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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1. Perubahan Sosial: Pengantar Memahami Dinamika Peran Aktor 

Apakah perubahan sosial itu? Wilbert Moore (dalam Gunawan 2013:33) 

mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, dan 

yang dimaksud dengan struktur sosial ialah pola-pola perilaku dan interaksi sosial.  

Soemardjan (2009: xxiv-xxvii) mengatakan bahwa perubahan sosial pada dasarnya 

sulit dipisahkan dengan perubahan budaya. Menurut Soemardjan, perbedaan antara 

perubahan sosial dan perubahan budaya bahkan mungkin hanya dilihat pada tingkat 

analisa. Tetapi dalam praktiknya sangat sulit membedakan antara yang satu 

(perubahan sosial) dan lainnya (perubahan budaya). 

Dalam perspektif Gunawan (2013: 34) pengertian penting dari kalimat 

“perubahan sosial yang penting” seperti yang disebutkan di atas, mengacu pada 

situasi atau keadaan bahwa perubahan yang dimaksudkan membawa konsekuensi 

tertentu yang dianggap atau dinilai penting terhadap struktur sosial atau bahkan 

sistem sosial secara lebih luas. Oleh karena itu pula pengertian penting di sini juga 

mengandung dimensi penilaian dan pendapat dari para pihak yang terlibat langsung 

atau tidak langsung dengan proses perubahan yang bersangkutan. Dengan 

pemahaman ini lanjut Gunawan, maka permasalahan perubahan sosial pada intinya 

bukanlah terutama permasalahan ada atau tidak adanya perubahan, tetapi lebih 

penting adalah seberapa jauh perubahan sosial itu terjadi, bagaimana arahnya, dan 
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tentu saja pada akhirnya, apa konsekuensi dan hasilnya terhadap perkembangan 

struktur sosial yang ada. 

Durkheim dikenal dengan pemikirannya yang terkenal tentang perkembangan 

masyarakat yang berjalan secara linier dan evolusioner dari mulai tahap masyarakat 

mekanis ke organis. Pembagian perkembangan masyarakat yang dikotomis ini 

berdasarkan perbedaan kualitas ikatan sosial dalam struktur sosial masyarakat, yaitu 

tahap mekanis karena adanya ikatan solidaritas mekanis dalam masyarakat, dan 

munculnya tahap organis karena tumbuhnya ikatan solidaritas organis dalam 

masyarakat. Solidaritas mekanis berakar dalam kesamaan fungsi dan tugas yang tidak 

dibeda-bedakan; solidaritas organis berakar dalam peran dan pekerjaan yang sangat 

beragam, kerjasama yang saling melengkapi dan saling memerlukan (Sztompka, 

2005: 115-131). Yang terakhir ini, oleh Durkheim dianggap menjadi ciri masyarakat 

yang sudah berkembang menjadi modern (Gunawan, 2013: 47). 

Selain Durkheim, teoritisi perubahan sosial lain yang digolongkan dalam aliran 

evolusionis ialah Robert Redfield. Redfield menggagas teori perubahan sosial yang 

menggambarkan adanya transisi dari masyarakat “folk” ke masyarakat “urban”. 

Pemikirannya menggambarkan tentang proses transisi masyarakat dari masyarakat 

sederhana yang belum terdiferensiasi dan yang relatif homogen susunan sosialnya 

menuju dan menjadi masyarakat yang (mencoba) modern dengan tingkat diferensiasi 

struktur yang tinggi dan susunan sosialnya yang heterogen (Gunawan, 2013: 47-48). 

Harper (dalam Gunawan 2013: 36 – 40), mencata bahwa ada lima dimensi 

dalam perubahan sosial. Dimensi pertama berhubungan dengan tingkatan perubahan 
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(level of change); dimensi kedua berhubungan dengan kerangka waktu (time frames); 

dimensi ketiga berhubungan dengan penyebab perubahan (cause of change); dimensi 

keempat berhubungan dengan agensi (agency) atau bagaiaman perubahan yang terjadi 

itu dihubungkan dengan intense atau niat pelakunya atau aktor (manusia); dimensi 

kelima berhubungan dengan beberapa istilah berbeda berkaitan erat dengan konsep 

perubahan yaitu, misalnya, antara istilah proses, kemajuan (progress), perkembangan 

(evolution), dan pembangunan (development). 

