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BAB V 

DINAMIKA PERAN AKTOR DALAM PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA 

BUKUR 2014 – 2019 

 

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yaitu dinamika peran aktor 

dalam proses penyusunan RPJM-Desa Bukur Kecamatan Bojong Kabupaten 

Pekalongan 2014 – 2019. Aktor-aktor dalam penelitian ini ialah mereka yang terlibat 

dalam Tim Penyusun RPJM-Desa Bukur dengan modal masing-masing dan sumber 

legitimasi yang dimiliki oleh masing-masing aktor ini. Berikut ini akan dibahas 

modal dari masing-masing aktor, legitimasi yang diperoleh masing-masing aktor dan 

dinamika yang dimainkan karena modal dan legitimasi yang diperoleh oleh para aktor 

ini. 

 

5.1. Habitus Para Aktor yang Terlibat dalam Penyusunan RPJM Desa Bukur 

Menggambarkan dinamika yang dimainkan oleh aktor dalam penyusunan 

RPJM Desa Bukur, dengan menggunakan perspektif Bourdieu, maka penting untuk 

melihat habitus dari masing-masing aktor. Sebelumnya, dalam penelitian ini masing-

masing aktor akan diberikan label sebagai berikut: Bapak Angga (Aktor A), Bapak 

Joko (Aktor B), Bapak Kodir (Aktor C) dan Bapak Dono (Aktor D)
1
. 

Aktor A termasuk pendatang di Desa Bukur. Beliau migrasi dari daerahnya 

karena ditugaskan negara menjadi guru Sekolah Menengah Pertama  (SMP N Bojong 

                                                           
1
 Semua nama aktor di atas, disamarkan. 
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3). Sejak tahun 1990 beliau telah berada di Desa Bukur. Selama di Desa Bukur, 

beliau menemukan bahwa Desa tersebut adalah “Desa Holywood” dalam bahasa 

beliau, dimana terjadi kehidupan yang amoral. Disebut demikian karena banyak 

penduduk dari desa ini laki-lakinya yang seringnya berstatus sebagai suami bekerja 

ke luar daerah – umumnya ke Jakarta, sementara istrinya yang ditinggal. Fakta yang 

terjadi ialah selama istrinya ditinggal, tidak jarang istrinya hamil dan bukan dengan 

suaminya, tetapi karena hasil perselingkuhan.  

Selama bertugas menjadi salah satu warga Desa Bukur, beliau mengamati 

bahwa setiap tokoh-tokoh publik yang menjadi warga desa itu, misalnya karena 

statusnya adalah guru, menjadi tidak dihormati dan suaranya tidak lagi di dengar 

karena ikut terlibat dalam perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh warga masyarakat 

Desa Bukur. Selain kehidupan warga desanya yang “mengijinkan” terjadinya perilaku 

seks bebas antara pasangan yang bukan suami dan istri yang sah, hal lain yang 

diamati beliau ialah perilaku pejabat pemerintah desa, terutama Kepala Desa. Mantan 

Kepala Desa sebelum Kepala Desa saat ini, pernah terlibat penyalahgunaan 

kekuasaan, salah satunya ialah beliau pernah menimbun 150 sak semen bagi dirinya 

sendiri. Bahkan Kepala Desa sekarang ini juga sedang terlibat dalam masalah, karena 

memberikan proyek perbaikan jalan kepada salah satu anggota BPD, dimana 

pemberian proyek ini menyalahi tata aturan pemerintahan, karena penunjukkan ini 

tidak melalui LPMD. Pemberian proyek kepada salah satu anggota BPD ini 

merupakan balas jasa beliau, karena anggota BPD ini pernah menjadi tim sukses 
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untuk memenangkan beliau dalam pertarungan pemilihan Kepala Desa Bukur Periode 

2013 – 2019. 

 Dengan situasi desa yang demikian, beliau membangun habitusnya dengan 

cara memberikan teladan yang berbeda, dimana dengan kemampuan pendidikan dan 

profesi yang dimilikinya, beliau terlibat dalam membantu pemerintah desa merancang 

dan melaksanakan pembangunan desa, beliau juga dipercaya sebagai Koordinator 

BKM dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan PNPM, dimana setiap bantuan yang 

diberikan kepada kelompok-kelompok miskin, benar-benar dilakukan berdasarkan 

data-data empirik. Untuk memperoleh data-data tersebut, beliau terjun langsung 

mengamati, menilai dan memberikan evaluasi termasuk mengajak masyarakat 

memberikan penilaian kelayakan untuk memberikan bantuan. Di sekolah, beliau 

dipercayakan untuk mengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pendekatan 

dalam memberikan bantuan BOS dilakukan sama seperti memberikan bantuan-

bantuan lain kepada masyarakat. Karena kecakapan-kecakapan dan keteladanan 

beliau, beliau berhasil membangun modal sosial yang baik dengan masyarakat Desa 

Bukur. 

Aktor B merupakan warga asli Desa Bukur. Beliau pernah mengenyam 

pendidikan tinggi, tetapi tidak sampai menyelesaikannya. Karena hidup sebagai 

warga Desa Bukur dengan kehidupan yang sudah tersebutkan pada pengamatan aktor 

A di atas, maka beliau dikenal di desa sebagai salah satu pejabat pemerintah desa 

yang paling sering mengunjungi resto sate biawak. Karena terbiasa dengan kehidupan 

desa yang serba kompromi bahkan pada hal-hal yang salah, hal ini juga beliau 
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terapkan ketika menjadi pejabat pemerintah Desa Bukur. Salah satu dari sekian 

banyak kompromi yang dilakukan beliau yang baru saja terjadi ialah berusaha 

membela Kepala Desa saat ini, dengan meminta kepada BKM maupun LPMD untuk 

menutup mulut terkait dengan pemberian proyek dari Kepala Desa kepada salah satu 

anggota BPD. Karena terbiasa juga dengan berkompromi pada hal-hal yang salah, 

dalam tata kelola pemerintahan, bahkan dalam perannya sebagai Ketua Tim RPJM 

Desa Bukur, beliau terlihat menggampangkan segala sesuatu, melakukan segala 

sesuatu tidak berdasarkan pada mekanisme dan prosedur birokrasi, tetapi lebih 

bersifat selera asal suka. 

Aktor C juga merupakan pendatang di Desa itu, dan menikah dengan salah satu 

warga desa tersebut, yang saat ini istrinya menjadi salah satu pejabat pemerintah 

Desa. Beliau sudah beberapa kali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tingkat 

II tetapi terus gagal. Selain menjadi anggota tim penyusun RPJM Desa beliau juga 

adalah salah satu anggota BPD. Saat ini, beliau tengah menjadi pembicaraan 

masyarakat desa terkait dengan proyek yang diterima dari Kepala Desa. Selain 

Sekretaris BPD beliau juga menjabat menjadi Sekretaris PLPBK. Namun dalam 

kenyataanya, beliau bahkan tidak pernah terlibat dalam kegiatan PLPBK. 

