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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu pertama 

skripsi yang ditulis oleh Rintaka Hargita Sandhi pada tahun 2015 yang berjudul 

Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan 

Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop). 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Studi Kasus. Dengan fokus 

penelitian yaitu partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam 

perencanaan pembangunan desa Karangwuni Kecamatan Rongkop, dan faktor-

faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program. Hasil dari 

penelitian Proses perencanaan LPMD untuk pembangunan di Desa Karangwuni 

belum dilaksanakan secara optimal dan Partisipasi LPMD dalam perencanaan 

pembangunan di Desa Karangwuni masih rendah (Sandhi, 2015). 

Penelitian kedua merupakan skripsi dari Sugih Mulyana pada tahun 2012 

dengan judul skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa 

Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini 

menggunakan metode Kuantitatif. Dengan fokus penelitian yaitu melihat faktor-

faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 

di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di 

Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yaitu Usia, 
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Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan/Penghasilan Lamanya Tinggal (Mulyana, 

2012). 

Dari dua penelitian diatas penelitian tentang Praktik Pembangunan Desa 

(Studi Kasus di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek) 

yang menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus, fokus 

penelitian yaitu melihat bagaimana pelaksanaan praktik pembangunan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, 

Kabupaten Trenggalek. Dengan melihat praktik pembangunan desa yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa peneliti ingin juga melihat bagaimana relasi 

pemerintah desa sengan masyarakat desa dalam pelaksanakan pembangunan desa.  

Dari kedua penelitian terdahulu peneliti melihat jika dalam penelitian Proses 

perencanaan LPMD untuk pembangunan di Desa Karangwuni belum 

dilaksanakan secara optimal dan Partisipasi LPMD dalam perencanaan 

pembangunan di Desa Karangwuni masih rendah. Dan Faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Banjar 

Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yaitu Usia, Jenis Kelamin, 

Pendidikan, Pekerjaan/Penghasilan Lamanya Tinggal. Melihat dua hasil penelitian 

tersebut yang mana dalam pembangunan desa saat ini unsur-unsur masyarakat 

seperti yang dilihat dalam peneliitian sebelumnya terdapat LPMD, dan 

maysarakat desa yang memiliki peran masing-masing dalam pembangunan desa. 

Melihat dari kedua penelitian sebelumnya posisi dalam penelitian ini adalah 

peneliti ingin mendalami suatu praktik pembangunan desa di Sebuah Desa yang 

dalam penelitian ini berada di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten 
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Trenggalek yang dari hasil observasi peneliti menemukan, dalam pelaksanaan 

pembangunan di Desa Sumurup pemerintah desa aktif dalam melaksanakan 

pembangunan bersama masyarakat desa. Oleh kakrena itu penelitian sekarang 

lebih fokus dalam melihat bagaimana praktik pelaksanakan pembangunan desa 

yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Selain pemerintah desa peneliti juga 

tidak meninggalkan masyarat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Disini 

peneliti juga ingin melihat bagaimana relasi pemerintah desa dan masyarakat desa 

dalam pembangunan desa.  

Untuk melihat fenomena tersebut peneliti menggunakan teori strukturasi 

Anthony Giddens. Dengan menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens hasil 

dari penelitian ini adalah untuk dapat melihat bagaimana bentuk praktik 

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dari dua penelitian 

sebelumnya peneliti ingin melengkapi dan memperjelas bagaimana praktik 

pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa disini peneliti ingin 

melihat praktik pembangunan yang dilaskanakan di Desa Sumurup. Dalam 

pembangunan desa sendiri keikutsertaan masyarakat merupakan salah satu faktor 

pendukung utama dalam pembangunan desa. Oleh sebab itu pemerintah desa 

dalam pelaksanaan pembangunan desa harus menyertakan masyarakat dalam 

setiap kegiatan pembangunan desa, dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana 

hubungan pemerintah dengan masyarakat desa dalam melaksanakan 

pembangunan di Desa Sumurup. 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Peneliti Rintaka Hargita Sandhi Sugih Mulyana Triyani Mayang 

Judul Partisipasi Lembaga 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Dalam 

Perencanaan 

Pembangunan Desa 

(Studi Kasus Di 

Desa Karangwuni 

Kecamatan Rongkop) 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pembangunan 

Desa Di Desa Banjar 

Panjang Kecamatan 

Kerumutan 

Kabupaten Pelalawan 

Praktik Pembangunan 

Desa Yang Dilaksanakan 

Oleh Pemerintah 

(Studi Kasus di Desa 

Sumurup, Kecamatan 

Bendungan, Kabupaten 

Trenggalek.) 

Metode Kualitatif Studi Kasus Kuantitatif Kualitatif Studi Kasus 

Fokus Fokus penelitian yaitu 

partisipasi lembaga 

pemberdayaan 

masyarakat desa dalam 

perencanaan 

pembangunan desa 

Karangwuni kecamatan 

Rongkop, dan faktor-

faktor pendukung dan 

penghambat dalam 

pelaksanaan program. 

