Kemudian, konflik horizontal, konflik ini terjadi di kalangan massa atau rakyat 
sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif 
sama. Artinya, konflik tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang 
memiliki kedudukan relatif sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah. 
Konflik politik  merupakan salah satu aspek dalam sistem sosial yang 
menyangkut masalah kekuasaan, wewenang, dan pemerintahan. Konflik politik 
adalah pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena perbedaan atau 
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ideologi yang dianut oleh masing-masing kelompok. Perbedaan tersebut dapat 
berupa perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan 
atau perbedaan yang lebih luas dan umum, sepeerti perbedaan agama, ras, 
suku, dan lain sebagainya. 

Konflik bisa bersumber dari mana saja, tergantung pada siapa konflik itu 
terjadi, dimana konflik itu terjadi, serta kapan konflik tersebut terjadi. Salah satu 
sebab terjadinya konflik adalah karena reaksi yang diberikan oleh dua orang atau 
kelompok atau lebih dalam situasi yang berbeda-beda. Selain itu faktor penyebab 
terjadinya konflik dapat bersumber pada beberapa perbedaan seperti, perbedaan 
fisik, perbedaan pola kebudayaan, perbedaan status sosial, dan perbedaan 
kepentingan. Perubahan sosial dalam masyrakat dapat pula menjadi penyebab 
munculnya konflik, perubahan sosial yang relatif cepat yang diikuti oleh adanya 
perubahan nilai atau sistem sosial dapat menimbulkan perbedaan pendiriaan di 
antara warga masyarakat terhadap reorganisasi dari sistem nilai yang baru 
tersebut sehingga memicu terjadinya disorganisasi sosial. Selanjutnya, pola 
interaksi konflik tergantung pada keluaran konflik yang diharapkan, potensi 
konflik lawan konflik, dan situasi konflik. Tidak ada satu pola interaksi konflik 
yang terbaik untuk semua tujuan dan semua situasi konflik.13 

3. METODE PENELITIAN 

Daerah yang menjadi objek penelitian adalah Desa Tonrong Tengnga 
Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan. Desa tonrong 
tengnga sebagai daerah penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi ini 
merupakan salah satu daerah yang cukup dinamis dalam pilkades karena 
merupakan pilkades yang pertama kali terlaksana dan daerah ini juga masih 
kental akan hubungan kekerabatan dalam suatu ajang pesta demokrasi. Selain 
alasan diatas desa tonrong tengnga juga cukup refresentatif untuk meneliti 
konflik pasca Pemilihan kepala desa karena yang berkonflik adalah Tim sukses 
dari salah satu incumbet dengan masyarakat, serta dalam Pemilihan Kepala 
Desa tersebut warga lokal yang menduduki perolehan suara tertinggi. Hal 
demikian yang menjadi bahan pertimbnagan penulis dalam menentukan Desa 
Tonrong Tengnga sebagai lokasi penelitian. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, 
dimana peneliti menjelaskan situasi atau peristiwa yang diamatinya, penelitian 
deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu.14 Dasar 
penelitian ini adalah studi kulitatif yaitu tipe pendekataan ditujukan pada 
beberapa individu atau kelompok. Individu disini adalah masyarakat yang 
berkonflik dan tim sukses dari incumbent. Dimana pada penelitian ini ditulis apa 
adanya sesuai dengan pertanyaan peneliti terhadap responden. Minimal ada tiga 
hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik perilaku, 
kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan 
lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung. 

                                                           
13
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Dalam kerangka pemikiran demikian, rancangan penelitian kualitatif 
sesungguhnya bersifat mendalam (in-depth), berorientasi pada kasus dari 
sejumlah kecil kasus, termasuk satu studi kasus. Dalam penelitian kualitatif 
berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus tertentu, sering kali 
dengan tujuan menemukan bagimana sesuatu terjadi. Adapun tujuan utama 
dalam penelitian kualitatif adalah untuk membuat suatu fakta dapat dipahami, 
dan sering kali tidak terlalu menekankan pada penarikan kesimpulan 
(generalisasi), atau tidak menekankan pada perkiraan (prediksi) dari berbagai 
pola (yang ditemukan).15  

Dalam penelitian ini sumber data yang diperlukan untuk membuktikan 
fakta dilapangan ada dua komponen utam yaitu :1. Data Primer, data yang 
diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan wawancara. Melalui 
informan, penelitian ini mendapatkan data-data berupa, tanggapan langsung 
masyarakat yang merupakan pendukung dari calon kepala desa tersebut 
mengenai konflik yang terjadi. 2. Data Sekunder, adalah sumber data 
penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung 
yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang 
dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secra umum. Dengan kata 
lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke 
perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang 
berhubungan dengan penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah : Wawancara, wawancara dilakukan 
oleh penulis yaitu melakukan percakapan langsung dengan masyarakat yang 
berkonflik dan sejumlah tim suksesnya dan berbagai tokoh masyarakat. 
Sebelum wawancara dengan informan peneliti menyediakan alat tulis dan 
alat perekam, jika memungkinkan peneliti untuk mencatat pernyataan 
informan maka akan ditulis namun jika tidak memungkinkan maka peneliti 
akan merekam wawancara dengan informan. 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti sebagai acuan dan sifatnya 
tidak mengikat sehingga banyak pertanyaan baru yang muncul pada saat 
wawancara terkait dengan konflik yang terjadi pasca Pemilihan Kepala Desa 
di Desa Tonrong Tengnga Kabupaten Wajo, secara umum pertanyaan 
peneliti yaitu : faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya konflik 
tersebut, siapa-siapa yang terlibat dalam konflik tersebut, dan bagaimana 
dampak dari konflik tersebut. Penelitian ini fokus menggunakan teknik 
pengambilan purposive sampel, sebab semua calon informan yang akan 
diwawancarai nanti dengan sengaja telah ditetapkan oleh peneliti. Peneliti 
dalam menentukan informan memiliki alasan-alasan tertentu mengapa 
memilih informan yang dimaksud. Adapun tahap-tahap yang bisa digunakan 
dalam analisi data yaitu: reduksi data, penyajian data, kesimpulan/verifikasi. 