Berdasarkan beberapa sumber, kegagalan-kegagalan pencalonan dirinya menjadi 

anggota legislatif, yang membuatnya mendukung Kepala Desa terpilih saat ini karena 

beliau dijanjikan diberikan bengkok oleh Kepala Desa dan juga proyek-proyek desa 

apabila Kepala Desa sekarang ini terpilih. Berdasarkan cerita-cerita yang berkembang 

di tengah-tengah masyarakat, keterlibatan beliau dalam berbagai kegiatan 
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pembangunan desa, lebih dimaksudkan agar dalam pelaksanaan program maupun 

kegiatannya, beliau dapat menjadi pemegang proyek. 

Akibat dari akumulasi masa lalunya, maka habitus yang dibangun beliau 

termasuk jenis habitus oportunistik, dengan tipe tidak mau bekerja keras, tetapi 

sangat tertarik untuk menikmati hasilnya, termasuk hasil dari program-program atau 

proyek-proyek pembangunan di Desa Bukur. 

Aktor D merupakan pendatang di Desa Bukur yang kemudian menikah dengan 

salah satu warga di desa itu. Pendidikan terakhir beliau ialah SMA. Setelah 

menyelesaikan studi SMA beliau merantau ke Jakarta dan menjadi buruh jahit, 

hingga memiliki usaha konveksi sendiri. Baginya, pengalaman-pengalaman kerja 

yang dialami selama di Jakarta yaitu bagaimana membangun relasi antara beliau 

dengan majikan menjadi modal penting. Menurutnya, kepercayaan adalah sesuatu 

yang mahal harganya. Karena itu, memberikan yang terbaik kepada majikan adalah 

sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Saat ini, selain menjadi anggota tim 

penyusun RPJM Desa Bukur, beliau juga menjabat sebagai salah satu pejabat 

pemerintah Desa dengan posisi sebagai KAUR Pembangunan. Motivasi beliau 

menjadi pejabat pemerintah desa karena menurutnya, menjadi pemerintah desa saat 

ini memberikan peluang atau kesempatan untuk belajar hal-hal baru, misalnya 

ketrampilan menggunakan komputer. Selain itu, beliau mengatakan bahwa menjadi 

pemerintah desa merupakan upaya untuk menaikkan derajat sosialnya. Aktor D 

sangat mengharapkan bahwa dirinya dapat menjadi orang terpandang dan dihormati, 

menjadi dikenal oleh orang lain, dan menjadi orang yang penting bagi orang lain. 
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Pengalaman-pengalaman menjadi buruh konveksi hingga memiliki konveksi 

sendiri, dimana membangun rasa percaya, loyalitas kepada majikan, menjadikan 

habitusnya ketika beliau menjadi pejabat pemerintah Desa Bukur, bahkan ketika 

beliau terlibat menjadi anggota Tim Penyusun RPJM Desa Bukur 2014 – 2019. 

 

5.2. Posisi dan Jenis Modal Para Aktor dalam Penyusunan RPJM Desa Bukur 

Modal dalam konsepsi Bourdieu merupakan aset yang dimiliki individu dalam 

lingkungan sosialnya yang digunakan untuk menentukan posisi dalam suatu ranah. 

Bourdieu memetakan beberapa jenis modal yaitu modal ekonomi berupa  materi yang 

dimiliki oleh aktor misalnya uang, emas, mobil, tanah, dll; modal sosial terdiri dari 

hubungan-hubungan sosial yang bernilai antara individu, atau hubungan dan jaringan 

yang merupakan sumber daya yang berguna dalam reproduksi kedudukan-kedudukan 

social; modal simbolik meliputi pengetahuan yang sah, yang diperoleh karena 

ketrampilan atau pendidikan formal; dan modal simbolik yaiut kehormatan dan 

prestise seseorang misalnya posisi atau jabatan seseorang sebagai kepala 

pemerintahan. Mengikuti konsepsi Bourdieu tentang jenis-jenis modal, maka dalam 

penelitian ini, akan dipaparkan dalam matriks jenis-jenis modal yang dimiliki oleh 

para aktor ini. 
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Tabel 5. 1 

Jenis Posisi dan Modal Para Aktor 

No Nama Posisi Jenis Modal 

1 Aktor B Ketua Tim RPJM Desa Bukur Simbolik  

2 Aktor C Anggota Tim RPJM Desa Bukur Simbolik 

3 Aktor D Anggota Tim RPJM Desa Bukur Kultural, simbolik 

4 Aktor A Anggota Tim RPJM Desa Bukur Kultural, sosial  

 

Mengikuti konsepsi Bourdieu tentang modal, maka dalam ranah demi 

memperebutkan modal seharusnya setiap actor harus menggunakan modalnya untuk 

bertarung demi memperoleh modal lagi. Dalam praktek tata kelola pemerintahan di 

desa Bukur bahkan hingga penyusunan RPJM Desa Bukur, modal yang dimiliki oleh 

masing-masing aktor ini oleh beberapa aktor belum dipahami dengan tepat untuk 

digunakan dalam ranah demi kembali mendapatkan modal. Aktor A yang dalam tata 

pemerintahan merupakan Sekretaris Desa Bukur, sering menggunakan modal-modal 

simbolik untuk memerintahkan anak buahnya (para pamong desa) melakukan 

pekerjaan-pekerjaan terkait dengan penyusunan RPJM Desa Bukur, meskipun para 

pejabat desa yang merupakan bawahannya adalah bukan bagian dari tim. 

Lho kenapa bapak minta pak Kendar yang harus ngurusin peta kemiskinan, 

bukannya beliau bukan anggota tim RPJMDes? Disini mas, kalau saya itu 

prinsipnya siapa yang lowong ya itu tak suruh. Lagian kan pak Kendar itu 

dibagian pemerintahan, KAUR Pemerintahan
2
. 

 

Sementara Aktor C yang merupakan anggota tim yang dalam pemerintahan 

adalah Sekretaris BPD, lebih banyak menggunakan modal simboliknya yaitu sebagai 

sekretaris BPD dengan cara tidak pernah mengikuti perkembangan dan tidak mau 

                                                           
22

 Salah satu hasil percakapan penulis dengan Aktor A, Ketua Tim RPJMDes disela-sela wawancara 

sewaktu penulis melakukan wawancara di rumah beliau pada tanggal 21 Oktober 2014. 