Fokus penelitian yaitu 

melihat faktor-faktor 

apa yang 

mempengaruhi 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan desa di 

Desa Banjar Panjang 

Kecamatan Kerumutan 

Kabupaten Pelalawan. 

Fokus penelitian yaitu 

melihat bagaimana 

pelaksanaan praktik 

pembangunan yang 

dilaksanakan oleh 

pemerintah desa di Desa 

Sumurup, Kecamatan 

Bendungan, Kabupaten 

Trenggalek 

Hasil Proses perencanaan 

LPMD untuk 

pembangunan di 

Desa Karangwuni 

belum dilaksanakan 

secara optimal dan 

Partisipasi LPMD 

dalam perencanaan 

pembangunan di 

Desa Karangwuni 

masih rendah. 

 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan 

desa di Desa Banjar 

Panjang Kecamatan 

Kerumutan Kabupaten 

Pelalawan yaitu Usia, 

Jenis Kelamin, 

Pendidikan, 

Pekerjaan/Penghasilan 

Lamanya Tinggal 

Hasil peneilitian ini adalah 

dapat melihat bagaimana 

bentuk praktik 

pembangunan yang 

dilaksanakan oleh 

pemerintah desa. selain itu 

hasil dari penelitian ini 

peneliti ingin melihat 

bagaimana relasi 

pemerintah desa dengan 

masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan 

desa. 

Sumber: Hasil Analis Peneliti  
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2.2 Landasan Konseptual 

2.2.1 Pembangunan Desa 

Konsep mengenai Pembangunan Desa dijelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Nomor 8, Pembangunan Desa adalah 

upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang 

pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah pusat dalam mewujudkan 

terlaksananya pembangunan desa memberikan Dana Desa yang langsung 

digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Penggunaan Dana Desa sendiri 

telah diatur dalam Perataturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat 1 

yaitu Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 

Tujuan pembangunan desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 Nomor 1 yaitu: pembangunan desa bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 

sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dalam pasal 78 Nomor 2 dijelakasn 

tahapan pembangunan desa meliputi 3 tahap yaitu : 

1. Tahap perencanaan, yang disusun pemerintah desa melalui musyawarah desa 

dalam pembangunan desa berdasarkan perencanaan pembangunan 

Kabupaten/Kota. Perencanaan ini terbagi menjadi 2 yaitu Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dengan kurun waktu 6 tahun, 
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serta Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa yang berjangka waktu 1 

tahun. Dalam menyusun perencanaan pembangunan dirumuskan berdasarkan 

penilian kebutuhan masyarakat desa. 

2. Dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan RKP Desa yang 

telah disusun dan disahkan dalam musyawarah. Dalam pelaksanaan 

Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan 

semangat gotong royong dan dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal 

dan suber daya alam Desa. Semua pembangunan lokal dilaksanakan sendiri 

oleh desa serta pembangunan sektoral yang masuk ke desa diinformasikan 

dan diintegrasikan dalam pembangunan desa. 

3. Dalam tahap pengawasan dijelaskan pada jika masyarakat desa berhak 

melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan serta 

masyarakat dapat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan 

terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa. 

Alasan peneliti menggunakan konsep pembangungunan desa diatas 

dikarenakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan 

pedoman dasar bagi pelaksanaan pembangunan desa saat ini. Sehingga dalam 

pelaksanaan pembangunan desa saat ini desa harus memperhatikan peraturan 

diatas agar pelaksanaan pembangunan desa berjalan dengan baik. Penjelasan 

tentang definisi pembangunan desa diatas peneliti ingin melihat bagaimana 

pelaksanaan praktik pembangunan desa di Desa Sumurup, Kecamatan 

Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Hal ini dikarenakan dengan diberikannnya 
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kebebasan kepada desa dalam melaksanakan pembangunan desa, pembangungan 

di Desa dapat dipercepat dengan penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan 

prioritas yang telah ditentukan bersama.  

2.2.2 Pemerintah Desa 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selanjutnya dalam Bab V tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Pasal 

24 menjelaskan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: (a.) 

kepastian hukum; (b.) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c.) tertib 

kepentingan umum; (d.) keterbukaan; (e.) proporsionalitas; (f.) profesionalitas; 

(g.) akuntabilitas; (h.) efektivitas dan efisiensi; (i.) kearifan lokal; (j.) 

keberagaman; dan (k.) partisipatif.  