 
4. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada akhir tahun 2015, terjadi pemekaran Desa/Kelurahan di 
Kecamatan Pammana dan Pitumpanua dengan total 14 Desa baru hasil 
pemekaran. Sehingga jumlah total menjadi 142 Desa dan 48 Kelurahan. 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Wajo pada tahun 2016 
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adalah sebanyak 6.622 orang. Jumlah PNS perempuan lebih banyak 
dibandingkan dengan PNS laki-laki dengan perbandingan 58 : 42. 
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah tersebut mengalami 
perbedaan sebanyak 709 orang yang disebabkan tidak lengkapnya data 
tahun 2016 akibat berpindahnya status PNS guru SMA yang semula PNS 
kabupaten menjadi PNS provinsi. Menurut tingkat pendidikannya, sebagian 
besar PNS di Kabupaten Wajo adalah lulusan perguruan tinggi. Jumlah 
lulusan S1/DIV sebesar 62%, sedangkan lulusan Diploma I-III sebesar 12%. 
Hanya 8% yang merupakan lulusan S2 dan S3. Tingkat pendidikan dan masa 
kerja menentukan klasifikasi golongan bagi PNS. Sebanyak 3.129 orang 
telah mencapai golongan III. Hanya 78 orang yang masih merupakan PNS 
golongan I.  

Pada periode 2015-2019, anggota DPRD Kabupaten Wajo terdiri atas 
40 orang yang merupakan perwakilan dari setiap kecamatan. Dilihat dari 
komposisinya, terdapat 7 orang (17,5%) anggota DPRD yang berjenis 
kelamin perempuan. Hal tersebut menunjukkan peranan perempuan yang 
cukup berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan. Secara organisasi, 
lembaga wakil rakyat tahun ini terdiri dari enam fraksi, yaitu Fraksi GOLKAR, 
PPP, Demokrat, PDIP, PAN, dan Gerakan Wajo Sejahtera. Dalam 
menjalankan fungsinya, DPRD Kabupaten Wajo terbagi ke dalam 4 komisi 
dan satu pimpinan yang masing-masing beranggotakan 9 orang untuk komisi 
I,II, dan IV, dan 10 orang untuk komisi III, serta 3 orang pimpinan. Sepanjang 
tahun 2016, DPRD Kabupaten Wajo telah menghasilkan 14 produk 
hukum/perda. 

Pendapatan Kabupaten Wajo pada tahun 2016 sebesar 1,40 triliun 
rupiah atau hanya terealisasi sebesar 95,03% dari anggaran. Sumber 
pendapatan terbesar adalah Dana Perimbangan yakni sebesar 1,03 triliun 
rupiah (74%) yang terdiri atas bagi hasil pajak dan bukan pajak (85,03 miliar), 
Dana Alokasi Umum/DAU (722,49 miliar) dan Dana Alokasi Khusus/DAK 
(223,77 miliar). Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sebesar 
117,78 miliar rupiah atau sebesar 8% yang berarti bahwa Pemkab Wajo 
sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Sementara itu, lain-lain 
pendapatan yang sah sebesar 256,32 miliar rupiah (18%). Dana tersebut 
untuk belanja operasional sebesar 956,96 miliar rupiah (67,88%) yang 
sebagian besar adalah untuk belanja pegawai. Selain itu, dana tersebut juga 
digunakan untuk belanja modal sebesar 452,04 miliar rupiah (32,06%) yang 
sebagian besar untuk infrastruktur, serta belanja tak terduga sebesar 850 juta 
rupiah (0,06%). 

Dalam masyarakat pedesaan khususnya di Desa Tonrong Tengnga 
mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam dibandingkan 
hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem 
kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan, sistem 
kekeluargaan dan sistem kelompok kekeluargaan memegang peranan 
penting. Penduduk masyarakat Desa Tonrong Tengnga pada umumnya 
hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang genteng 
dan bata, akan tetapi inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan-
pekerjaan di samping pertanian, hanya merupakan pekerjaan sambilan saja. 
Masyarakat di Desa Tonrong Tengnga sering berinteraksi langsung dengan 
lingkungan alamnya yang masih asli sehingga hal ini memicu hampir seluruh 
lapisan masyarakat untuk bekerja dengan bertani, berkebun, ataupun bisnis 
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perikanan. Selain itu, masyarakat juga dikenal sangat menjunjung tinggi adat 
istiadat. Akan tetapi masyarakat hampir tak pernah tersentuh dengan 
pembangunan sehingga akses mereka jauh dari kata layak. 

Masyarakat Desa Tonrong Tengnga dalam aspek sosial masih sangat 
kental seperti dalam hal interaksi,  mereka cenderung berinteraksi secara 
langsung dibandingkan berinteraksi melalui alat komunikasi seperti 
handphone maupun internet karena menurut mereka berinteraksi secara 
langsung lebih merasa saling menghormati satu sama lain. Kemudian cara 
berinteksi mereka yang sangat sederhana yang tidak jauh berbeda dengan 
masyarakat Desa lainnya yaitu dengan menjunjung tinggi sikap kekeluargaan 
dan gotong-royong antara sesama, serta sikap sopan santun. Masyarakat 
Desa Tonrong Tengnga biasanya melakukan musyawarah untuk hal-hal yang 
bersifat umum seperti kegiatan pembangunan masjid, pembersian irigasi, 
pembersian sungai, dan lain-lain. Mereka cenderung saling memperhatikan 
perilaku keseharian masing-masing dan memeliki mata pencaharian yang 
hampir sama semua antar masyarakat yaitu sebagai petani. 