57 
 

tahu dengan perkembangan proses penyusunan RPJM Desa Bukur karena alasan 

beliau ialah BPD dimana fungsinya ialah mengawasi dan bukan terlibat langsung 

dalam proses penyusunan RPJM Desa Bukur. Baginya, keterlibatan itu ialah cukup 

menghadiri rapat untuk mengetahui sejauh mana perkembangan RPJM Desa Bukur. 

Saya prinsipnya sih manakala yo ada undangan, istilahe kan butuh seorang 

pemimpin, penggagas ayo kumpulan, kan rapat. Buat undangan ya kita datang 

aja. Ayo kita pertemuan lagi, ya kita datangi aja
3
. 

 

Aktor D, yang juga merupakan salah satu anggota tim RPJM Desa Bukur lebih 

banyak menggunakan modal kultural, yaitu ketrampilan (skill) dalam bidang 

komputer juga modal simbolik sebagai salah satu pejabat Pemerintah Desa Bukur 

yaitu sebagai KAUR Pembangunan, dimana baginya mengerjakan tugas-tugas dalam 

penyusunan RPJM Desa Bukur sangat ditentukan oleh apa yang diminta atasannya. 

Memang saya itu kan bawah dibawahnya pak Carik kan dipemerintahan juga 

saya bertanggungjawabnya pada pak sekdes, akhirnya kalau bahasanya eh bos 

kita  itu udah jalan masa kita ngga disuruh ngga di ini, artinya di satu misal di 

RPJMDesnya ini, pak carik sudah mengerjakan seini mungkin kan, menyuruh 

saya kamu mendampingi di untuk FGD di RT ini RT
4
 

 

Aktor A lebih banyak menggunakan modal kultural, yaitu pengetahuan beliau 

dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan maupun pembangunan desa 

sebagai posisi tawar beliau untuk melakukan pendidikan kesadaran pada masyarakat 

dan pemerintah Desa Bukur. 

                                                           
3
 Hasil wawancara penulis dengan Aktor C, salah satu anggota tim RPJMDesa Bukur tanggal 22 

Oktober 2014. 
4
 Hasil wawancara penulis dengan Aktor D salah satu anggota tim RPJM Desa Bukur tanggal 23 

Oktober 2014. 
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Sebenarnya menyusun RPJMDes ini kan gampang. Tapi sengaja dibuat kesan 

kalo ini sulit ngono lho, biar taunya kan tidak semua orang bisa…Disini itu kan 

bukan ngga bisa, tapi ngga mau. Jadi saya sengaja kemarin mampir di salatiga 

itu, kan akhirnya trus file itu dikirim. Nah trus saya bilang di pak Carik, saya 

kemarin mampir di Salatiga, itu karena beban moral saja pak Carik. Disini kan 

mereka nyuruh orang lain, tapi ndak mau menghargai. Garap dewe ora gelem, 

tapi nyuruh orang lain ndak mau menghargai
5
 

 

5.3. Sumber Legitimasi Para Aktor Serta Implikasinya Pembagian Kerja 

dalam Penyusunan RPJM Desa Bukur 

Mengikuti pemikiran Weber, maka ada dua sumber legitimasi para aktor. 

Pertama ialah legitimasi yang berbasis pada tradisi. Legitimasi ini diperoleh karena 

ada kepercayaan yang turun temurun oleh masyarakat bahwa mereka yang berada 

pada posisi pemerintahan ataupun yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

pembangunan adalah orang-orang yang terpilih karena memiliki kekuatan-kekuatan 

supranatural tertentu. Sementara legitimasi yang kedua bersumber dari legitimasi 

legal-rasional, dimana legitimasi ini diperoleh karena ada pengakuan melalui 

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. 

Pada legitimasi yang berbasis tradisi, pembagian-pembagian kerja masih 

dilakukan seperti tipe masyarakat mekanis ala Durkheim, karena itu hampir tidak ada 

pemisahan yang jelas dalam pembagian kerja, dimana semua orang dituntut untuk 

melakukan hal yang sama tanpa memandang diferensiasi atau spesifikasi jabatan 

                                                           
5
 Hasil wawancara penulis dengan Aktor A salah satu anggota Tim RPJM Desa Bukur tanggal 20 

Oktober 2014. 
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yang diembannya. Sementara legitimasi yang berbasis pada legal rasional, yang 

tercermin melalui birokrasi, pembagian kerja didasarkan pada jenis masyarakat 

organis, dimana pembagian kerja dilakukan karena masing-masing individu (aktor) 

dalam tim atau di masyarakat dipandang memiliki keahlian-keahlian tertentu, 

sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, lebih dipandang pada spesialisasi yang 

dimiliki oleh setiap aktor. 

Pada proses penyusunan dokumen RPJM Desa Bukur, implikasi dari jenis 

legitimasi yang pertama ialah tidak terbangunnya komunikasi internal antar aktor 

yang menjadi Tim Penyusun RPJM Desa Bukur, karena Ketua Tim beranggapan 

bahwa semua anggota tim harus melakukan pekerjaan itu secara bersama-sama, 

meskipun keahlian yang dimilikinya berbeda-beda.  

Pembentukannya timnya memang tidak pernah dirapatkan. Waktu itu saya 

bilang ke pak Kades bilang ini ada datanya diminta kecamatan, untuk 

pengangkatan tim RPJMDes, nah orang-orangnya sapa aja? Pak Kades nunjuk, 

ini orang-orangnya, saya ketik saya laporkan. Nah, rapatnya ngga pernah saya 

lakukan
6
. 

 

Karena tidak ada komunikasi yang dibangun, maka kesimpulan yang dibangun 

oleh Ketua Tim ialah tidak ada rasa peduli pada tim bahkan pemerintah Desa Bukur 

secara keseluruhan, sehingga sebagai ketua Tim, beliau yang harus mengambil alih 

semua peran dan tugas menyusun RPJM Desa Bukur. Dengan kata lain, ketiaadaan 

dan kekeliruan dalam pemahaman tentang fungsi dan tugas dari masing-masing aktor 

yang terlibat dalam Tim Penyusun RPJM Desa oleh Ketua Tim Penyusun RPJM Desa 

                                                           
6
 Hasil wawancara penulis dengan Aktor B, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa Bukur, pada tanggal 21 

Oktober 2014 
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Bukur, berimplikasi pada fungsi manajerial organisatoris yaitu mengkomunikasikan 

serta mengkoordinasikan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing anggota tim 

Penyusun RPJM Desa Bukur yang harus dimainkan oleh Ketua Tim Penyusun RPJM 

Desa Bukur.  

kalo datanya ada, dan kalau cara buatnya saya sudah tau saya bisa kenapa saya 

harus minta bantuan orang lain? Kan menguras waktu, saya, saya harus 

“koprak-koprak” ngejar-ngejar orangnya, orangnya juga ngga belum tentu 

datang
7
. 