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa terdapat Kepala Desa dan Perangkat 

Desa sebagai penyelenggara pemerintah Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, Bab V tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Pasal 

26 Nomor 1 menjelaskan tugas kepala desa desa sendiri adalah sebagai berikut: 

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

 Kepala Desa dalam melaksankan pembangunan desa yang terdiri dari tiga 

tahapan yaitu tahapan perencanaan pembangunan, tahapan pelaksanaan 

pembangunan, dan tahapan pengawasan dibantu oleh tim. Dalam Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 33 menjelaskan tahapan 

penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa kepala desa dengan 

membentuk tim penyusun yang terdiri dari: Kepala Desa selaku pembina, 

sekretaris Desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat debagai 

sekretaris, dan anggota meliputi: perangkat desa; lembaga pemberdayaan 

masyarakat; kader pemberdayaan masyarakat desa; dan unsur masyarakat. 

Selanjutunya dalam tim penyusun dibentuk paling sedikit 7 orang dan paling 

banyak 11 orang. 

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

Pasal 34 menjelaskan tugas dari tim penyusun melaksanakan, Pencermatan pagu 

indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa, Pencermatan 

ulang dokumen RPJM Desa, Penyusunan rancangan RKP Desa, dan Penyusunan 

rancangan daftar usulan RKP Desa. Tim Penyusun dalam mendapatkan usulan 

rencana pembangunan desa melaksanakan musyawarah dengan BPD dan 

perwakilan masyarakat desa. 

Pelaksanaan pembangunan desa Kepala Desa dibantu oleh Tim Pengelola 

Kegiatan (TPK) dalam Perka 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan 

Barang Jasa Pemerintah di Desa menjelaskan “Tim Pengelola Kegiatan yang 

selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan 

Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga 

kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa”. Selanjutnya 

anggota TPK terdiri dari ketua, berasal dari unsur Perangkat Desa (Kepala 

Urusan/Kaur.). Sekretaris, berasal dari unsur LKMD atau sebutan lain. 1 (satu) 
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atau 3 (tiga) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan / atau dari unsur 

LKMD atau sebutan lain. 

Tahapan pengawasan dalam pembangunan desa oleh Pemerintah Desa 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 82 

ayat 4 yaitu pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat 

Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam 

Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 

Dalam penjelasan mengenai pemerintah desa yang telah dijelaskan diatas. 

Kepala Desa dan perangkatnya dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang ada. Untuk itu dengan melihat peraturan-peraturan 

tersebut peneliti ingin melihat bagaimana praktik Pemerintah desa dalam 

pembangunan di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. 

2.2.3 Masyarakat Desa 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan 

jika Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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Masyarakat setempat atau sering disebut sebagai istilah community adalah 

menunjukkan pada warga-warga sebuah desa, sebuah kota, suku atau suku 

bangsa. Community  atau masyarakat setempat ini tidak lain adalah merupakan 

suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial 

yang tertentu. Adapun dasar-dasar dari masyarakat setempat atau community 

adalah adanya lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat tersebut. mereka 

memilki perasaan yang sama dan saling membutuhkan diantara anggota-

anggotanya dan bahwa tanah yang mereka tinggali atau tempati dapat 

memberikan kehidupan dan penghidupan kepada mereka semua (Suprih 

Bambang, 2008).  

Secara umum masyarakat desa dapat dilihat dari beberapa karakteriistik, 

sebagaimana yang dikemukakan Roucek & Warren (1963), masyarakat desa 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Masyarakat desa dalam mata pencahariannya, sikap dan tingkah laku, 

serta nilai-nilai dalam kebudayaan memiliki sifat homogen,  

2. Dalam kehidupan pada masyarakat desa aggto keluarga merupakan unit 

ekonomi, yaitu semua anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi 

rumah tagga turut terlibat dalam kegiatan mencari nafkah ataupun 

pertanian. 

3. Kehidupan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh faktor geografis 

contohnya adalah antara masayrakat desa memiliki keterikatan dengan 

tanah atau desa kelahirannya. 



 

 

19 

 

 

4. Hubungan antara masyarakat lebih dekat dan langgenga daripada 

masyarakat kota, selain itu masyarakat desa merupakan keluarga inti 

yang besar. 

Dalam penelitian ini masyarakat desa khususnya di Desa Sumurup 

Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek seperti yang dijelaskan dalam 

beberapa konsep masyarakat diatas, masyarakatnya masih memegang kuat 

kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak dulu. Selalin itu hubungan sosial 

masyarakat di Desa Sumurup juga masih kental akan budaya kekeluargaan dan 

gotongroyong.  

2.2.4 Konsep Good Governance 

Governance merupakan suatu proses pembuaatan dan pelaksanaan 

keputusan serta bagaimana suatu keputusan tersebut diimplementasikan. Dalam 

konsep Governance yang di jelaskan oleh Tim Pengembangan Kebijakan 

Nasional Bappenas pengertian Governance berbeda dengan istilah Goverment.  

Pengerian Goverment lebih mengarah kepada suatu organisasi pengelolaan 

pemerintahan berdasarkan kewenangan tertinggi. Sedangkan pengertian  Goverment 

melibatkan tidak hanya sekedar melibatkan Pemerintah dan Negara, tetapi juga 

peran berbagai aktor yang ada diluar Pemerintah dan Negara (Bappenas, 2007, 

hal. 18).   