Dimensi pertama perubahan sosial terjadi pada berbagai tingkat, dimulai dari 

tingkat kecil hingga pada sistem yang besar seperti masyarakat. Sztompka (Gunawan, 

2013: 37) menyebutkan bahwa perubahan sosial terjadi dalam tiga tingkatan realitas, 

yaitu mikro, meso dan amkro. Proses makro terjadi di tingakt paling luas yaitu 

masyarakat global, bangsa, kawasan, atau kelompok etnik. proses meso mencakup 

kelompok besar, komunitas, asosiasi, partai politik, birokrasi dan lain sebagainya. 

Proses mikro terjadi dalam kehidupan sehari-hari individu atau dalam kelompok kecil 

seperti keluarga dan lingkungan keluarga.  

Dimensi kedua, kerangka waktu (time frame) perubahan sosial. Dalam konteks 

ini, setiap proses perubahan sosial memang harus dibayangkan sebagai sesuatu hal 

yang terjadi dalam jangka kurun waktu tertentu. Kerangka waktu dalam proses 

perubahan sosial itu bisa berdimensi pendek (short-term) hingga jangka  panjang 

(long-term), tergantung dari sudut pandang mana proses perubahan sosial itu diamati 

dan dicermati.  
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Dimensi ketiga yaitu berhubungan dengan sebab-sebab perubahan. Dalam hal 

ini proses perubahan bisa disebabkan oleh faktor-faktor eksogen yaitu faktor-faktor 

penyebab dari luar struktur atau faktor-faktor endogen, yaitu faktor-faktor penyebab 

dari dalam struktur itu sendiri. Faktor eksogen dalam perubahan sosial, misalnya ide, 

pengetahuan, teknologi atau kebijakan sosial-politik dari luar struktur, dan lain 

sebagainya. Sedangkan faktor endogen bisa saja dalam bentuk kompetisi atau 

persaingan kekuasaan yang mempengaruhi kontrol terhadap kekuasaan dalam 

struktur sosial, perubahan komposisi dan peran-peran elemen anggota dalam struktur 

sosial, dan lain sebagainya. Smelser (1992: 369-393) memandang bahwa proses 

endogen dan eksogen seringkali berjalan secara serempak dan prosesnya berlangsung 

secara dialektis. 

Dimensi keempat, bagaimana kaitan antara perubahan struktur sosial dengan 

intense/niat pelaku/aktor atau dalam sosiologis dikenal dengan istilah atau konsep 

agensi (aktor). Berkaitan dengan agensi ini maka dalam proses perubahan sosial 

dikenal dua hal, yaitu: (1) perubahan sosial merupakan proses yang dikehendaki sejak 

awal (intended) dan (2) perubahan sosial merupakan proses yang tidak dikehendaki 

(unintended) atau prosesnya cenderung terjadi seacra autonomous. Dalam realitasnya, 

antara proses yang dikehendaki dan tidak dikehendaki sering tumpang tindih.  

Dimensi kelima menyangkut hubungan antara konsep perubahan sosial dengan 

konsep yang lain yang kurang lebih disepadankan dengan konsep perubahan sosial 

tetapi yang secara instrinsik agak berbeda arti dan maknanya. Ini misalnya mencakup 
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perbedaan antara konsep perubahan (change) dengan proses (process), kemajuan 

(progress) dengan evolusi (evolution) dan pembangunan.  

