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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Menggunakan logika irisan himpunan, maka desa adalah irisan dari dunia, 

sebuah negara, dan irisan desa itu sendiri. Artinya, wajah desa sekarang ini adalah 

representasi dari globalisasi, representasi dari konsep NKRI, namun juga representasi 

dari nilai-nilai lokal desa itu sendiri.. Menggunakan logika ini untuk memotret wajah 

desa saat ini, karena satu hal, bahwa desa bukan lagi teritori yang terisolasi dan tidak 

terjamah oleh pengaruh di luar dirinya, namun desa secara aktif dan dinamis terlibat 

dalam interaksi yang intens dengan dunia, dengan negara melalui kebijakannya dan 

dengan dirinya sendiri melalui masyarakat desa yang dimilikinya. Irisan sebagai hasil 

interaksi ini tentu membawa implikasi wajah ganda bagi (masyarakat) desa. Pada satu 

sisi, desa perlu menerima perubahan-perubahan agar menjadi bagian dari dunia dan 

menjadi bagian dari suatu negara, namun pada sisi lain (masyarakat) desa perlu 

mempertahankan identitas kelokalannya agar tidak terasing dari masyarakaatnya pada 

lokasi dimana mereka berada. Dengan menggunakan logika ini, maka konsekuensi 

ikutannya ialah, modal yang dimiliki para aktor, selanjutnya menentukan peran dan 

dinamika yang harus dimainkan dalam ranah yang terus berubah tadi. 

Konsekuensi-konsekuensi dari peneriman perubahan-perubahan itu dicatatkan 

Weber (lihat Dennis Wrong, 2003; Jones, P, 2010: 112 – 123), sebagai modernisasi, 

dimana katalisator yang digunakan adalah rasionalitas melalui administrasi birokrasi. 
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Dalam pandangan Huntington (2003: 40), konsekuensi dari modernisasi adalah 

perubahan di semua kerangka pemikiran dan aktivitas manusia. Secara psikologis, 

modernisasi melibatkan pergeseran mendasar di bidang mental, nilai-nilai dan 

harapan. Manusia primitif (tradisional) mendambakan kelestarian alam dan 

lingkungan sosial serta tidak yakin akan kemampuan manusia untuk mengubahnya. 

Sebaliknya, manusia modern menyetujui perubahan dan percaya akan kapasitas 

mereka (Winarno, 2008: 20).  

Selanjutnya menurut Huntington (2003: 42-43), dalam konteks politik 

modernisasi politik dapat dirangkum dalam tiga kategori utama, yaitu: pertama, 

modernisasi politik melibatkan adanya rasionalisasi kekuasaan, pergantian sejumlah 

pejabat-pejabat politik tradisional, etnik, keagamaan, dan kekeluargaan ke nasional 

yang bersifat sekular. Dalam pengertian ini, pemerintahan pada akhirnya merupakan 

produk kerja manusia dan bukan hakikat alam ataupun Tuhan, sehingga tertib sosial 

yang baik, harus mengandung ukuran sumber daya manusia yang tetap sebagai 

kekuasaan akhir yang takluk terhadap hukum positif di atas segala peraturan yang 

ada. Kedua, pembangunan politik melibatkan diferensiasi fungsi politik yang baru 

dan pengembangan struktur khusus sebagai pelaksanaan seluruh fungsi tersebut. 

Dalam pandangan Huntington, wilayah kewenangan khusus – hukum, militer, 

adminstratif, dan pengetahuan – menjelma menjadi kawasan khusus yang terpisah 

dari dunia politik dan bersifat mandiri, terspesialisasi, tetapi merupakan lembaga 

subordinasi dalam melaksanakan semua tugas-tugas pemerintahan tersebut. Hierarki 

administrasi menjadi kian terperinci dan tegas serta lebih disiplin. Sementara pada 
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waktu bersamaan, jabatan dan kekuasaan didistribusikan dengan bersandarkan pada 

prestasi kerja dan bukannya atas dasar askriptif; serta ketiga, pembangunan politik 

ditandai dengan meningkatnya peran serta politik yang meliputi seluruh lapisan 

masyarakat. Mendalamnya partisipasi di bidang politik dapat meningkatkan kadar 

kontrol penguasa atas masyarakat seperti pada negara totaliter atau mempertegas 

pengawasan massa atas pemerintah seperti dalam sistem politik demokrasi. Dengan 

kata lain, rasionalisasi kekuasaan, diferensiasi struktur, dan partisipasi massa 

membedakan masyarakat modern dengan masyarakat tradisional. 