Good Governance menurut United Nation Development Program (UNDP) 

memiliki 8 karakteristik (BPKP, 2007), yaitu 1.) Participation, yaitu setiap warga 

negara memiliki suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung 

ataupun dengan keterwakilan suatu institusi yang mewakilinya. 2.) Rule of Law, 
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kerangka hukum dilaksanakan dengan adil tanpa pandang bulu terutama 

bersangkutan dengan Hak Asasi Manusia. 3.) Transparency, dibangun atas 

kebebasan arus informasi. 4.) Responsivenes, setiap lembaga dan proses 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mencoba melayani setiap 

stakeholders. 5.) Consensus Oriented, good governance menjadi perantara 

kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan 

yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan kebijakan maupun prosedur. 6.) Equity, 

semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga 

kesejahteraan mereka. 7.) Effectiveness and Efficiency : proses-proses dan 

lembaga lembaga menghasilkan produknya sesuai dengan yang telah digariskan, 

dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. 8.) 

Accountability, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan 

masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-

lembaga stakeholders. 

Good Governance sebagi norma pemerintahan, adalah suatu sasaran yang akan 

dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas 

umum pemerintahan yang layak sebagi norma mengikat yang menuntun pemerintah 

dalam mewujudkan good governance (Fahmal, 2006, hal. 61). Dalam pelaksanaan 

pembangunan desa di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek 

dengan konsep Good Governance dapat menggambarkan bagaimana hubungan 

pemerintah desa dan masayrakat desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa 

Sumurup. Pemerintah Desa Sumurup dalam pelaksanaan pembangunan desa sindiri 

mengupayakan dalam setiap tahapan pembangunan di Desa selalu mengajak 

masyarakat untuk berpartisipasi. 
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2.3 Teori Strukturasi Anthony Giddens 

Dalam melihat praktik pembangunan desa peneliti menggunakan teori 

strukturasi Anthony Giddens. Teori strukturasi menunjukan jika tindakan sehari-

hari yang kita lakukan secara terus menerus merupakan sebuah reproduksi. 

Tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh aktor tersebut adalah bentuk 

pengekspresian diri aktor yang secara terus menerus diciptakan.  

Teori strukturasi Anthony Gidden menjelaskan 2 tema utama pertama 

hubungan antara struktur dan agen, dan yang kedua adalah sentralisasi ruang dan 

waktu. Hubungan antara struktur dan agen dijelaskan oleh Giddens jika terdapat 

sebuah dualitas antara keduanya, yang mana agen adalah orang-orang yang  

melakukan suatu tindakan yang dilakukan secara kontinou.  Dalam struktur 

terdapat aturan dan sumberdaya yang diproduksi dan mereproduksi suatu praktik 

sosial  (Herry-Priyono, 2002). 

Agen 

Dalam tindakan yang dilakukan oleh pelaku Giddens menjelaskan jika aktor 

memiliki alasan dalam melakukan tindakan tersebut. melihat tindakan-tindakan 

yang dilakukan aktor tersebut Giddens membagi Pemosisian (Positioning) 

pempelaku menjadi 2. Melihat pemosisian pelaku dalam sistem sosial yang 

tergonanisir sebagai sebuah praktik-praktik sosial yang dipertahankan dalam 

perjumpaan-perjumpaan dan tersebar dalam ruang –waktu. Para pelaku yang 

setiap tindakan mereka dalam sistem sosial membentuk dan menyusun prakti-

praktik sehingga menempatkan pelaku dalam posisi tertentu. Selanjutnya sistem 

sosial yang hanya ada dalam peruangan prakti-praktik sosial dan memudar dalam 
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waktu akan membentuk praktik-praktih sosial yang ajeg. Dalam posisi-posisi 

sosial yang telah tersusun tadi secara struktural didalamnya terdapat pesinggungan 

khusus antara signifikasi, dominasi, dan legitimasi yang berhubungan dengan 

tipifikasi para agen (Giddens, 2010, hal. 129).   

Dalam rasional tindakan Giddens menyebutkan ada agen yang kompeten 

(expert agent) dan ada aktor awam (lay actor).  Agen disini memiliki kemampuan 

dalam tindakannya untuk mengintervensi dunia. Kemampuan agen dalam 

intervensi tersebut berarti dapat mempengaruhi proses atau keadaantertentu. 

Sehingga agen memiliki kemampuan baik itu kapabilitas pengetahuan, kekuasaan, 

ataupun kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar dapat mencapai tujuan 

yang sudah ditetapkannya (Giddens, 2010, hal. 14). Expert agent dijelaskan 

Giddenas sebagai agen yang memahami sejauhmana kemampuan-kemampuan 

sosial yang dimiliki dan dapat menggunakan kemampuan tersebut dalam 

perubahan-peubahan yang terjadi dalam suatu konteks budaya. Tidak hanya itu 

expert agent juga dapat menjelaskan kondisi-kondisi sosial yang luas yang 

beradadiluar dari aktivitas keseharian mereka (Giddens, 1984, hal. 141-142). 