 

Perubahan sosial dan politik terkait tata kelola pemerintahan desa yang 

menuntut lebih bahwa lebih banyak saat ini pemerintah desa harus memposisikan 

dirinya pada legitimasi yang berbasis legal rasional melalui pembagian kerja dalam 

birokrasi, faktanya oleh aktor tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena persoalan 

internal tata kelola pemerintahan yaitu tidak adanya keinginan untuk berubah dari 

beberapa aktor dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan desa berdasarkan 

peraturan perundang-undangan baru mengenai syarat administrasi yang harus dimiliki 

pejabat desa.  

tapi ya aku ngga mau kalau bagian sulitnya mereka angkat tangan. Gitu lho, 

maunya enaknya aja. Mau angkat tangan tapi segalanya mau trimanya enaknya 

aja. Aku bisa garap, kan datanya sudah ada. Tapi aku sengaja
8
… 

 

Implikasinya ialah tumpang tindih posisi, dimana setiap aktor yang yang 

memiliki spesialisasi tertentu, sebagai akibat dari diferensiasi peran, harus mengambil 

                                                           
7
 Idem 

8
 Hasil wawancara penulis dengan Aktor A, salah satu anggota Tim Penyusun RPJM Desa Bukur pada 

tanggal 20 Oktober 2014. 
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semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan-pekerjaan administratif. Implikasi 

ikutannya ialah hal ini menimbulkan tidak terjadinya kaderisasi dalam pekerjaan-

pekerjaan pembangunan, serta menimbulkan kelelahan pada pejabat-pejabat 

pemerintahan desa, karena setiap pekerjaan harus dikerjakan oleh beberapa orang 

yang bukan masuk dalam bidang kerjanya berdasarkan pembagian kerja. 

Akhirnya saya sama mas Nardo..mohon maaf ini ya mas saya buka sedikit tapi 

jangan diinin ya..jadi waktu persiapan inspektorat itu, yang banyak kerja itu kan 

mas Nardo. Karena apa, yang tahu komputer itu kan sedikit banyak saya sama 

mas Nardo. Kenyataannya apa kemarin, waktu data yang dibutuhkan darisana 

dari inspektorat, akhirnya saya sama mas Nardo aja yang tertata dengan 

komputer. Masuk bendahara desa kan, mas Edi kan Kaur Keuangan manual 

semua kan ininya. Padahal SH itu lho mas, maaf ini lho
9
 

karena apa, pekerjaan memang wuuuhhh..apalagi orang-orangnya sudah jenuh 

di PNPM rapat terus, di PLPBK rapat terus. Dengan orang-orangnya ya juga 

itu-itu saja..Kita rapat terus itu kayaknya..waaaahhhh
10

 

 

Situasi ini pun terjadi pada proses penyusunan dokumen RPJM Desa Bukur. 

Hingga penulis melakukan penelitian dan wawancara ulang dengan tim RPJM Desa 

Bukur, belum ada job description yang jelas dari masing-masing anggota tim. Karena 

itu, pekerjaan yang harus di selesaikan desa yaitu menyusun dokumen RPJM Desa 

belum dapat terselesaikan. Sebagai Ketua Tim dengan tugas dan tanggungjawab yang 

telah dipaparkan di depan, beliau tidak pernah menjalankan tugas dan tanggungjawab 

itu berdasarkan mekanisme kerja yang harus disepakati berdasarkan job description. 

Hal itu terjadi karena tidak pernah ada komunikasi internal antar tim, tidak pernah 

                                                           
9
 Hasil wawancara penulis dengan Aktor D, salah satu anggota Tim Penyusun RPJM Desa Bukur pada 

tanggal 23 Oktober 2014. 
10

 Hasil wawancara penulis dengan Aktor B, Ketua Tim RPJM Desa Bukur pada tanggal 21 Oktober 

2014. 
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ada delegasi wewenang melalui pembagian kerja, dan tidak pernah dilakukan 

pertemuan untuk melakukan pemetaan pembagian kerja yang harus dilakukan oleh 

tim Penyusun RPJM Desa Bukur. Akhirnya oleh beberapa aktor yang juga 

merupakan anggota tim, mengatakan bahwa menyelesaikan pekerjaan penyusunan 

dokumen RPJM Desa Bukur, lebih karena di dasarkan pada ada atau tidak panggilan 

dari Ketua Tim, dan bukan berdasarkan pada tugas dan tanggungjawab masing-

masing dari Tim Penyusun. 

…Cuma ya begitu, mengawali itu tinggal tunggu apa yang ini pak carik kan? 

Apalagi pak cariknya kan gitulah, tau sendirilah pak carik orangnya 

kan..oh..hahahaha…
11

 

…Sing paling dominan dalam kegiatan RPJMDes ya itu  seharusnya sekretaris 

desa, paling dominan. Karena itu bersifat administratif, bersifat tentang 

kepemerintahan…
12

. 

 

5.4. Dinamika Peran Aktor: Proses Penyusunan RPJM Desa Bukur 

(Pertarungan Simbolik Para Aktor) 

Dinamika yang dimainkan oleh para aktor yang merupakan Tim Penyusun 

RPJM Desa Bukur sangat berbeda-beda. Jika Bourdieu mengasumsikan bahwa modal 

digunakan sebagai aset untuk bertarung demi mendapatkan lagi modal, maka para 

aktor di Desa Bukur, bisa masuk dalam kategori itu, dan ada juga yang tidak bisa 

masuk dalam kategori tersebut. Disebut demikian karena bagi beberapa aktor, dalam 

upaya untuk mendapatkan modal, dengan menegosiasikan modal, yang terjadi ialah 

                                                           
11

 Hasil wawancara penulis dengan Aktor D, salah satu anggota Tim Penyusun RPJM Desa Bukur 

pada tanggal 23 Oktober 2014 
12

 Hasil wawancara penulis dengan Aktor C, salah satu anggota tim Penyusun RPJM Desa Bukur pada 

tanggal 23 Oktober 2014. 
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modal tersebut tidak diberikan nilai. Atau modal tersebut belum berhasil memberikan 

modal lagi ketika modal tersebut dinegosiasikan. Pada Aktor A misalnya, dengan 

menegosiasikan modal kultural, beliau berhasil mendapatkan modal sosial yaitu 

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, namun hasil negosiasi modal kultural 

ini hanya berhasil diperoleh dari masyarakat Desa Bukur, dan belum diperoleh dari 

hampir seluruh aparatur pemerintah Desa Bukur bahkan termasuk dalam Tim RPJM 

Desa Bukur. 