Berhadapan pada kondisi demikian, tuntutan untuk menjadi elit desa pun ikut 

berubah. Dalam konteks mempertahankan legitimasi politik (baca: rasionalisasi 

kekuasaan) sebagai penguasa desa, elit desa akhirnya harus berhadap-hadapan dengan 

tuntutan perubahan sosial dan politik yang terjadi. Artinya, elit desa berhadapan 

dengan tiga tuntutan masyarakat desa sekaligus, yaitu memenuhi kebutuhan 

masyarakat desa sebagai bagian dari dunia (globalisasi), masyarakat sebagai bagian 

dari NKRI (pemerintah) dan masyarakat desa sebagai bagian dari desa itu sendiri. 

Dalam kondisi ini, maka legitimasi yang bersandar pada tradisi maupun legitimasi 

yang bersandar pada kepatuhan pada pemerintah menjadi tidak cukup untuk 

merepresentasikan kekuasaan para elit-elit di desa. Seperti dicatatkan Eko Sutoro 

(2003: 10), menceritakan pengalaman salah satu kepala desa setelah reformasi 

berikut: “dulu menjadi kepala desa mudah. Rakyat diajak apa saja mau. Tidak rewel. 

Sekarang susah. Rakyat sekarang sangat kritis. Apalagi kehadiran BPD, membuat 

kepala desa makin susah. Artinya dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, elit 
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desa perlu membuka dan membenahi dirinya bahwa sedang terjadi perubahan 

fundamental pada masyarakat yang dipimpinnya
1
. 

Terkait dengan tata kelola pemerintahan di pedesaan, Syakrani dan Syahriani 

(2009: vii-viii) mencatat bahwa dalam kondisi tuntutan perubahan sosial dan politik 

itu ada dua permasalahan yang timbul tentang tata laksana pemerintah yang baik 

(good governance). Pertama, ketidaksiapan setiap individu dan organisasi untuk 

mengubah dan menyesuaikan mental (mind-set), etos kerja, dan kultur organisasi 

lama dengan tuntutan perubahan. Ketidaksiapan ini menyebabkan kelelahan 

psikologis yang kadang membuat setiap orang enggan keluar dari zona kenikmatan 

yang diberikan oleh tatanan lama. Kedua, resistensi atau penolakan akan semakin 

kuat apabila perubahan itu dinilai merugikan kepentingan, mengusiknya, dan 

menggganggu stabilitas kenikmatan.  

Kenyataan-kenyataan tentang tantangan dalam tata kelola pemerintahan seperti 

yang dicatatkan Syakrani dan Syahriani di atas juga terjadi pada salah satu desa di 

Kabupaten Pekalongan, yaitu Desa Bukur. Dalam rangka menjawab tuntutan otonomi 

Desa yang tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014, maka aparatur pemerintah desa 

                                                           
1
 Kompas 25 Januari 2003 (dalam Latief, 2003: 1) mencatat contoh-contoh kasus perubahan-perubahan 

yang terjadi pada masyarakat desa seperti berikut: semangat reformasi sudah merambah ke masyarakat 

pedesaan. Pada hari Kamis, 16 Januari 2003, penduduk Desa Keboromo (Kecamatan Tayu, Kabupaten 

Pati, Jawa Tengah) menggelar “pengadilan rakyat” terhadap kepala desa, dan sejumlah perangkat desa; 

ketua, wakil dan sejumlah anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) yang didakwa terlibat 

penyalahgunaan uang ganti rugi proyek jalan lingkar kota Tayu. Semua tersangka mengakui, dan tidak 

melakukan pembelaan sama sekali. Ketika rakyat menghendaki semua uang ganti rugi (senilai Rp 89, 

8 juta) harus dikembalikan paling lambat 20 Januari (hanya berselang 4 hari sejak pengadilan 

diadakan), para tersangka menyetujui begitu saja. Pada saat hari pengembalian tiba, para tersangka 

hadir lagi dn mengembalikan seluruh uang ganti rugi taah proyek jalan lingkar. Uang sebanyak Rp 89, 