 

2.2. Memiliki Modal Sebagai Aktor Menurut Bourdieu 

Siapa saja yang dapat dipandang sebagai aktor menurut Bourdieu? Bagi 

Bourdieu, mereka yang memiliki modal itulah aktor. Modal merupakan aset yang 

dimiliki individu dalam lingkungan sosialnya yang digunakan untuk menentukan 

posisi dalam suatu ranah. Modal itu harus selalu di produksi dan direproduksi 

kembali. Menurut Bourdieu terdapat empat jenis modal, yaitu modal ekonomi, modal 

sosial, modal kultural, dan modal simbolik. (Bourdieu, 1990: 67).   

1) Modal ekonomi: segala bentuk modal yang dimiliki yang berupa materi, 

misalnya uang, emas, mobil, tanah, dan lain-lain. 

2) Modal sosial: terdiri dari hubungan sosial yang bernilai antara individu, atau 

hubungan-hubungan dan jaringan hubungan-hubungan yang merupakan 

sumberdaya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-

kedudukan sosial.  

3) Modal kultural: meliputi berbagai pengetahuan yang sah. Bourdieu merujuk 

pada pengetahuan formal yang dimiliki oleh aktor, misalnya jenjang 

pendidikan. 

4) Modal simbolik: berasal dari kehormatan dan prestise seseorang, misalnya 

posisi atau jabatan seseorang sebagai kepala pemerintahan. 
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Pertanyaannya adalah bagaimana modal ini terbentuk? Mengadopsi pemikiran 

Weber tentang motif tindakan aktor (fenomenolog), kebebasan subyek para 

eksistensialis  (Jones, 2010: 116; Kudubun, 2012: 19), dan juga sebagai kritik atas 

strukturalisme objektif (Ritzer & Goodman, 2008: 519), maka Bourdieu 

menggunakan istilah habitus untuk menggambarkan bagaimana aktor mengakumulasi 

modal. Habitus dalam konsepsi Bourdieu, merupakan struktur mental dan kognitif 

yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Aktor dibekali dengan 

serangkaian skema atau pola yang diinternalisasikan yang mereka gunakan untuk 

merasakan, memahami, menyadari dan menilai dunia sosial (Ritzer & Goodman, 

2008: 522). Habitus sebagai sebuah struktur mental dan kognitif aktor, akan terus 

direvisi ketika aktor membangun tindakannya dalam arena (field). .Karena itu, bagi 

Bourdieu, arena untuk negosiasi habitus merupakan arena perjuangan (Bourdieu & 

Wacquant, 1992: 101). Bourdieu menjelaskan struktur lingkunganlah yang 

menyiapkan dan membimbing strategi yang digunakan penghuni posisi tertentu 

(secara individual atau kolektif) yang mencoba melindungi atau meningkatkan posisi 

mereka untuk memaksakan prinsip perjenjangan sosial yang paling menguntungkan 

bagi produk mereka (Bourdieu, dalam Waquanct, 1989: 40). Karena itu, modal adalah 

hasil habitus yang diakui dalam ranah dimana aktor itu berhasil menegosiasikan 

struktur mental dan kognitifnya. 

Pertanyaan berikutnya adalah mengapa modal bisa berbeda-beda pada tiap 

aktor? Ketika negosiasi habitus dalam ranah dapat diterima, dengan kata lain, ketika 

struktur objektif dapat memberikan pengakuan pada sebuah tindakan dan sementara 
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pada sisi lain hal itu memberikan kenyamanan pada individu, pada saat itulah hasil 

negosiasi ini akan diteirma sebagai modal bagi para aktor. Karena itu, Bourdieu 

membahasakannya sebagaimana dikutip oleh Ritzer & Goodman (2008: 522) sebagai 

berikut: 

Habitus mencerminkan pembagian objektif dalam struktur kelas seperti 

menurut umur, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial. Habitus diperoleh 

sebagai akibat dari lamanya posisi dalam kehidupan sosial yang diduduki. Jadi 

habitus akan berbeda-beda, tergantung pada wujud posisi seseorang dalam 

kehidupan sosial…sementara tindakan atau praktik cenderung membentuk 

habitus, habitus, pada gilirannya, berfungsi sebagai penyatu dan menghasilkan 

praktik/tindakan. 