Kehidupan sosial masyarakat sangat bergantung terhadap satu 
dengan yang lainnya, namun yang menjadi permasalahan dalam masyarakat 
adalah kondisi jalan Desa yang rusak dan belum mengalami pembangunan 
sehingga terkadang hal tersebut menjadi hambatan bagi masyarakat yang 
ingin melakukan aktivitas di luar Desa. Walaupun demikian masyarakat tidak 
hidup secara sendiri-sendiri, rasa persaudaraan sangat erat di antara 
mereka. Masyarakat Desa Tonrong Tengnga dalam keikutsertaan 
berpartisipasi politik cukup baik seperti pada saat Pemilihan Kepala Desa, 
mereka sangat berantusias untuk mensukseskan Pemilihan serta benar-
benar memilih calon pemimpin yang berkualitas tanpa harus melibatkan 
perasaan kekerabatan karena menurut mereka Kepala Desa yang berkualitas 
akan membawa perubahan di Desa tersebut terutama dalam hal 
pembangunan jalan mengingat kondisi jalan yang tidak pernah tersentuh 
aspal. 

Desa Tonrong Tengnga yang notabenenya merupakan desa yang 
penduduknya memiliki latar belakang pendidikan yang rendah tidak 
menjadikan mereka sebagai masyarakat yang buta politik. Masyarakat sadar 
akan pentingnya partisipasi dalam suatu ajang Pemilihan, masyarakat sadar 
bahwa dalam ajang Pemilihan, faktor kekeluargaan bukan menjadi suatu hal 
yang mengikat untuk menentukan sebuah pilihan dan mobilisasi bukan hal 
yang dapat membuat masyarakat untuk memilih tanpa memperhatikan 
kualitas dan kuantitas calon, meskipun tidak semua masyarakat memahami 
hal seperti itu, akan tetapi hampir seluruhnya masyarakat memiliki 
pandangan bahwa menerima suap dalam Pemilihan tidak akan menghasilkan 
bangsa yang sejahtera namun sebaliknya bangsa akan hancur karena 
pemimpin-pemimpin seperti itu.  

 
5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. PenyebabTim Sukses Rusadi Berkonflik Dengan Masyarakat Desa 

Tonrong Tengnga Pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017  

 Tuntutan Pengembalian Dana Kampanye Terhadap Masyarakat 
Desa Tonrong Tengnga  

Fenomena di Desa Tonrong Tengnga menunjukkan bahwa kampanye 
yang terjadi menjelang Pemilihan Kepala Desa berupa mobilisasi partisipasi yang 
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dilakukan oleh salah satu calon Kepala Desa yaitu pihak Rusadi, terbukti dari 
pemberian sejumlah dana menjelang pemilihan. Namun mobilisasi tersebut tidak 
berjalan sebagaimana mestinya, melihat kekalahan Rusadi di tempat 
pemungutan suara yang hanya memperoleh beberapa suara. Fenomena 
tersebut membuktikan bahwa suara masyarakat dalam memilih calon Kepala 
Desa tidak dapat di tukar degan uang. 

Kekalahan dalam memperoleh suara tertinggi dalam Pemilihan menjadi 
hal yang tidak dapat di terima oleh Tim Sukses Rusadi sehingga memutuskan 
untuk melakukan tuntutan pertanggung jawaban berupa pengembalian dana 
kampanye karena telah menganggap bahwa masyarakat telah melakukan 
kecurangan dan penghianatan. Hal ini dipengaruhi atas perbedaan pandangan 
masyarakat mengenai calon Kepala Desa yang ideal, perbedaan pandangan 
mengenai calon Kepala Desa menjadi hal yang membuat masyarakat tidak 
memilih calon Kepala Desa yang telah di mobilisasikan mengingat bahwa 
masyarakat memiliki berbagai macam perbedaan pandangan dan tujuan, hal ini 
sesuai dengan teori konflik yang dikemukakan oleh George Simmel yang terkait 
tentang sifat individu yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dalam hal 
ini pernyataan Simmel dapat ditafsirkan melalui perbedaan sudut pandang, 
persepsi, serta tujuan. Perbedaan pandangan seperti ini yang kemudian memicu 
timbulnya konflik antar masyarakat. 

Ketika Simmel menyatakan hal tersebut dalam kenyataannya Perbedaan 
sudut pandang mengenai calon Kepala Desa yang ideal menjadi salah satu akar 
dari timbulnya konflik tersebut, menurut tim sukses Rusadi Kepala Desa yang 
ideal iyalah mereka yang merupakan seseorang yang berasal dari kalangan 
sendiri, Rusadi yang merupakan warga desa setempat dan mayoritas memiliki 
hubungan kekerabatan dengan masyarakat merupakan calon Kepala Desa yang 
sangat ideal. Namun hal tersebut tidak menjadi kriteria penilaian utama sebagian 
masyarakat dalam memilih seorang calon Kepala Desa, masyarakat memandang 
bahwa dalam memilih calon Kepala Desa untuk Desa Tonrong Tengnga yang 
notabenenya adalah Desa pemekaran harus melihat dari segi kualitas dan 
kuantitas para calon Kepala Desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan 
Desa. Dengan demikian, Tim Sukses Rusadi merasa bahwa masyarakat telah 
melakukan kecurangan dan telah menghianati mereka sehingga pasca Pemilihan 
mereka melakukan tuntutan pertanggung jawaban berupa pengembalian dana 
kampanye. 

Fenomena di Desa Tonrong Tengnga membuktikan secara nyata bahwa 
dalam Pemilihan Kepala Desa salah satu kandidat melakukan money politic 
menjelang Pemilihan yang kemudian melakukan tuntutan pengembalian dana 
setelah gagal memperoleh suara tertinggi. Berikut pernyataan langsung dari  
bapak Dulla selaku masyarakat, bahwa : 

 

“...memang betul masyarakat menerima dana dari Tim Sukses 
Rusadi menjelang pemilihan dan salah satunya adalah saya 
sendiri namun dalam pemberian dana tersebut tidak ada unsur 
paksaan serta unsur permintaan dari kami selaku masyarakat, 
sebagai masyarakat awam kami mengira bahwa hal tersebut 



 
 