Makanya saya memanfaatkan momen-momen aja untuk memberikan mereka 

pelajaran. Mendidik mereka. bisa pegang situasi kan, memanfaatkan momen. 

Kan bisa yo wis tak garap, tapi sampai kapanpun nanti mereka ngga belajar. 

Mereka ngga belajar menghargai. Ah gampang kan ada pak Martono, kan 

gitu
13

. 

 

Akibat dari rendahnya perolehan kembali modal dalam bentuk penghargaan 

atas kerja keras dan ketulusan beliau dalam membantu melalui keterlibatan langsung 

dalam setiap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di Desa Bukur, maka 

beliau menggunakan modal kultural yang dimilikinya, untuk memberikan tekanan-

tekanan kepada pemerintah desa secara khusus, juga kepada beberapa kelompok yang 

kenyataannya hanya mencari keuntungan, dengan cara “bermain” dalam 

ketidakpedulian mereka.   

makanya waktu mampir kesana itu (ke Salatiga) kan memang rencananya ya 

dolan aja. Trus ngomong-ngomong bilang filenya itu dikirim, tapi saya bilang 

                                                           
13

 Wawancara dengan Aktor A, pada tanggal 20 Oktober 2014. 
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pak Carik, saya sampe belok sana itu karena apa, karena beban moral saja, 

karena tanggungjawab untuk selesaikan RPJMDes (cataan tambahan penulis). 

Kan akhirnya paginya filenya itu kan dikirim. Sebenarnya saya juga punya. 

Aku ngerjain RPJMDesnya ya bisa, tapi nanti ya mereka ngga belajar. Aku ya 

bermain juga
14

.  

 

Sementara itu, ada aktor lain yang bahkan tidak memahami apa modal yang 

dimilikinya dan bagaimana menegosiasikan modal tersebut untuk mendapatkan 

modal. Ini terjadi pada Aktor B. Percakapan penulis dengan beliau, terlihat bahwa 

beliau tidak memahami posisi yang dimilikinya sebagai Ketua Tim Penyusun RPJM 

Desa Bukur. Ketiadaan pemahaman posisi ini, modal yang dinegosiasikan tidak 

menghasilkan modal baginya. Ketiadaan pemahaman tentang posisi yang dimiliki 

oleh Ketua Tim RPJM Desa ini terlihat pada beberapa hal: (1) tidak pernah 

melakukan komunikasi secara internal dengan tim untuk membahas rancangan RPJM 

Desa Bukur, tidak pernah mengatur secara jelas apa pekerajan (job description) dari 

masing-masing aktor dalam tim; (2) pendelegasian tugas yang keliru, dimana 

pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya merupakan jenis pekerjaan anggota tim, 

dibebankan kepada yang lain, dengan alasan karena yang lain tersebut termasuk 

dalam salah satu pejabat pemerintah Desa Bukur. 

Nanti kalo visi misinya minta diperbaiki sama pak Martono, kalau 

perencanaannya minta pak Marto, kan gitu mas Ones, gampang to
15

. 

 

                                                           
14

 Idem  
15

 Hasil percakapan penulis dengan Ketua Tim Penyusun RPJM Desa Bukur di sela-sela wawancara 

penulis, pada tanggal 24 Oktober 2014. 
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Ketiadaan pemahaman posisi dan modal sebagai Ketua Tim yang dimiliki oleh 

Ketua Tim berimplikasi pada penumpukkan pekerjaan, dan semua harus dibebankan 

sendiri kepadanya. Bahkan beliau sendiri menanamkan pemikiran bahwa 

menyelesaikan pekerjaan termasuk penyusunan dokumen RPJM Desa Bukur, bukan 

terletak pada pembagian kerja dengan anggota di dalam tim, tetapi lebih kepada 

pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan. 

amit sewu saya bukan membela diri. saya ndak tidur. Karena saya mengawali 

dari pertemuan tingkat RT sampe tingkat desa saya mengawal Ne ko tidur ngga, 

prosesnya dari bawah dari akar rumput saya terjun sendiri
16

. 

Saya itu pusing mas, mana kerjaan saya sekarang ini banyak sekali salah 

satunya ya bikin SK untuk pensiunnya Kadus Bukur IV, mana sudah dikejar-

kejar sama Inspektorat untuk RPJMDesnya, semuanya saya harus tangani 

sendiri
17

. 

 

Setelah penjaringan aspirasi dan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada 

di Desa Bukur yang dilakukan oleh Tim Penyusun dibantu aparat pemerintah Desa 

Bukur, juga ibu-ibu PKK serta mahasiswa FISKOM Sosiologi yang melakukan 

magang di Desa Bukur, maka dapat dikatakan tidak ada lagi tugas dan tanggungjawab 

Tim Penyusun RPJM Desa Bukur untuk menindak lanjuti apa yang selanjutnya harus 

dikerjakan. Hal ini terjadi karena sejak awal tidak pernah dikomunikasikan atau tidak 

pernah ada pembagian kerja yang jelas diantara para anggota tim penyusun. Karena 

itu bagi Aktor C misalnya, hal ini dipahami sebagai tugas dan tanggungjawab 

                                                           
16

 Rekaman hasil percakapan penulis dengan Ketua Tim Penyusun RPJM Desa Bukur dan beberapa 

anggota tim RPJM Desa yang lain di Balai Desa tanggal 20 Oktober 2014. 
17

 Hasil percakapan penulis dengan Ketua Tim Penyusun  di sela-sela wawancara penulis, pada tanggal 

24 Oktober 2014. 
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Sekretaris Desa semata, yang kebetulan beliau juga merangkap menjadi Ketua Tim 

Penyusun. 

Sing paling dominan dalam kegiatan RPJMDes ya itu  seharusnya sekretaris 

desa, paling dominan
18

. 

 

Karena dipahami demikian, maka dalam praktek kerjanya, salah satu aktor ini 

(Aktor C) bahkan merasa tidak memiliki tanggungjawab apa-apa. Sehingga, beliau 

sendiri tidak merasa terbeban untuk memiliki tanggungjawab terlibat dalam 

penyelesaian penyusunan dokumen RPJM Desa Bukur.  