8 juta dibungkus dalam dua kantong plastik warna hitam dihitung ulang satu per satu, dan disaksikan 

secara langsung oleh warga desa. 
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diharapkan menjadi profesional dalam mengelola dan melaksanakan tata 

pemerintahan pada level desa. Namun begitu, kenyataan yang terjadi ialah belum 

dipahaminya fungsi dan peran dari masing-masing pejabat desa yang menyebabkan 

banyak persoalan. Salah satu contoh yang disaksikan ialah bagaimana BPD menjadi 

pelaksana proyek jalan di Desa Bukur
2
 Padahal, berdasarkan UU No 6 Tahun 2014, 

BPD berfungsi sebagai monitoring dan evaluasi kegiatan desa, bukan sebagai 

pelaksana proyek. Kenyataan berikut yang terjadi di Desa Bukur ialah sulitnya 

perubahan perilaku terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi administratif. Dalam 

salah satu wawancara penulis dengan salah satu pejabat pemerintah Desa Bukur, 

dikatakan bahwa ada keengganan untuk berubah, misalnya untuk mempelajari dasar-

dasar komputer, padahal hal itu menjadi salah satu persyaratan setiap pamong desa 

saat ini (PP No 43 Tentang Peratura Pelaksanaan UU Desa)
3
. 

Belum adanya pemahaman fungsi dan peran terkait tata kelola pemerintahan 

juga berimplikasi pada penyusunan RPJM Desa Bukur 2014 – 2019. Sebagai salah 

satu syarat yang perlu dimiliki desa, maka RPJMDes merupakan dokumen wajib 

yang harus dimiliki desa agar terjadi sinergi antara program desa dengan program 

pemerintah daerah. Namun demikian, kenyataan yang terjadi di Desa Bukur, hingga 

saat ini dokumen RPJMDes desa ini belum selesai. Mengacu pada hasil wawancara, 

ditemukan beberapa persoalan utama karena disebabkan belum dipahaminya fungsi 

                                                           
2
 Wawancara penulis dengan Slamet Santoso, Suwandi, dan FX Martono, pada tanggal 20, 21, 23 

Oktober 2014. Dan rekaman hasil obrolan antara Slamet Santoso, FX Martono dan Sumarto pada 

tanggal 24 Oktober 2014. 
3
 Wawancara dengan Suwandi 21 Oktober 2014. 
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dan peran terkait tata kelola pemerintahan, yaitu tiadanya komunikasi internal tim 

RPJMDes, tiadanya job description yang jelas baik pada ketua, sekretaris hingga 

anggota tim penyusun, dan lemahnya fungsi manajemen organisatoris dari tim 

penyusun RPJMDes
4
. 

Namun demikian, apabila dicermati dari komposisi tim penyusun, ternyata 

bahwa anggota tim penyusun memiliki kemampuan yang beragam. Artinya, jika 

terjadi pemahaman tentang tata kelola organisasi, seharusnya desa ini telah 

menyelesaikan dokumen RPJMDesnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua 

Tim RPJMDes, kenyataan yang terjadi di Desa Bukur ialah tiadanya kepedulian dari 

hampir semua aparatur desa untuk benar-benar terlibat dalam hampir setiap 

pembangunan desanya, termasuk dalam penyusunan RPJM Desa Bukur
5
. 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan ini, maka penelitian ini akan memfokuskan 

pada dinamika peran aktor yaitu mereka yang terlibat dalam anggota tim penyusun 

RPJMDes
6
. Disebut dinamika peran aktor, karena seharusnya mereka yang terlibat 

sebagai tim penyusun RPJM Desa Bukur, harus melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sesuai kedudukannya di dalam tim penyusun (Soekanto, 2002: 243). 

Namun, berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara, kenyataan yang ditemui 

ialah, diduga masing-masing aktor secara dinamis memainkan peranannya sendiri-

sendiri, tergantung pada situasi dan modal yang dimiliki oleh masing-masing aktor.  