12 
 

merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi menjelang 
Pemilihan, jadi apabila Tim Sukses Rusadi meminta kembali dana 
yang telah mereka berikan maka kami tidak akan segan untuk 
menolak pengembalian dana tersebut karena sebelumnya tidak 
ada kesepakatan antara kami untuk mengembalikan dananya 
apabila Rusadi kalah dan masalah kekeluargaan kami rasa hal 
seperti ini tidak seharusnya mengikat dalam pemilihan karena 
yang saya tau bahwa dalam suatu pemilihan masyarakat diberikan 
kebebasan untuk memilih siapapun pemimpin yang menurut 
mereka berkualitas”.16 

Diperkuat pula dengan pernyataan bapak Iwan selaku masyarakat dari 
Dusun Tengnga, bahwa : 

“...menjelang pemilihan saya memang menerima dana dari tim 
sukses Rusadi namun dalam pemberian dana tersebut tidak ada 
unsur permintaan dari kami melainkan pihak dari mereka 
sendirilah yang datang menemui kami di rumah dan kemudian 
memberikan sejumlah dana, dan dalam pemberian dana tersebut 
kami tidak pernah berjanji bahwa suara yang ada dirumah kami 
akan disalurkan seutuhnya kepada Rusadi, melainkan saya bagi 
sebagian ada di Rusadi sebgaiannya lagi ada di Pak Sarif. Jadi 
dalam tuntutan pengembalian dana yang mereka lakukan kami 
tidak akan mengembalikan dana tersebut karena sebenarnya kami 
tetap menyalurkan suara ke mereka”.17 

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kandidat 
yang kalah memang melakukan pemberian sejumlah dana menjelang Pemilihan 
yang kemudian melakukan tuntutan pengembalian dana pasca Pemilihan karena 
kegagalannya memperoleh suara tertinggi dan merasa bahwa masyarakat 
melakukan kecurangan serta penghianatan kepada timnya, namun masyarakat 
menolak memberikan pengembalian dana kampanye karena merasa bahwa 
mereka tidak pernah meminta ataupun memaksa Tim Sukses Rusadi untuk 
memeberikan dana dan masyarakat beranggapan bahwa mereka tetap 
menyalurkan hak suaranya kepada calon yang telah dimobilisasikan namun tidak 
sepenuhya suara dalam satu rumah di salurkan kepada satu calon. 

Pertikaian atau konflik dapat menjadi penyebab atau pengubah 
kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi, kesatuan-kesatuan, dsb. 
Dalam kenyataan, faktor-faktor disosiatif seperti kebencian, kecemburuan, dan 
sebagainya memang merupakan penyebab terjadinya pertikaian. Dengan 
demikian, pertikaian ada untuk mengatasi berbagai dualisme yang berbeda, 
dalam hal ini berbeda dalam cara pandang memilih seorang Pemimpin.  

Suatu konflik dapat terjadi karena adanya rasa emosi dari dalam diri 
sendiri atas kekalahan yang di dapatkan dalam ajang kompetisi, Emosi 
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menggambarkan reaksi alamiah yang timbul pada seseorang sebagai dampak 
terjadinya perubahan tertentu di sekitarnya, perubahan sosial dengan konflik 
dapat terjadi akibat konflik sosial. Dan sebaliknya perubahan sosial dapat 
menimbulkan konflik. Masuknya unsur-unsur baru ke dalam suatu sistem sosial 
dapat menimbulkan perubahan sosial yang dapat memicu terjadinya konflik 
apabila anggota masyarakat tidak seluruhnya menerima. 

Tindakan emosional merupakan sesuatu yang tidak rasional, tidak dapat 
dicapai dengan ukuran – ukuran yang masuk akal, perilaku semacam ini sulit 
dikendalikan jika hanya mengandalkan anjuran – anjuran yang rasional karena 
para pelaku sedang tidak dalam kondisi emosi yang normal. Keterlibatan 
emosional tersebut juga di pengaruhi oleh adanya tingkat solidaritas dan 
harmonitas yang tinggi di antara para anggota kelompok masing – masing. 
Dengan demikian, kebrutalan yang terjadi dalam peristiwa konflik tertentu lebih 
dikarenakan adanya ledakan rasa sakit hati atau kecewa. 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa bentuk konflik yang terjadi 
adalah konflik realistis. Konflik realistis merupakan konflik yang berasal dari 
kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang 
terdapat dalam hubungan sosial. Konflik realistis dicirikan kedalam empat bagian 
yaitu : pertama, konflik muncul dari frustasi atas tuntutan khusus dalam 
hubungan dan dari perkiraan keuntungan anggota dan yang diarahkan pada 
objek frustasi. Di samping itu, konflik merupakan keinginan untuk mendapatkan 
sesuatu. Kedua, konflik merupakan alat untuk mendapatkan hasil-hasil tertentu. 
Ketiga, konflik akan berhenti jika aktor dapat menemukan pengganti yang sejajar 
dan memuaskan untuk mendapatkan hasil akhir, dan yang ke empat, konflik 
realistik terdapat pilihan-pilihan fungsional sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Berkaitan dengan hal diatas, bapak Ferdi selaku tim sukses Rusadi 
mengemukakan bahwa : 

“...kami selaku Tim Sukses Rusadi merasa sangat kecewa kepada 
masyarakat karena mereka sama halnya telah menusuk kami dari 
belakang, mereka menerima dana dari kami namun tidak memilih 
calon Kepala Desa yang telah kami mobilisasikan, kami tidak 
menyangka saja kalau masyarakat akan memilih orang lain, 
padahal sikap mereka ke kami sangat menggambarkan bahwa 
yang mereka pilih adalah Rusadi selaku kerabat mereka namun 
pada kenyataanya hal tersebut berbanding dari harapan kami jadi 
kami memutuskan untuk melakukan tuntutan pertanggung 
jawaban kepada masyarakat berupa pengembalian dana yang 
telah kami berikan”.18 

Diperkuat pula dengan pernyataan bapak Rusadi selaku salah satu calon 
Kepala Desa Tonrong Tengnga bahwa : 

“...saya sejujurnya merasa sangat kecewa terhadap masyarakat 
terlibih kepada masyarakat yang merupakan keluarga saya karena 
mereka ternyata lebih memilih orang lain dari pada saya yang 
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jelas-jelas merupakan satu kampung dan kerabat mereka, dan 
mengenai pengembalian dana kampanye memang betul bahwa 
tim sukses saya melakukan tuntutan pengembalian dana 
kampanye kepada masyarakat karena tidak adanya nilai tukar 
yang mereeaka berikan pada saat Pemilihan ”.19 