Cuma kemarin itu berarti kendalanya dari apa yang dihasilkan pertemuan 

tingkat basis kan ada data beberapa lembar, paling tidak tim itu punya. Saya 

punya, carik punya.. kalo ada kan berarti saya punya beban (tanggungjawab 

untuk menyelesaikan penyusunan dokumen RPJMDes:catatan penulis). Berarti 

saya merasa, iya kan?..Untungnya saya ndak punya.. setelah mereka tim basis 

turun dikerjakan baru dilegalisir dengan tim RPJMDes
19

 

 

Dalam wawancara dengan beliau, beliau bahkan tidak mengetahui sudah sejauh 

mana dokumen RPJM Desa itu dilakukan, padahal beliau mengetahui bahwa beliau 

juga salah satu anggota tim penyusun RPJM Desa. 

tim RPJMDes to, iya tahu… sudah ketemu pak carik kan sudah..sudah sampe 

mana katanya, sampe mana RPJMDesnya? setelah bab II, nyampe bab berapa 

sih RPJMDesnya?
20

 

 

Bagi Aktor D bagaimana menegosiasikan modal dan posisi yang dimilikinya 

ditentukan oleh siapa yang menjadi atasannya. Artinya, dengan modal simbolik dan 

                                                           
18

 Hasil Wawancara Penulis dengan Aktor C salah satu anggota tim penyusun RPJM Desa Bukur pada 

tanggal 23 Oktober 2014 
19

 Idem  
20

 Idem  
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modal kultural yang dimilikinya, menegosiasikan ke dua modal ini dalam 

penyelesaian RPJM Desa Bukur dilakukan demi memperkuat modal sosial dirinya. 

Hal itu diakui olehnya karena beliau sendiri bukan merupakan warga asli desa, kedua 

pengalaman-pengalaman masa lalu beliau ketika merantau dan menjadi pekerja dan 

bagaimana membangun hubungan kerja dengan majikannya. Baginya, bukan 

persoalan beliau termasuk dalam tim penyusun atau tidak, tetapi baginya 

menyelesaikan dokumen RPJM Desa Bukur merupakan salah satu agenda desa yang 

penting untuk diselesaikan, karena itu terkait dengan pembangunan desa. 

Penyelesaian dokumen menjadi sangat penting baginya karena dalam pemerintahan 

desa posisi beliau merupakan KAUR Pembangunan. 

Pak cariknya udah abis itu semua data dibawa oleh ini teman KKN itu kan, kita 

nunggu. Nunggu dalam artian kita nunggu respon dari pak carik apa lgi ini saya 

yang mau iniin kan. Apalagi waktu itu saya karena saya juga kebetulan di 

KAUR Pembangunan selalu saya gimana pak gimana pak itu RPJMDesnya 

udah ini belum
21

. 

 

Dengan posisi dan modal yang dimiliki ini, baginya baik dalam tim penyusunan 

RPJM Desa Bukur maupun dalam struktural pemerintahan, Ketua Tim Penyusun 

sekaligus juga merupakan Sekretaris Desa adalah atasannya, karena itu sebagai 

seorang bawahan, beliau akan menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya, karena 

baginya itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap pimpinannya. 

…cuma kan ketuanya pak sekdes pak carik. Memang saya itu kan bawah 

dibawahnya pak Carik kan dipemerintahan juga saya bertanggungjawabnya 

                                                           
21

 Wawancara dengan Aktor D salah satu anggota tim Penyusun RPJM Desa Bukur pada tanggal 23 

Oktober 2014 
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pada pak sekdes, akhirnya kalau bahasanya eh bos kita  itu udah jalan masa kita 

ngga disuruh ngga di ini…
22

 

 

Dinamika peran aktor, ternyata sangat ditentukan oleh jenis modal yang 

dimiliki. Aktor A, sangat memahami bahwa modal kultural yang dimilikinya, sangat 

dibutuhkan oleh desa terutama oleh pemerintah desa, bahkan oleh tim penyusun 

RPJM Desa. Berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya terkait dengan 

keterlibatan beliau dalam setiap pembangunan desa, dimana dalam setiap keterlibatan 

beliau, justru sering dimanfaatkan secara keliru oleh Pemerintah Desa, beliau 

memutuskan untuk “mendidik” para petinggi di desa dengan cara ikut “bermain” 

melalui mendiamkan dan tidak mengambil bagian dalam proses penyusunan 

dokumen RPJM Desa, meskipun beliau memiliki data-data yang sangat lengkap. 

Disini kan orang-orangnya gitu, maunya masuk diprogram/kegiatan aja, tapi 

begitu giliran kerja ya ngga mau. Tapi kalau urusan duit yo cepat ..tapi ya aku 

ngga mau kalau bagian sulitnya mereka angkat tangan. Gitu lho, maunya 

enaknya aja. Mau angkat tangan tapi segalanya mau trimanya enaknya aja. Aku 

bisa garap, kan datanya sudah ada. Tapi aku sengaja..
23

 

 

Berbeda Aktor A, berbeda juga aktor B. Dinamika yang dimainkan beliau ialah 

harus berkompromi dengan setiap  anggota Tim Penyusun. Kompromi ini dilakukan 

karena beliau semata-mata hanya memiliki modal simbolik dan tidak memiliki modal 

kultural atau modal ekonomi dan juga modal sosial. Modal simbolik yang dimiliki 

pun, hampir tidak dapat digunakan untuk memperoleh kembali modal, karena modal 

ini tidak dinegosiasikan pada ranah yang tepat yaitu berdasarkan pada tata aturan 

                                                           
22

 Idem  
23

 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aktor A, tanggal 20 Oktober 2014. 
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birokrasi pemerintah desa. Disamping itu, beliau juga tidak berhasil membangun 

modal sosial dengan setiap pejabat pemerintah desa, bahkan dengan anggota Tim 

Penyusun RPJM Desa, karena beliau dikenal tidak pernah serius menangani tata 

kelola pemerintahan, segala sesuatu dilakukan sesuka hati dan seenak dirinya sendiri, 

tanpa benar-benar mengacu dan memperhatikan porsi-porsi yang telah diatur melalui 

tata birokrasi pemerintahan desa, bahkan dalam tindakannya, terkait dengan tugas dan 

tanggungjawab beliau untuk menyusun RPJM Desa, beliau tidak pernah menyusun 

tata aturan kerja yang jelas, dan mengkomunikasikan pekerjaan-pekerjaan yang harus 

dilakukan oleh tim. Faktanya, sebelum penggalian data dilakukan bersama dengan 

kegiatan PLPBK, tanpa sepengetahuan tim lain, beliau sudah melakukan penggalian 

potensi dan permasalahan sendirian. Akibatnya, sebagai seorang petinggi di 

pemerintahan desa, beliau merupakan sosok yang kurang memiliki wibawa, sehingga 

beliau hampir kurang didengar oleh bawahannya. Karena hal itulah, beliau 

menganggap bahwa melakukan pekerjaan di pemerintahan desa, bahkan pekerjaan 

untuk menyelesaikan dokumen RPJM Desa, adalah persoalan bisa atau tidak bisa 

secara individu, dan bukan pembagian kerja berdasarkan pada job description dari 

masing-masing posisi dalam tim penyusun. 

nanti kalo kita minta bantuan bagian yang sulit itu kan, kalo visi misi kita minta 

bantuan pak Martono, trus yang perencanaannya minta pak marto nanti selesai. 