Sedangkan lay actor dalam mencapai tujuannya ditentukan dari sejauh mana para 

aktor mampu mengoordinasikan aktivitas-aktivitas mereka dengan orang lain 

sedemikian rupa (Giddens, 2016:141). 

Dalam kegiatan sehari-hari agen tidakhanya melibatkan perilaku individu 

sendiri melainkan juga terdapat perilaku orang lain. Sehingga dalam setiap 

kegiantan agen tidak hanya memonitori kegiatannya sendiri melainkan juga 

memonitori aspek-aspek sosial dan aspeka-aspek fisik yang berada di tempat 
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sekitar agen tersebut bergerak.  Rasionalitas tindakan yang dilakukan agen secara 

terus menerus akan menjaga pemahaman teoritisnya mengenai dasar-dasar 

aktivitasnya. Rasionalitas tindakan ini membuat agen dapat menjalaskan setiap 

tindakan yang dilakukan dalam aktivitasnya sehari-hari jika diminta (Giddens, 

1984, hal. 5).  Motivasi tindakan berbeda dengan monitoring refleksi dan  

rasionalitas tindakan, dimana motivasi tindakan lebih mengarah pada potensi 

suatu tidakan baru diluar dari tindakan agen yang telah dilakukan secara terus 

menerus. Motivasi tindakan terbentuk karena terdapat kegiatan yang tidak biasa 

yang ada didalam rutinitas sehari-hari (Giddens, 1984, hal. 6). 

Dalam penjelasan agen dalam penelitian ini digunakan untuk dapat melihat 

siapa saja agen dalam pembangunan desa di Desa Sumurup, Kecamatan 

Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Selaini itu peneliti akan dapat mengetahui 

seperti apa pemosisian agen dalam struktur pembangunan desa serta dapat 

memetakan tidakan apa saja yang dilakukan oleh setiap agen dalam pembangunan 

di Desa Sumurup. 

Dimensi Kesadaran Agen 

Dalam melakukan suatu  tindakan Giddens membagi tiga dimensi kesadaran agen 

yaitu kesadaran diskursif (discursive consciousness), kesadaran praktis (partical 

consciousness), dan kognisi/motiv taksadar (consciousness motives/cognition). 

Dalam kesadaran diskursif dan kesadara praktis Giddens tidak membedakan 2 

kesadaran tersebut secara jelas dan mutlak dikarenakan pembagian kedua 

kesadaran tersebut dapat berubah dengan dipengaruhi banyak aspek dari 

sosialisasi dan pengalaman belajar agen. Perbedaan dari 2 kesadaran tersebut lebih 
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kepada apa yang bisa dikatakan dan apa yang semata-mata telah dilakukan agen 

(Giddens, 2010, hal. 10). Maksudnya dalam kesadaran diskursif agen dapat 

menjasalan/mengatakan alasan tindakan yang dilakukan sedangakan dalam 

kesadaran praktis agen hanya dapat menjelaskan tindakannya saja tanpa tahu 

alasan yang jelas akan tindakan yang dilakukannya. 

Dalam kesadaran diskursif Giddens menjelaskan jika aktor memiliki 

kemampuan untuk dapat memonitori aktivitas-aktivitas orang lain yang selain 

aktivitasnya sendiri dalam perulngan perilaku sehari-hari (Giddens, 2010, hal. 47). 

Selain itu kesadaran diskursif merupakan suatu tindakan dimana agen dapat 

mengekspresikan secara verbaldan mengingat tindakan-tindakannya. Berbeda 

dengan kesadaran praktis yang mana agen hanya dapat mengingat tindakan yang 

dilakukan agen dalam kesahirian mereka tanpa mampu mengekspresikan secara 

verbal mengenai apa yang diketahuinya (Giddens, 2010, hal. 76). Motiv tak-sadar 

agen merupakan bentuk dari keinginan atau kebutuhan yang akhirnya akan 

mengarah kepada sebuah tindakan baru yang tidak ada didalam aktivitas biasanya 

dan keadaan yang tidak biasa pula (Herry-Priyono, 2002, hal. 28).  