                                                           
4
 Wawancara dengan Bapak Slamet Santoso, Tardjo, Suwandi, dan FX Martono, pada tanggal 20, 22, 

23 Oktober 2014. 
5
 Wawancara dengan Aktor B, 22 Oktober 2014 

6
 Tim Penyusun RPJM Desa Bukur yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah mereka yang dimuat 

dan diputuskan dalam SK Tim Penyusun RPJM Desa Bukur 2014 – 2019. 
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Diduga demikian karena dalam kenyataan, ada beberapa hal yang ditemui: (1) 

beberapa anggota di dalam tim RPJMDes merupakan aktor-aktor dengan modal-

modal seperti modal kultural, yaitu pengetahuan (Bourdieu, 1990: 67), yang mana, 

jika modal tersebut bisa dimanajemen dengan baik oleh tim, maka dugaan penulis 

ialah dokumen RPJM Desa Bukur, seharusnya sudah bisa terselesaikan; (2) 

ditemukan juga bahwa ada aktor-aktor tertentu yang merupakan anggota tim 

RPJMDes enggan untuk terlibat dalam proses penyelesaian dokumen; (3) ada aktor 

yang bahkan tidak mengetahui dirinya merupakan anggota tim penyusun RPJMDes; 

(4) para aktor karena ada aktor tertentu yang bersedia mengerjakan apa yang bukan 

menjadi pekerjaannya, tetapi lebih karena faktor menghormati dan loyalitas terhadap 

pimpinan desa; dan (5) ada aktor yang berupaya melakukan tugas menyelesaikan 

dokumen RPJM Desa Bukur sendirian, karena didasarkan pada pemikiran individual 

dirinya bahwa menyelesaikan sebuah pekerjaan lebih karena faktor dapat dan tidak 

dapat dilakukan, bukan dikelola dalam perspektif manajerial organisatoris. Artinya 

kelima fakta di atas sekilas menurut dugaan penulis menggambarkan bagaimana aktor 

peran secara dinamis dimainkan oleh masing-masing aktor karena kondisi dan situasi 

yang dihadapi oleh masing-masing aktor ini. 

Penelitian ini dengan demikian akan menggunakan perspektif aktor menurut 

Bourdieu, bahwa dalam persepektif Bourdieu siapapun yang disebut aktor ialah 

individu yang memiliki modal tertentu. Dalam penelitian ini aktor memiliki modal 

yang berbeda-beda dimana modal inilah yang “dilepaskan” demi mendapatkan 

otoritas dan legitimasi, sehingga perspektif Weberian tentang otoritas dan legitimasi 
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akan digunakan untuk melandasi bagaimana aktor dengan masing-masing modalnya, 

melakukan dinamika peran dalam proses  penyusunan RPJMDdes. Artinya, dalam 

pengakuan aktor lain terhadap modal yang dimiliki masing-masing aktor, dinamika 

peran itu terjadi. Mengacu pada latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini 

diberikan judul: “Dinamika Peran Aktor: Studi Kasus Penyusunan RPJM Desa 

Bukur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan 2014 – 2019”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana dinamika peran aktor dalam proses penyusunan RPJM Desa Bukur 

Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan 2014 – 2019? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Menggambarkan dinamika peran aktor dalam proses penyusunan RPJM Desa 

Bukur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan 2014 – 2019. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian memberikan manfaat pada dua ranah yaitu teoritik dan ranah 

praktis. 

1.4.1. Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat keilmuan khususnya 

ilmu sosial terkait dengan teori tentang peran aktor dan dinamikanya dengan 

sumber-sumber legitimasi yang dimilikinya. 
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1.4.2. Praktis  

Hasil penelitian ini akan memberikan kemanfaatan pada masyarakat desa 

dimana penelitian ini dilaksanakan, dimana hasil penelitian akan menggambarkan 

masing-masing aktor yang terlibat dalam proses penyusunan RPJMDes dan 

dinamika di dalamnya. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Penelitian ini akan dibatasi pada dinamika peran aktor, dengan studi kasus 

proses penyusunan RPJM Desa Bukur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan 

2014 – 2019. Perspektif untuk memotret dinamika antar aktor ini, akan digunakan 

persepektif Bourdieu, dengan proses atau dinamika di dalamnya menggunakan 

perspektif otoritas dan legitimasi menurut Weber. 

 

1.6. Konsep yang Digunakan 

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1. Aktor merupakan individu yang dipengaruhi sekaligus juga mempengaruhi 

struktur obyektif masyarakat. 

1.6.2. Modal merupakan aset yang dimiliki individu dalam lingkungan sosialnya 

yang digunakan untuk menentukan posisi dalam suatu ranah. 

1.6.3. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap 

hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan 

keputusan politik. 
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1.6.4. Dinamika peran iala sebuah peran yang kadang berubah dimana peran itu 

tidak selalu harus berdasarkan tugas dan kewajiban yang melekat; hal ini 

lebih banyak didorong oleh faktor situasi atau ranah yang dihadapi aktor. 