 

2.3. Jenis Legitimasi: Level (Jangkauan) Berdinamika Para Aktor 

Weber (Ritzer & Goodman, 2008: 37 – 39; Jones, 2010: 116 – 117) membagi 

legitimasi dalam tiga jenis yaitu: legitimasi tradisional, legitimasi kharismatik dan 

legitimasi legal-rasional
1
. Pertanyaannya adalah bagaimana ketiga jenis legitimasi ini 

terbentuk? Bourdieu dalam upaya untuk mengatasi obyektivitas dan subyektivitas, 

menawarkan gagasan tentang pembentukan legitimasi ini yang disebutnya sebagai 

strukturalisme genetik (Ritzer & Goodman, 2008: 579-580). Strukturalisme genetik 

merupakan analisis struktur-struktur obyektif yang tidak bisa dipisahkan dari analisis 

asal-usul struktur-struktur mental dalam individu-individu biologis yang sebagian 

merupakan produk dari penyatuan struktur-struktur sosial dan asal-usul struktur sosial 

                                                           
1
 Legitimasi tradisional yaitu bentuk legitimasi yang diperoleh dri sutu kepercayaan mapan yang 

bersumber dari tradisi, atau otoritas kepemimpinan karena dilandaskan pada tradisi; sementara 

legitimasi kharistmatik menunjuk pada suatu sifat tertentu dari seorang individu pribadi yang karena 

sifatnya yang dipandang luar biasa dan diperlakukan sebagai seorang yang dikaruniai kemampun 

dikodrati; sedangkan legitimasi legal-rasional merupakan legitimasi yang diberikan karena didasarkan 

pada aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum. 
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itu sendiri (Kudubun, 2012: 19). Bourdieu menjelaskan logika praksis pelaku-pelaku 

sosial dalam lingkungan sosial yang tidak setara dan konfliktual. Logika ini 

mengatasi model Marxis yang hanya berhenti pada penjelasan masyarakat yang 

dikatakan menjadi infrastruktur ekonomi (Jones, 2010: 119; Ritzer & Goodman, 

2008: 38; Kudubun, 2012: 19). Bourdieu mengemukakan pandangan bahwa lingkup 

sosial dibentuk dari berbagai ragam ranah yang otonom, seperti budaya, politik, 

gender, seni dan tidak hanya ekonomi yang mendefinisikan model-model dominasi 

(Kudubun, 2012: 19). 

Konsepsi struktural genetik inilah yang akan digunakan untuk memotret sejauh 

mana batas dinamika para aktor, atau sejauh mana legitimasi yang diterima para 

aktor. Artinya, dalam potret Bourdieu (1977: 3), Bagaimana struktural obyektif 

masyarakat menentukan sejauh mana dinamika diantara aktor terhadap aktor lainnya. 

Praktik  dalam konsepsi Bourdieu tidak ditentukan secara obyektif, tetapi juga bukan 

hasil kemauan bebas (Ritzer & Goodman, 2008: 519). Dalam menjelaskan tentang 

stukturalisme genetisnya, Bourdieu menjelaskannya dengan cara berikut: 

Analisis struktur objektif tak dapat dipisahkan dari analisis asal-usul struktur 

mental individu yang, hingga taraf tertentu, merupakan produk penggabungan 

struktur sosial; juga tak dapat dipisahkan dari anlisis asal-usul struktur sosial itu 

sendiri; ruang sosial dan kelompok yang menempatinya adalah produk dari 

perjuangan historis (dimana agen berpartisipasi sesuai dengan posisi mereka di 

dalam ruang sosial dn sesuai dengan struktur mental yang menyebabkan agen 

dapat memahami ruang sosial ini) (Bourdieu, 1990: 14). 