Hal-hal yang saya bisa kerjakan disini nanti saya kerjakan…
24
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 Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Santoso, 21 Oktober 2014. 
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Aktor C dikenal di desa sebagai oportunistik. Tidak saja menjadi anggota Tim 

Penyusun RPJM Desa Bukur, beliau juga menjadi anggota BPD, dan juga sekretaris 

kegiatan PLPBK. Dalam pendapat beberapa orang beliau juga termasuk disebut 

dalam kelompok pemimpi
25

. Dikatakan demikian, karena kehadiran atau keterlibatan 

beliau dalam setiap kegiatan perencanaan, hanya terbatas menghadiri rapat dan 

memberikan usulan, tetapi tidak pernah terlibat satu kalipun dalam 

mengimplementasikan usulan-usulan tersebut. Namun ketika kegiatan telah 

dihasilkan menjadi proyek, disitu beliau akan hadir untuk bisa ikut ambil bagian 

dalam proyek. Dalam bahasa beberapa orang dalam pemerintah desa di Bukur, 

“maunya duitnya aja”. Karenanya, terkait dengan penyusunan dokumen RPJM Desa 

Bukur, beliau selalu mencari posisi aman, dimana menurutnya tugas dan 

tanggungjawab menyelesaikan penyusunan dokumen itu harus menjadi 

tanggungjawab Sekretaris Desa karena alasan tugas-tugas administratif dan tata 

kelola pemerintahan. Bahkan beliau mengatakan, untungnya beliau sendiri tidak 

memiliki data pemetaan potensi dan permasalahan Desa jika tidak beliau harus ikut 

terlibat dalam mengambil tanggungjawab menyusun  

Cuma kemarin itu berarti kendalanya dari apa yang dihasilkan pertemuan 

tingkat basis kan ada data beberapa lembar, paling tidak tim itu punya. Saya 

punya, carik punya.. kalo ada kan berarti saya punya beban. Berarti saya 

merasa, iya kan? Untungnya saya ndak punya ya..
26

 

 

                                                           
25

 Penamaan yang diberikan oleh Aktor A kepada para aktor yang selalu mengusulkan ide-ide 

pembangunan bagi Desa Bukur tetapi tidak pernah terlibat merealisasikan ide-ide tersebut, baik terlibat 

dalam perencanaan maupun implementasi ide menjadi program. 
26

 Hasil wawancara dengan Aktor C, 23 Oktober 2014. 



71 
 

Berbeda dengan aktor A, B, dan C, dinamika yang dimainkan oleh aktor D 

ialah berupaya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota tim, 

berupaya untuk menggunakan modalnya demi mendapatkan kepercayaan dan juga 

prestise (kehormatan). Karena itu yang dilakukan beliau ialah menunggu, apa 

komando dari atasannya. Apabila sudah ada instruksi dari atasannya, apapun itu 

bahkan itu di luar dari tugas dan tanggungjawabnya akan dilakukan.  

kan saya tunggu komando dari ini kan dari ketua kan, apa lagi ini ketua yang 

harus saya ini kan?... Nunggu dalam artian kita nunggu respon dari pak carik 

apa lgi ini saya yang mau iniin kan…
27

 
 

Dari hasil-hasil temuan berdasarkan pada wawancara di lapangan, ditemukan 

bahwa dinamika yang dimainkan oleh para aktor yang terlibat dalam Tim Penyusunan 

RPJM Desa Bukur berbeda satu dengan lainnya. Aktor A memainkan dinamikanya 

dengan cara mendiamkan dan ikut bermain dalam permainan ketidakpedulian mereka 

mengenai tugas dan tanggungjawab yang harus diselesaikan terkait dengan 

penyusunan dokumen RPJM Desa Bukur, Aktor B lebih menggunakan kekuatan 

individunya dan bukan kekuatan manajerial organisatorisnya dalam upaya untuk 

menyelesaikan RPJM Desa Bukur, Aktor C lebih banyak tidak mau tahu dan lebih 

banyak melemparkan beban itu kepada Ketua Tim. Sementara Aktor D lebih 

memainkan dinamikanya sebagai pegawai/pejabat yang loyal pada atasannya, demi 

mendapatkan modal sosial, yaitu kepercayaan dari atasannya.  

 

                                                           
27

 Hasil wawancara dengan Aktor D, 23 Oktober 2014 
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5.5. Jenis Modal Sebagai Posisi Tawar dalam Dinamika Aktor: Studi Kasus 

Peran Aktor dalam Penyusunan RPJM Desa Bukur 

Dalam perspektif Bourdieu, modal merupakan posisi tawar aktor dalam ranah. 

Aktor yang memiliki sejumlah modal berarti memiliki kekuasaan untuk 

menegosiasikan dirinya, maupun kepentingannya dalam ranah. Terkait dengan 

penyusunan dokumen RPJM Desa Bukur, dapat dipahami bahwa cara 

menegosiasikan modal memberikan ruang yang lebih besar kepada aktor dalam 

berdinamika.  

Mengacu pada hasil penelitian, diketahui bahwa aktor-aktor yang secara 

konsisten menggunakan modalnya, memiliki posisi tawar yang kuat dan akan 

menjadi penentu dinamika dalam proses penyusunan RPJM Desa. Konsistensi aktor 

dalam menggunakan modalnya, pada satu sisi menciptakan ketergantungan kepada 

yang lain, meskipun konsistensi penggunaan modal tidak pernah dimaksudkan untuk 

menciptakan ketergantungan. Ketergantungan itu semakin kuat, ketika terjadi 

perubahan sosial dan politik pada aras desa, dinama Pemerintah Desa dituntut untuk 

menjadi profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Ditengah-

tengah tuntutan perubahan, sementara itu diapit oleh habitus yang seakan-akan dapat 

berkompromi dengan segala sesuatu, maka perubahan tata kelola pemerintahan 

menjadi beban baru bagi pemerintah Desa. Sementara bagi aktor yang konsisten 

dengan kapasitas modal kultural yang dimiliki, perubahan tata kelola pemerintahan 

ini, memberikan peluang untuk mengukuhkan kekuatannya. Artinya, modal kultural 
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yang dimilikinya dapat menjadi penekan dan daya tawar baru, karena hal itu akhirnya 

menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar oleh Pemerintah Desa. 