Kesadaran agen dalam penelitian ini akan dapat menggambarkan secara 

mendalam tindakan yang dilakukan agen seperti alasan dan kenapa agentersebut 

melakukan tindakan-tindakan dalam pembangunan desa di Desa Sumurup, 

Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek yang rutin dilakukan setiap 

tahunnya. 
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Struktur 

Struktur dalam analisis sosial menunjukkan kelengkapan-kelengkapan 

penstrukturan yang dapat mengikat ruang-waktu dalam suatu sistem sosial. 

adanya kelangkapan-kelengkapan tersebut memungkingkan adanya praktik-

praktik sosial yang serupa dalam rentang ruang-waktuu yang beragam dan 

sekaligus memberikan praktik-praktik sosial suatu bentuk yang ‘sistemik’. Selain 

struktur merupakan bentuk dari ‘tatanan sesungguhnya’ dari relasi-relasi 

transformatif yang merupakan pengertian dari sistem sosial. Sistem sosial yang 

didalamnya terdapat praktik-praktik sosial yang senantiasa diproduksi dan 

direproduksi bukanlah berada dalam ‘struktur’ itu sendiri melainkan praktik sosial 

adalah salah satu kelengkapan-kelangkpan struktural. Hal ini menunjukkan jika 

struktur ada sebagai kehadiran akan ruang-waktu, yang perwujudannya adalah 

dalam prakti-praktik dan dalam jejak-jejak ingatan yang orientasinya pada 

perilaku-perilaku para agen manusia (Giddens, 2010, hal. 27).  

Giddens menjelaskan struktur merupakan seperangkat aturan dan 

sumberdaya yang teroganisi secara rutin, berada diluar ruang dan waktu, 

tersimpan dalam koordinasi dan instansinya dalam bentuk jejak-jejak ingatan, dan 

ditandai dengan ‘ketidakhadiran si subjek’ (Giddens, 2010, hal. 40). Sumberdaya 

dalam struktur dapat membentuk struktur dominasi, dimana dalam sumberdaya 

dibagi menjadi dua jenis sumberdaya alokatif dan sumberdaya otoritatif. 

Sumberdaya alokatif merupakan sumberdaya yang memiliki sifat-sifat material 

lingkungan seperti bahan mentah dan sumber kekuasaan material. Lalu dalam 

sumberdaya alokatif terdapat cara-cara produksi/reproduksu material seperti alat-
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alat produksi dan teknologi. dari interaksi antara sifat material dan cara reproduksi 

tadi menghasilkan barang-barang hasil produksi. Sumberdaya otoritatif 

merupakan bagaimana pengorganisasial ruang-waktu sosial, adanya 

produksi/reproduksi badan organisasi dan relasi manusia dalam pergaulan timbal 

balik. Dalam pengorganisasian tadi akan membentuk kesempatan bagi manusia 

dalam mengekpresikan diri (Giddens, 2010, hal. 403). 

Kelengkapan struktur yaitu sumberdaya tidak dapat terpisah dengan 

aturan-aturan yang merujuk pada cara-cara bagaimana relasi-relasi transformatif 

sebenarnya terlibat dalam proses produksi dan reproduksi praktik-praktis sosial. 

Oleh karena itu, kelengkapan-kelengkapan struktural memperlihatkan bentuk-

bentuk dominasi dan kekuasaa. Garfinkel menjelaskan jika aturan-aturan 

diandaikan sebagai suatu ‘prosedur-prosedur metodis’ dalam interaksi sosial. 

aturan-aturan tersebut terbentuk dengan bagaimana agen dapat mengidentifikasi   

prakti-praktik sosial yang dilakukan dalam perjumpaan secara teratur dengan 

instansi aturan-aturan. (Giddens, 2010, hal. 28-29) 

Skema S-D-L 

Agen dan struktur bukanlah merupakam komposisi antara dua perangkat 

fenomena yang terpisah atau yang biasa disebut sebagai dualisme. Akan tetapi 

agen dan struktur mewakili sebuah dualitas, dimana kelengkapan-kelangkaan 

struktural struktural dari sistem-sistem sosial adalah sarana sekaligus hasil dari 

prakti-praktik yang terorganisir secara rutin. Struktur tidak ‘berada di luar’ 

individu-individu: sebagai jejak –jejak ingatan, dan ketika terwujud dalam 

praktik-praktik sosial, struktur dalam pengertian tertentu ‘berada di dalam’, 
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bukannya berada di luar, aktivitas-aktivitas mereka dalam pengertian Durkheim 

(Giddens, 2010, hal. 40-41). Adanya sualitas struktur selalu merupakan alansan 

utama bagi ketereulangan-keterulangan dalam reproduksi sosial di sepanjang 

ruang-waktu. Pada gilirannya, hal ini memprasyaratkan kemampuan instropeksi 

dan mawas diri (Reflexive monitoring) dari para agen didalam dan sebagai 

pembentuk, duree aktivitas sosial sehari-hari (Giddens, 2010, hal. 43) 

Tabel 2. Dualitas Struktur 

Struktur Sistem Strukturasi 

Aturan dan 

sumberdaya atau 

seperangkat hubungan 

trasnformasi yang 

diorganisasikan sebagai 

sifat-sifat sistem 

Hubungan yang 

direproduksi antara aktor 

atau kolektivitas  yang 

diorganisasikan sebagai 

praktek sosial reguler 

Kondisi yang 

menentukan 

kesinambungan atau 

transmutasi struktur dan 

dengan demikian 

reproduksi sistem sosial 

Sumber : (Giddens, 2010, hal. 40) 

Giddens menjelaskan jika struktur merupakan landasan utama bagi 

keterulangan-keterulangan dalam reproduksi sosial di sepanjang ruang dan waktu. 