 

Terkait penelitian ini, pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi sumber-

sumber legitimasi para aktor? Pertama, aktor dalam konteks masyarakat pedesaan 
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Jawa, maka sumber-sumber legitimasi dapat bersumber dari tradisi maupun 

karakteristik karismatik. Tradisi dalam sudut pandang ini ialah bagaimana masyarakat 

desa di Jawa membangun konsepsinya tentang dirinya dan aktor (liyan), (Bourdieu, 

1977: 82 Geertz dalam Sudiantara, 1998: 4; Triyanti, N, 1998; Giddens, 2001: 1; Sen, 

2006: 26; Eko Sutoro 2003: 10). Konsepsi ini, atau internalisasi antara struktural 

obyektif dan kehendak bebas aktor ala Bourdieu yang akan memetakan apa saja 

sumber legitimasi aktor itu, dan sejauh mana legitimasi yang diberikan masyarakat 

terhadap aktor, sehingga memberikan ruang berdinamika sang aktor pada masyarakat 

itu. Artinya, bagaimana masyarakat membangun konsepsi tentang modal (hasil 

negosiasi habitus+relasi dalam ranah) akan menentukan sejauh mana dinamika aktor 

dalam proses penyusunan RPJM Desa tersebut. 

Kedua, aktor dalam konteks sebagai intelektual maka sumber-sumber legitimasi 

itu dapat berupa karismatik tetapi juga legitimasi legal-rasional. Dalam penelitian ini, 

maka sumber legitimasi aktor ialah pengakuan akan kapasitas intelektual dan 

persetujuan yang diberikan aktor lain terhadap aktor melalui pengangkatan aktor 

dalam posisi tertentu dan melalui persetujuan yang diberikan untuk menyusun 

rancangan pembangunan desa. Modal yang dimiliki aktor antara lain: (1) keteladanan 

dalam mempriotaskan program kepada kelompok miskin; (2) kepimpinan karena 

faktor pendidikan; (3) kepemimpinan struktural; dan (4) pemahaman teoritik 

konseptual tentang pemberdayaan masyarakat. 
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Kedua sumber legitimasi aktor di atas, dalam konsepsi Durkheim 

merepresentasi kedua tipikal solidaritas masyarakat, yaitu solidaritas yang berbasis 

mekanis dan solidaritas yang berbasis organis. 

 

2.4. RPJMDes: Dinamika Peran Aktor (Perang Posisi Melalui Modal) 

RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang 

memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan 

umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, Progrm Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD), lintas SKPD dn program prioritas kewilayahan, disertai perencanaan 

kerja. Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 PERMENDAGRI No 66 Tahun 2007 Tentang 

Perencanaan Pembangunan Desa menyatakan bahwa RPJMDes memuat arah 

kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa.  

Sementara itu menurut Ayat 1 pasal 79 UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan 

bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa dengan 

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota 

Ayat 2 pada pasal 79 UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan 

pembanguna desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disusun secara berjangka 

meliputi: (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun; dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya pada ayat (5) 

disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 
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Desa merupakan pedoman dalam Penyusunan Pendapatan dan Belanja Desa yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, maka RPJM Des adalah 

dokumen rencana pembangunan desa yang didalamnya memuat arah kebijakan 

keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa. 

Dalam proses penyusunan RPJMDes, hal-hal yang perlu disadari sebagai 

prinsip-prinsip yang melekat dalam proses penyusunan RPJMDes sebagaimana diatur 

dalam PERMENDAGRI No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan 

Desa adalah sebagai berikut: (1) pemberdayaan yaitu bahwa RPJMDes harus mampu 

mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat; (2) partisipatif yaitu bahwa  

masyarakat harus ikut serta dan terlibat aktif dalam pembangunan yang direncanakan 

itu; (3) berpihak kepada masyarakat miskin, yaitu bahwa program-program yang 

direncanakan benar-benar menyentuh dan memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada masyarakat miskin untuk menikmati hasil dari program itu; (4) terbuka, yaitu 

bahwa program-program yang direncanakan tersebut dapat dilihat dan diketahui 

secara langsung oleh seluruh masyarakat desa; dan (5) akuntabel, yaitu bahwa 

program-program yang direncanakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan 

benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat. 