  Hasil wawancara diatas benar-benar membuktikan bahwa pihak Rusadi 
melakukan tuntutan pengembalian dana kampanye karena atas dasar 
kekecewaan yang mereka rasakan pada saat pemilihan mengingat jumlah 
perolehan suara yang sangat berbeda jauh dari jumlah suara calon lain 

 Pemberhentian Hubungan Kerja Antara Tim Sukses Rusadi 
dengan Masyrakat Desa Tonrong Tengnga Dalam Aspek 
Pertanian 

Fenomena yang ada di Desa Tonrong tengnga menunjukkan bahwa 
pemberhentian kerjasama antar Tim Sukses Rusadi dengan masyarakat 
sebenarnya berakar dari kekecewaan Tim Sukses Rusadi atas kekalahan Rusadi 
dalam Pemilihan, mereka mendoktrin diri mereka bahwa kekalahan usungannya 
disebabkan oleh masyarakat yang tidak memberikan nilai tukar. Keterlibatan 
suatu kelompok atau individu dalam suatu kegiatan politik, merupakan fenomena 
yang banyak di peroleh dalam suatu wilayah, itu tidak lepas dari sistem yang 
dianut oleh negara Indonesia yaitu sistem demokrasi. Maka suatu pemandangan 
yang biasa ketika dalam kegiatan pemilihan banyak kumpulan kelompok atau 
individu yang menjadi tim sukses dan ikut mensosialisasikan atau 
mengkampanyekan kandidat yang didukung. Kekalahan dalam Pemilihan secara 
tidak langsung menyatakan bahwa Tim Sukses gagal dalam menggalang 
partisipasi masyarakat. Kekalahan dalam pemilihan dapat memicu terjadinya 
sebuah konflik apabila ada salah satu pihak yang tidak menerima atas kekalahan 
tersebut. Jika dilihat dari konflik yang terjadi maka dapat dikatakan bahwa bentuk 
konflik ini termasuk dalam konflik in-group dimana konflik in-group merupakan 
konflik yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat sendiri, seperti 
pertentangan karena permasalahan di dalam masyarakat itu sendiri sampai 
menimbulkan pertentangan dan permusuhan antaranggota dalam masyarakat. 

 Penolakan Pembangunan Jalan Tani Di Batas Dusun Tonrong 
Lagosi dengan Dusun Tengnga 

Dalam pembangunan jalan tani hal yang menjadi pertimbangan utama 
adalah lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan, lokasi yang akan dipilih 
merupakan lokasi yang strategis yang kemudian dapat dijangkau oleh semua 
masyarakat terutama masyarakat setempat. Rencana pembangunan jalan tani 
yang akan di bangun di Desa Tonrong Tengnga berlokasi tepat di perbatasan 
Dusun Tonrong Lagosi dan Dusun Tengnga yang merupakan wilayah dari Desa 
Tonrong Tengnga karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis dalam 
hal ini dekat ke arah pergudangan tempat jual beli hasil pertanian serta dekat dari 
jalan poros. Namun, pembangunan jalan tani tersebut mendapat penolakan oleh 
masyarakat yang sawahnya akan di ambil sebagian sebagai jalan tani. Berkaitan 
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dengan hal tersebut, bapak Tomo selaku masyarakat sekaligus merupakan Tim 
Sukses Rusadi mengemukakan bahwa : 

 “...Saya tidak setuju apabila jalan tani di tempatkan di perbatasan 
sawah saya karena dalam pembangunan jalan tani tersebut pasti 
membutuhkan pelebaran jalan dan tentunya dalam pelebaran 
jalan tani tersebut akan mengambil sebagian sawah saya, 
tentunya saya tidak setuju dengan hal tersebut walaupun harus di 
bayar oleh Kepala Desa”.20 

Penolakan pembangunan jalan tani di batas dusun yang dilakukan oleh 
masyarakat atas beberapa dasar pertimbangan, yaitu : 

1. Pembangunan jalan tani yang direncanakan akan mengambil sebagian 
sisi badan sawah masyarakat kurang lebih 1 meter. 

2. Kemudian jalan tani yang akan dihubungkan langsung ke jalanan desa 
perlu melewati pekarangan rumah salah satu masyarakat dan perlu 
penebangan beberapa pohon kelapa serta sayur-sayuran untuk 
membuka jalan. 

3. Hampir pemilik sawah di penempatan pembangunan jalan tani tersebut 
adalah persawahan milik Tim Sukses salah satu calon Kepala Desa yang 
kalah dalam Pemilihan. 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa penolakan 
pembangunan jalan tani di lokasi tersebut karena disana mayoritas lokasi 
persawahan milik Tim Sukses Rusadi, dan hal tersebut masih berhubungan 
dengan kekecewaan tim suksesnya atas kegagaalannya memperoleh suara 
tertinggi dalam Pemilihan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Mandu 
selaku masyarakat sekaligus ketua kelompok tani dan tim sukses Sarifidayat,SE 
di Desa Tonrong Tengnga mengemukakan bahwa : 

“...kalau saya pribadi mengenai alasan penolakan pembangunan 
jalan tani pasti masih berakar dari kekecewaan tim sukses calon 
kepala desa yang kalah dalam PILKADES karena jika di pikir luas 
yang di ambil dari badan sawah tidak banyak dan tidak akan 
menyebabkan kerugian yang besar dalam panen jika 
dibandingkan dengan dampak positif yang akan diperoleh dari 
pembangunan jalan tani tersebut”.21 

Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan adanya 
benturan-benturan kepentingan tersebut mencerminkan dari sikap-sikap individu 
tersebut dalam usahanya memenuhi kebutuhannya, dari sikap yang nampak ini 
Simmel memiliki sebuah pemikiran yang menghasilkan konsep individualisme ini 
(dari kepribadian yang berbeda) terwujud dalam prinsip-prinsip ekonomi, masing-
masing persaingan bebas dan pembagian kerja.Alasan lain timbulnya konflik 
antara Tim Sukses Rusadi dengan Masyarakat iyalah mengenai penolakan 
masyarakat dalam memilih Rusadi sebagai Kepala Desa Tonrong Tengnga 
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karena adanya citra negatif yang diketahui oleh masyarakat. Seperti kebiasaan 
Rusadi dalam berjudi dan melakukan sabung ayam. Hal tersebut yang kemudian 
membuat masyarakat enggan untuk memilih Rusadi sebagai Kepala Desa, selain 
itu masyarakat melihat bahwa Rusadi tidak terlalu memiliki pengalaman kerja 
yang cukup baik jika dibandingkan dengan Sarifihidayat, SE yang merupakan 
pegawai kecamatan yang di tunjuk oleh Bupati untuk menjabat sebagai PLT 
Kepala Desa di Desa Tonrong Tengnga. 

Peneliti dalam penelitian ini membahas tentang penyebab Tim Sukses 
Rusadi berkonflik dengan masyarakat Desa Tonrong Tengnga pasca Pemilihan 
Kepala Desa tahun 2017, mengambil teori yang dikemukan oleh George Simmel 
yang terkait tentang sikap yang individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda 
dan adanya benturan-benturan kepentingan tersebut mencerminkan dari sikap-
sikap individu tersebut dalam usahanya memenuhi kebutuhannya, dan dalam 
konflik yang terjadi dapat di wujudkan kedalam bentuk positif untuk mencapai 
suatu kesatuan. Dalam hal ini pernyataan Simmel  dapat ditafsirkan bahwa 
konflik yang terjadi tidak dimaksudkan untuk menghentikan keteraturan sosial 
yang menyebabkan berhentinya kehidupan masyarakat, ketika Simmel 
menyatakan hal ini dalam kenyataannya bahwa keteraturan dan konflik akan 
membentuk kesatuan atau kehidupan sosial bersama dan secara keseluruhan 
akan bersifat positif. Seperti Konflik dalam kelompok akan menciptakan rasa 
memiliki kelompok terhadap anggota, sentralisasi terhadap struktur dan 
menciptakan persekutuan. Kelompok akan membangun eksistensi sosialnya 
terhadap musuh mereka ketika kelompok menghadapi adanya perlawanan dari 
musuh. Sehingga ada kesadaran dari dalam diri yang tumbuh bahwa dengan 
terjadinya konflik maka rasa kesatuan dalam kelompok yang akan ditingkatkan 
untuk menghadapi kemungkinan hal-hal buruk yang akan terjadi. 

Konflik dapat dipahamai sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan di 
dalam suatu masyarakat mengingat masyarakat merupakan makhluk sosial yang 
memiliki berbagai macam bentuk kepentingan, pandangan serta tujuan yang 
berbeda-beda, konflik sebagai suatu gejala sosial akan didapatkan dalam 
kehidupan bersama, artinya konflik merupakan gejala yang bersifat universal. 
Tidak ada kehidupan bersama tanpa adanya konflik, baik pada skala besar 
maupun skala kecil, baik menyangkut konflik antarindividu, antarkelompok, 
maupun antar individu dan kelompok. 

2. Dampak Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 Di Desa 
Tonrong Tengnga  

 Hilangnya Harmonisasi Dalam Masyarakat 

Hilangnya keterkaitan antara satu sama lain di dalam masyarakat akibat 
suatu konflik menyebabkan hilangnya pula harmonisasi di dalam kehidupan 
bermasyarakat. Terjadinya berbagai konflik pasca Pemilihan Kepala Desa 
mengakibatkan adanya kesenjangan antar masyarakat. Namun harus di pahami 
pula bahwa akibat dari konflik juga memiliki dampak positif seperti bertambahnya 
solidaritas dalam kelompok, adanya konflik membuat setiap individu atau 
kelompok yang terlibat harus mengandalkan diri sendiri untuk memenangkan 
konflik tersebut atas individu atau kelompok lain. Karena itu, konflik juga 
merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antarindividu dan kelompok.  
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Terlepas dari itu dampak yang sangat terasa pasca konflik Pemilihan 
Kepala di Desa Tonrong tengnga iyalah hilangnya harmonisasi dalam 
masyarakat, kehidupan masyarakat mengalami perpecahan. Perpecahan 
merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kerukunan 
masyarakat terganggu akibat konflik yang terjadi. Anggota yang sebelumnya 
saling bertetangga berubah menjadi tidak saling tegur sapa, saling membenci, 
saling berprasangka, dan sebagainya. Masyarakat mengalami perubahan 
kepribadian serta adanya dominasi dari kelompok-kelompok yang telah 
berkonflik. Hal ini seperti pernyataan bapak Dg.Masua selaku Tim Sukses 
Sarifidayat,SE sekaligus masyarakat Desa Tonrong Tengnga, menyatakan 
bahwa : 

“...semenjak pertentangan pasca pemilihan kami dan Tim Sukses 
Rusadi tidak berkomunikasi lagi seperti biasanya, sebenarnya 
kami dari pendukung Pak Sarif bertingkah seperti sebelum 
pemilihan namun karena begitu banyak perubahan-perubahan 
yang mereka perlihatkan kepada kami sehingga kami pun ikut 
menjaga jarak, karena beberapa diantara kami pernah menyapa 
salah satu dari mereka namun kami dihiraukan seolah tidak 
dikenal dan bahkan bukan kami saja yang merupakan timsukses 
pak sarif, bahkan masyarakat sekalipun seolah tidak ingin di ajak 
berbicara”.22 

Fenomena di Desa Tonrong Tengnga menunjukkan bahwa konflik sangat 
berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat terbukti dari wawancara 
diatas bahwa pasca terjadinya konflik tersebut harmonisasi dalam masyarakat 
seakan-akan hilang, masyarakat yang terlibat tidak lagi saling bertegur sapa dan 
memilih untuk hidup dengan kelompok masing-masing. 