Pada gilirannya, hal ini mempersyaratkan kemampuan introspeksi dan mawas diri 

(reflexive monitoring) dari para agen di dalam, dan sebagai pembantuk duree 

aktivitas sosial sehari-hari (Giddens, 2010, hal. 43). Dalam kajian tentang 

rangkaian struktural meliputi pemisahan ‘pengelompokan’ relasi transformatif 

yang tersirat dalam makna prinsip-prinsip struktural. Rangkaian struktural dapat 

dibentuk dengan mengubah aturan dan sumberdaya yang memiliki hubungan 

timbal balik dalam reproduksi sosial. Dengan begitu struktur dapat dibedakan 

secara analistis di dalam 3 dimensi strukturasi yaitu pemaknaan/signifikasi 
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(signification), dominasi (domination), dan legitimasi (legetimation) (Giddens, 

2010, hal. 287) 

Pembagian aturan-aturan ke dalam cara-cara penetapan penanda atau 

makna dan sanksi-sanksi normatif, besama-sama dengan dengan konsep 

sumberdaya –yang sangat mendasar bagi konseptualitas kekuasaan— memiliki 

berbagai implikasi yang perlu dijelaskan. Dalam hal ini Giddens menyebut 

‘modalitas/sarana-antara’ strukturasi berfungsi menjelaskan dimensi-dimensi 

utama dari dualitas struktur dalam interaksi, menghubungkan kapasitas 

mengetahui para agen dengan bagian-bagian struktural. Para aktor menggunakan 

sarana-antara strukturasi dalam reproduksi sistem interaksi, dan dengan 

menggunakan tanda (token) yang sama, mereka membentuk kembali 

kelengkapan-kelengkapan struktural mereka. Penyampaian makna dalam 

interaksi, harus ditekankan di sini, terpisah hanya secara analitas dari bekerjanya 

sanksi-sanksi normatif (Giddens, 2010, hal. 46). 

Skema interpretatif adalah cara-cara penjenisan (typification) yang 

tersimpan dalam gudang pengetahuan para aktor dan diterapkan secara refleksi 

ketikan melangsungkan komunikasi. Bekal pengetahuan yang para aktor gunakan 

dalam produksi dan reproduksi interaksi sama seperti bekal pengetahuan yang 

mampu membuat mereka menciptakan cerita-cerita, mengemukakan alasan-

alasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam komunikasi makna, bersama 

dengan seluruh aspek kontekstual tindakan, tindakan harus dipandang semata-

mata terjadi ‘dalam’ ruang-waktu. Para agen secara rutin melibatkan bagian-

bagian temporal dan spasial perjumpaan-perjumpaan dalam proses penciptaan 
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makna (Giddens, 2010, hal. 47). Selanjutnya dalam dominasi memiliki dua 

sumber daya yang berbeda, sumberdaya alokatif mengacu pada kemampuan-

kemampuan –atau lebih tepatnya pada bentuk kemampuan transformatif-- yang 

melahirkan perintah atas obejek-objek, benda-benda atau fenomena material. 

Sumberdaya autoritatif merujuk pada jenis-jenis kemampuan transformatif yang 

melahirkan perintah atas orang-orang atau para aktor (Giddens, 2010, hal. 52).  

Giddens menjelaskan jika aktivitas seseorang ‘dapat dipertanggung 

jawabkan (accaountable)’ berarti orang itu harus menjelaskan alasan-alasan dan 

memberikan landasan-landasan normatiif yang membenarkan aktivitas tersebut. 

Unsur-unsur normatif dalam interaksi selalu berpusat pada relasi-relasi antara hak 

dan kewajiban yang ’diharapkan’ dari mereka yang ikut andil dalam rangkaian 

konteks interaksi (Giddens, 2010, hal. 48). Selanjutnya dalam unsur-unsr normatif 

dari sistem normatifadalah klaim-klaim yang mesti dipertahankan dan ‘selalu 

diingat’ melalui mobilisasi efektif terhadap sanksi-sanksi dalam konteks 

perjumpaan yang sesungguhnya. Sanksi-sanksi normatif mengungkapkan 

dominasi asimetris struktural, dan relasi-relasi mereka yang secara sukarela 

tunduk pada sanksi-sanksi itu mungkin merupakan salah satu bentuk lain dari 

pengungkapan komitmen yang lahir dari norma-norma itu (Giddens, 2010, hal. 

49). 