Mengacu pada Ayat (4) Pasal 80 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka 

prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan 

masyarakat desa yang meliputi: (a) peningkatan kualitas dan akses terhadap 

pelayanan dasar; (b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 
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berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c) 

pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d) pengembangan dan 

pemanfaaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e) peningkatan 

kualitas ketertiban dan ketentraman desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. 

Sebagai sebuah dokumen perencanaan desa, maka dalam penyusunannya 

RPJMDes memerlukan tim dimana tugas dan fungsi tim disebutkan sebagai berikut 

(PNPM Mandiri, 2010: 15-16)  

a. Kepala Desa karena jabatannya adalah penangung jawab dan koodinator tim 

penyusun, bertugas dan bertanggungjawab untuk: 

 Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM Desa 

 Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM 

Desa 

 Melaksanakan rekrutmen calong anggota Tim Penyusun RPJM Desa 

 Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa 

 Mengundang anggota Tim Penyusun 

 Memimpin Rapat Tim Penyusun 

 Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun 

 Menugaskan KMPD dan LPMD memfasilitasi pengkajian keadaan desa 

 Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa 

 Memastikan tersusunnya Rancangan RPJM-Desa 
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b. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas 

dan bertanggungjawab untuk: 

 Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat. 

 Membantu Kepala Desa mengelola Rapat Tim Penyusun 

 Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun 

RPJM-Desa 

 Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM-Desa 

c. Pengurus LPMD, KPMD, Kepala Dusun dan Wakil Masyarakat tersebut di atas 

adalah sebagai anggota Tim Penyusun, bertugas dan bertanggungjawab untuk: 

 Menghadiri rapat Tim Penyusun 

 Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM-Desa 

Berdasarkan tugas dan tanggungjawab tersebutkan di atas, maka masing-

masing aktor dalam Tim RPJM-Desa, akan bermain sesuai dengan fungsi yang telah 

diletakan padanya masing-masing. Namun demikian, kenyataan yang terjadi ialah 

setiap aktor yang masuk dalam tim RPJM-Desa Bukur, lebih banyak menggunakan 

legitimasi yang diterima dari masyarakat, karena modal-modal yang dimilikinya. 

Artinya, pada tataran pelaksanaan, terjadi dinamika antar aktor dalam proses 

penyusunan RPJM Desa Bukur, karena tugas dan tanggungjawab di atas tidak pahami 

pada porsinya, sehingga dinamika yang terjadi ialah masing-masing aktor dengan 

modal yang dimiliki masing-masing berdinamika berdasarkan pada tafsirannya 

sendiri-sendiri tentang tugas dan tanggungjawab yang ada pada dirinya. 
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2.5. Kerangka Pikir Penelitian 

Setiap aktor dengan kapasitas modal yang dimilikinya masing-masing akan 

berdinamika diantara para aktor lain. Aktor yang mengandalkan modal karena 

legitimasi tradisi, dimana tindakan-tindakan aktor akan didasarkan pada solidaritas 

mekanis yang mengandalkan bahwa segala sesuatu harus dikerjakan bersama tanpa 

perlu mengacu pada tugas dan tanggungjawab atau job description dari tiap-tiap 

aktor. Sementara itu, ada aktor yang benar-benar mengandalkan modal kultural 

dimana basis legitimasinyanya ialah legal-rasional, tetapi juga karismatik, dimana 

tindakan-tindakan aktor didasarkan pada pertimbangan solidaritas organis. Kedua 

sudut pandang yang berbeda karena basis legitimasi dan modal inilah membuat aktor 

saling berdinamika dengan aktor lain.  

Dalam penelitian ini pada kasus penyusunan RPJMDesa Bukur, tampak bahwa 

masing-masing aktor dengan basis legitimasi dan modalnya masing-masing saling 

berdinamika diantara para aktor.  
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