 Hilangnya Hubungan Kerjasama Dalam Aspek Pertanian Antar  
Tim Sukses Rusadi dengan Masyarakat  

Pemberhentian hubungan kerja sama yang dilakukan dalam rentan waktu 
yang lama apabila dihentikan secara tiba-tiba akan memberikan dampak kepada 
orang-orang yang terlibat dalam kerja sama tersebut, perubahan yang 
berlangsung dengan alasan yang tidak jelas akan menimbulkan pertanyaan 
besar bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Pemberhentian hubungan 
kerjasama antara Tim Sukses Rusadi dengan masyarakat memberikan dampak 
yang besar terhadap kehidupan pertanian masyarakat, jika biasanya hasil 
pertanian di jual di pengusaha Desa setempat, sekarang mereka harus mencari 
pengusaha lain dari luar desa untuk membeli hasil pertanian mereka karena 
pihak pengusaha dalam Desa tidak ingin melakukan transaksi jual-beli kepada 
masyarakat yang dinilai telah mencurangi mereka, alih-alih persoalan Pemilihan 
Kepala Desa. Sesuai yang dikemukakan oleh bapak Palewai selaku masyarakat 
Desa Tonrong Tengnga bahwa : 

“...semenjak pengusaha dalam desa tidak ingin membeli hasil 
pertanian kami, kami merasa kesusahan karena harus mencari 
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pengusaha lain yang bersiap membeli barang kami terlebih lagi 
kondisi jalan yang jelek di musim hujan terkadang barang kami 
terkendala untuk diangkut keluar desa”.23 

Pemberhentian hubungan kerjasama tidak hanya berdampak pada 
kesulitan masyarakat untuk menjual hasil pertanian, namun hal tersebut 
mempengaruhi pula perekonomian kelompok tani, jika biasanya pada saat 
musim tanam hal-hal yang berhubungan untuk penggarapan sawah dan bibit 
diperoleh di kelompok tani namun pasca konflik tersebut Tim Sukses Rusadi 
menolak untuk mengambil bahan-bahan di kelompok tani melihat mereka 
memilih untuk mendapatkan alat penggarapan sawah dan bibit dari Desa lain 
yang di sewa. Tim Sukses Rusadi yang berjumlah cukup banyak mayoritas 
berdomisili di Dusun Tonrong Lagosi yang diketahui memiliki sawah dan 
perkebunan dengan jumlah yang cukup luas, setelah tidak lagi melakukan 
kerjasama terhadap masyarakat ternyata berdampak terhadap penghasilan 
masyarakat yang memiliki usaha dalam penjualan bibit, penggarapan sawah, 
serta pengusaha yang membeli hasil pertanian.  Dapat dipahami bahwa dalam 
pemberhentian hubungan kerjasama pertanian di Desa Tonrong Tengnga 
dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dari desa setempat namun 
berdampak pula pada orang yang tidak berdomisili di desa setempat dalam hal 
ini pengusaha yang terlibat dalam proses jual beli hasil pertanian masyarakat. 

 Pemindahan Lokasi Pembangunan Jalan Tani 

Dengan dipindahkannya lokasi pembangunan jalan tani tentunya sangat 
berdampak terhadap ke-efisienan pertanian masyarakat mengingat lokasi jalan 
tani yang jauh dari salah satu Dusun yaitu Dusun Tonrong Lagosi, lokasi jalan 
tani yang awalnya di tempatkan di perbatasan Dusun harus di pindahkan di 
lokasi Dusun Tengnga karena adanya penolakan dari masyarakat yang 
sawahnya terletak di lokasi tersebut. Masyarakat yang ingin menuju persawahan 
harus mengakses jalan yang cukup jauh untuk bisa melewati jalan tani karena 
satu-satunya jalan menuju persawahan dengan menggunakan transportasi 
adalah jalan tani. Dampak lain dari pemindahan jalan tani tersebut iyalah 
penebangan beberapa pohon kelapa serta sayur-sayuran yang ada di lokasi 
tersebut karena jalan yang terlalu sempit apabila tidak dilakukan pelebaran jalan. 
Jalan tani dirancang agar bisa dilewati oleh kendaraan terutama roda empat agar 
dapat mengurangi biaya petani jika ingin mengangkut hasil pertaniannya. Dalam 
hal ini pengusaha gabah yang ingin membeli hasil pertanian masyarakat dapat 
langsung mengakses ke sawah tanpa harus menyewa ojek gabah, maka dari itu 
masyarakat tidak perlu menguras banyak biaya, tenaga, dan waktu untuk 
menjual hasil pertaniannya. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Sarifidayat,SE selaku Kepala 
Desa Tonrong Tengnga menyatakan bahwa : 

“...pembangunan jalan tani ini saya rancang untuk betul-betul 
mengefisienkan pekerjaan petani jadi saya memilih lokasi yang 
benar-benar strategis agar masyarakat lebih merasa nyaman saat 
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melakukan pekerjaannya namun sayang sekali harus pindah 
lokasi tapi tidak apa-apa karena lokasi baru cukup strategis juga 
walaupun tidak seperti dengan lokasi pertama, dan menegenai 
pekarangan rumah salah satu warga yang kebetulan akan menjadi 
penghubung jalan tani dengan jalan desa saya kira itu tidak terlalu 
berdampak karena akan hanya ada 2 pohon kelapa yang akan di 
tebang lagi pula pekarangan itu adalah kebun yang tidak terurus, 
disitu hanya tumbuh kelapa dan pisang selebihnya hanya rumput 
liar apalagi ini untuk kepentingan masyarakat saya bangunkan”.24  

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemindahan lokasi 
pembangunan jalan tani jauh dari jalan poros dan itu berarti bahwa jalan tani ini 
tidak dapat dijangkau oleh semua masyarakat terlebih kondisi jalan yang rusak 
untuk samapai dijalan tani tersebut, namun tidak ada pilihan lain karena itu satu-
satunya lokasi yang di anggap strategis setelah pemindahan lokasi 
pembangunan jalan tani, dan pada saat musim hujan kendaraan roda empat 
tidak dapat menuju jalan tani berhubung kondisi jalan desa yang rusak parah 
apabila musim hujan. 