Ketika perubahan yang diharapkan harus pada perilaku tata kelola 

pemerintahan desa oleh aktor yang memiliki kemampuan modal kultural tidak terjadi, 

maka dalam studi kasus penyusunan dokumen RPJM Desa Bukur, modal ini justru 

digunakan sebagai kekuatan untuk ikut bermain dengan pola-pola Pemerintah Desa 

bahkan Tim Penyusun RPJM Desa Bukur, yang akhirnya memaksa para aktor yang 

hanya memiliki modal-modal simbolik, meskipun pada level tertentu tampak 

memiliki kekuasaan tetapi harus tunduk dalam dinamika yang dimainkan oleh aktor 

yang memiliki modal kultural. Hal ini juga terjadi, karena modal-modal simbolik 

tidak diletakan secara konsisten sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi terkait 

dengan tata kelola pemerintahan. 

Terkait dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa bukan jenis 

modal yang akan memberikan ruang gerak atau posisi tawar pada aktor untuk 

berdinamika, tetapi konsistensi aktor menggunakan jenis modalnya, dengan cara 

secara tepat menegosiasikan setiap modal yang dimilikinya pada setiap ranah. 

Penelitian ini dengan demikian memperkuat apa yang dikatakan oleh Bourdieu 

bahwa dalam ranah, modal yang dimiliki oleh aktor sangat menentukan posisi tawar 

aktor untuk mendapatkan kembali modal. Namun demikian, Bourdieu belum 

memberikan catatan yang lengkap bahwa negosiasi modal dalam ranah, aktor harus 

secara konsisten menegosiasikan modalnya pada ranah yang tepat. Dalam ranah yang 
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terus berubah, maka modal yang dimiliki oleh para aktor akan menentukan 

bagaimana aktor tersebut dapat kembali memperoleh modalnya.  

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa beberapa aktor, termasuk aktor B, 

karena ketidakmampuan beliau dalam menegosiasikan modalnya dalam ranah yang 

sesuai dengan posisi modalnya, membuat banyak pekerjaan terkait dengan 

penyusunan RPJM Desa Bukur terbengkalai. Sementara bagi Aktor A, konsistensi 

penggunaan modalnya menjadikannya sebagai sosok yang dipercaya, sehingga dapat 

memiliki modal sosial yang baik dengan warga Desa Bukur, dan menciptakan 

ketergantungan aktor lain (khususnya pemerintah desa) terkait dengan penyusunan 

dokumen perencanaan desa. Bagi Aktor D, perubahan ranah yang tercermin dalam 

perubahan sosial dan politik sehingga berimpilkasi pada perubahan tata kelola 

pemerintahan desa memberikan kesempatan untuk mengubah jenis modal yang harus 

dimiliki. Apa yang dilakukan oleh Aktor D, sesuai dengan yang argumentasikan 

Bourdieu bahwa dalam ranah yang berbeda-beda dan terus berubah, aktor perlu dan 

harus terus membenahi modalnya demi memperoleh lagi modal. Dalam kasus Aktor 

D, perubahan modal harus diperoleh karena hal ini terkait dengan kepercayaan yang 

akan diperoleh dari mereka yang mempercayakan pekerjaan-pekerjaan padanya. 

Aktor C lebih mirip dengan aktor  B dalam menegosiasikan modalnya. Demi 

mendapatkan modal ekonomi, maka aktor C lebih banyak menggunakan modal-

modal simbolik, dimana beliau terlibat dalam aktvititas pemerintahan sebagai 

Sekretaris BPD, demikian juga dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa lain, 

yaitu menjadi sekretaris PLPBK. Namun begitu, ketiaadan pemahaman tentang 
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modal yang dimiliki, menjadi benturan dalam memperoleh modal. Seperti pada kasus 

yang telah dipaparkan pada hasil penelitian di atas, hingga saat ini beliau sedang 

terjerat dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang, dimana dalam 

posisinya sebagai Sekretaris BPD beliau menjadi pemegang proyek perbaikan jalan di 

Desa Bukur.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa dinamika 

peran aktor sangat ditentukan oleh modal yang dimiliki, serta konsistensi dan 

kesadaran menempatkan dan menegosiasikan modal dalam ranah yang tepat, demi 

mendapatkan kembali modal. Dalam kasus penyusunan RPJM Desa Bukur ini, 

terlihat bahwa ketidakmampuan dan ketidaktepatan menempatkan modal para aktor 

dalam upaya untuk menyelesaikan dokumen RPJM Desa Bukur, menjadi sumber 

persoalan belum terselesaikannya dokumen perencanaan tersebut. Sementara aktor 

yang menyadari dan konsisten menggunakan modalnya, lebih banyak memainkan 

peranannya untuk secara konsisten menggunakan kekuatan modal tersebut demi 

tujuannya yaitu mendidik para aktor lain agar menyadari tugas dan fungsinya 

berdasarkan mekanisme dan aturan yang telah ada. 

 

6.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada beberapa pihak antara 

lain: 

6.2.1. Pemerintah Desa Bukur 

Pemerintah Desa Bukur agar terus mendorong para aparatnya untuk 

membenahi dirinya terkait dengan pengetahuan-pengetahuan pengaturan 
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administratif, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tidak tumpang tindih, 

dimana semua pekerjaan harus dibebankan kepada beberapa orang yang dianggap 

memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan bukan berdasarkan pada 

peran dan fungsi masing-masing seperti yang telah diatur dalam tata kelola 

pemerintahan desa. 

 

6.2.2. Tim Penyusun RPJM Desa Bukur 

Memetakan kekuatan internal dari masing-masing aktor yang terlibat dalam 

Tim Penyusun RPJM Desa Bukur, dan memberikan tugas berdasarkan keahlian dari 

masing-masing anggota sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diketahui dan 

disepakati bersama oleh setiap anggota tim.  

 

6.2.3. Penelitian Selanjutnya 

Untuk memperdalam bagaimana peran aktor dalam berdinamika, bagaimana 

aktor bernegosiasi dengan modal yang dimiliki dalam ranah yang terus berubah, dan 

bagaimana aktor menyadari kekuatan modalnya dalam ranah yang juga terus berubah. 

Penelitian ini menjadi penting karena ke depan, aktor yang hanya mengandalkan 

modal-modal simbolik, tanpa modal kultural dan lemah dalam membangun modal 

sosial, akan memiliki ketergantungan yang tinggi dan dinamika yang dimainkannya 

menjadi terbatas. 