Giddens menjelaskan dalam ruang dan waktu praktik-praktik sosial 

terbentuk menjadi ‘sistematik’. Dari praktik-prakti sosial yang sudah sistematik 

tadi akan menampilkan kelengkapan terbentuknya suatu struktur. Hal tersebut 

menjelaskan jika struktur hadir dalam ruang-waktu hanya saja dalam bentuk 
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praktik-praktik yang telah terbentuk dalam ingatan manusia dan diwujudkan 

dalam tindakan-tindakan agen (Giddens, 2010, hal. 7). 

Bagan 1. Skema S-D-L 

 
Sumber: (Giddens, 2010, hal. 46) 

 

Dengan menggunakan Teori Strurkturasi Anthony Giddens peneliti ingin 

melihat bagaimana praktik pembangunan desa yang merupakan sistem sosial 

dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dalam hal ini sebagai agensi. Dalam 

melihat pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sumurup dengan menggunakan 

Teori Strukturasi tersebut peneliti akan dapat melihat bagaimana sistem 

pembangunan desa di Desa Sumurup diproduksi dan direproduksimya. Selain itu 

peneliti dapat melihat seperti apa interaksi yang didasarkan pada aktivitas-

aktivitas utama aktor yaitu pemerintah desa yang menggunakan aturan-aturan dan 

sumberdaya-sumberdaya dalam konteks tindakan yang bermacam-macam dalam 

pembangunan desa.  

Selain pemerintah sebagai agen pemerintah desa disini juga bertindak 

sebagai agensi. Dalam pembangunan desa terdapat masyarakat desa yang juga 

ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sumurup. 

Seperti yang dijelakasn jika aktor tidak hanya memonitori dirinya sendiri 
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melainkan mereka juga memonitori aspek-aspek sosial maupun aspek fisik yang 

tempat bergerak. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan peneliti ingin 

melihat bagaimana relasi pemerintah desa dengan masyarakat desa yang juga 

merupakan bagian dari pembangunan desa. 

2.4 Alur Pemikiran Penelitian 

Asumsi dasar dalam penelitian ini yaitu pemberian kewenangan dalam 

pelaksanaan pembangungan desa yang telah diatur dalam Undang- Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana dalam hal penyelenggaraan 

pembangunan di Indonesia saat ini di limpahkan kepada desa. dalam pelaksanaan 

pembangunan di Desa telah dijelaskan jika penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat adalah pemerintah desa, pemerintah desa 

disini yaitu Kepala Desa beserta perangkatnya.  

 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan dalam 

pelaksanaan pembangunan desa terdapar tiga tahapan dalam pelaksanaan 

pembangunan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaa, dan pengawasan dalam 

tahapan perencanaan pemerintah desa yang diberikan kewenangan dalam 

pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan ketiga 

tahapan tersebut keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa harus ada 

yaitu mulai tahap perencanaan yaitu dalam penentuan prioritas bersama BPD dan 

pemerintah desa. Tahapan pelaksanaan dimana masyarakat bersama pemerintah 

desa gotong royong dalam melaksanakan pembangunan desa. dan dalam 

pengawasan yaitu juka terjadi permasalahan dalam pembangunan desa masyarakat 
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melaporkan ke pemerintah desa dan pemerintah desa harus merespon atas temuan 

tersebut. 

Untuk melihat praktik pembangunan desa tersebut peneliti menggunakan 

teori Strukturasi Anthony Giddens. Dimana dalam teori strukturasi tersebut terjadi 

dualitas agen dan struktur. Strukur dalam penelitian ini adalah Pembangunan Desa 

di Desa Sumurup. Sedangkan agen dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa 

sebagai pelaksana pembangunan di Desa Sumurup dan ada masyarakat dimana 

masyarakat merupakan hasil dari proses agensi dalam pelaksanaan pembangunan 

desa. Dalam proses agensi disini peneliti dapat melihat bagaimana hubungan 

pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa 

Sumurup. Sedangkan untuk melihat dualitas yang terjadi tersebut peneliti akan 

melihat bagaimana skema kerja yang dibangun oleh pemerintah desa dalam 

pelaksanaan  Pembangunan Desa. Dengan melihat skema kerja tersebut peneliti 

akan mendapatkan jawaban bagaimana Praktik Pembangunan Desa di Desa 

Sumurup berjalan. 
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  Bagan 2. Alur Berfikir 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   : Realisasi pelaksanaan Pembangunan di Desa 

   : Proses strukturasi 

: Hubungan Pemerintah Desa dengan Warga Desa (proses 

agensi) 

 

Praktik Pembangunan Desa 
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Dominasi 
Pemerintah desa 

memberikan wewenang 

kepada Tim 11 dan TPK 

 

Legitimasi 
Pembangunan Desa 
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pada RPJM Desa dan 

RKP Desa 

-Kesadaran Praktis 

-Kesadaran Diskursif 

-Motif tak sadar 