Dampak lain dari konflik pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Tonrong 
Tengnga Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo iyalah munculnya rasa 
keteraturan atau kehidupan sosial untuk memecahkan dualisme sebagai cara 
untuk mendapatkan suatu kesatuan. Dari konflik pasca Pemilihan Kepala Desa 
yang melibatkan 2 kubu yaitu Tim Sukses Rusadi dengan Masyarakat yang 
merupakan pendukung dari Sarifidayat, SE yang kemudian membuat kedua kubu 
tersebut berlomba-lomba untuk unggul dari kubu lain. Seperti Tim Sukses Rusadi 
yang berusaha memperbaiki pertaniannya secara maksimal untuk menghasilkan 
hasil pertanian yang lebih unggul dari pada masyarakat yang merupakan 
pendukung dari Sarifidayat,SE , dan sebaliknya pendukung Sarifidayat yang 
berantusias untuk memperbaiki pula tingkat pertanian mereka sehingga terlihat 
unggul pula dibandingkan dengan pertanian Tim Sukses Rusadi. Konflik dalam 
kelompok akan menciptakan rasa memiliki kelompok terhadap anggota, 
sentralisasi terhadap struktur dan menciptakan persekutuan. Dua kelompok yang 
berkonflik akan menjunjung tinggi rasa persatuan kelompoknya untuk terlihat 
lebih baik dari kelompok lawan. 

6. KESIMPULAN 

Konflik yang terjadi pasca Pemilihan Kepala Desa dipicu oleh beberapa 
faktor penyebab seperti: tuntutan pengembalian dana kampanye oleh Tim 
Sukses Rusadi terhadap masyarakat yang menerima dana menjelang Pemilihan, 
pemberhentian hubungan kerja sama dalam aspek pertanian antar masyarakat 
yang terlibat, penolakan pembangunan jalan tani yang berlokasi di batas 
persawahan ke dua pendukung calon Kepala Desa, serta adanya faktor 
kekeluargaan. Hal tersebut pun mendapat pertentangan-pertentangan oleh 
masyarakat dan Tim Sukses Rusadi. 
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Tim Sukses Rusadi yang merasa kecewa dan tidak terima atas perlakuan 
masyarakat terkait pemberian dana menjelang Pemilihan yang tidak disalurkan 
sebagaimana mestinya atau tidak memberikan nilai tukar kepada calon Kepala 
Desa  tertentu sehingga Tim Sukses dari Rusadi melakukan berbagai macam 
bentuk pertentangan terhadap masyarakat yang notabenenya merupakan 
kerabat dari Rusadi. Ternyata faktor kekeluargaan dalam ajang pesta Demokrasi 
bukan merupakan hal yang mengikat untuk memilih kerabat yang ikut 
mencalankon diri dalam kompetisi Pemilihan Kepala Desa, namun aspek 
kekeluargaan  berpotensi dalam melahirkan sebuah konflik dalam ajang pesta 
demokrasi, seperti konflik yang terjadi pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa 
Tonrong Tengnga yang salah satu pemicunya merupakan aspek kekeluargaan.  

Adapun dampak konflik pasca Pemilihan Kepala Desa yaitu: Hilangnya 
harmonisasi dalam masyarakat, hilangnya hubungan kerja sama antar 
masyarakat dalam aspek pertanian, serta timbulnya kesatuan antara ke dua kubu 
yang berkonflik untuk unggul dalam aspek pertanian. Konflik pasca Pemilihan 
Kepala Desa sangat dirasakan oleh masyarakat yang terlibat apalagi mengenai 
pemberhentian kerja sama dalam aspek pertanian antar masyarakat, hal tersebut 
mempengaruhi perekonomian masyarakat yang notabene mata pencahariannya 
perhubungan dengan hal tersebut seperti turunnya minat pembeli bibit padi dan 
jagung pada saat musim tanam, serta turunnya pemasukan stok gabah dan 
jagung di salah satu perusahaan penggilingan gabah yang ada di Desa Tonrong 
Tengnga dikarenakan hasil panen di jual di pengusaha lain yang bertempat 
tinggal di luar Desa tersebut. 

7. Saran  

Peristiwa ataupun konflik yang terjadi di Desa Tonrong Tengnga 
Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo telah memberikan pelajaran berharga 
bagi kita semua, khususnya bagi pemerintah Desa serta Masyarakat setempat 
dalam melihat suatu konflik yang terjadi pasca Pemilihan Kepala Desa. 
Pemerintah Desa hendaknya tetap melakukan pengawasan terhadap konflik-
konflik yang terjadi di Desanya agar tidak terjadi berbagai konflik yang dapat 
merugikan berbagai pihak, disini pemerintah desa memiliki peranan penting 
dalam sebuah lembaga kemasyarakatan, mengkordinir masyarakatnya agar tidak 
terjadi berbagai macam permasalahan yang dapat merugikan orang banyak serta 
dalam pemilihan selanjutnya harus ada sosialisasi yang lebih mendalam 
mengenai pemilihan agar tidak ada yang melakukan money politik dan tidak ada 
masyarakat yang menerima suap dalam bentuk apapun guna untuk menghindari 
hal-hal yang dapat memicu suatu konflik. 

Melihat konflik yang pecah berada di tataran masyarakat dan tidak dapat 
diselesaikan oleh pihak pemerintah desa, maka pemerintah pusat  yang 
berkewenangan harusnya turun tangan untuk menangani permasalahan ini. 
Sehubungan dengan upaya resolusi konflik yang telah dilakukan pemerintah 
desa namun tidak membuahkan hasil. Pemerintah Pusat diharapkan dapat 
mengambil keputusan yang adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 
Kebijaksanaan dan kebijakan dari pemerintah pusat sangat diperlukan guna 
meredam konflik agar masyarakat Desa Tonrong Tengnga tidak terkesan tidak 
sejalan dengan pemerintah desa. Tentunya semua pihak pasti menginginkan 
perdamaian yang mengutungkan bagi semua orang. 
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