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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan pembangunan desa saat ini 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 ekonomoi lokal, 

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

Selanjutnya pada Pasal 78 nomor 2 dijelaskan  terdapat tiga tahapan dalam 

pelaksanaannya yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan 

pengawasan.  

Dalam tahapan pembangunan desa tersebut dilaksanakan dengan 

mengedepankan gotongroyong, kebersamaan dan kekeluargaan. Dalam 

pelaksanaan semua tahapan tersebut pemerintah desa dalam perencanaan 

pembangunan diselenggarakan dengan mengikutsertaan masyarakat, dalam 

tahapan pelaksanaan dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang 

dimiliki desa. Dan dalam pengawasan masyarakat berhak mendapatkan informasi 

dalam pembangunan desa.  

Dalam pembangunan desa pemerintah desa sebagai penyelenggara 

pemerintahan desa melaksanakan pembangunan desa dengan mengikutsertakan 

masyarakat mulai dari tahapan perencanaan pembangunan, tahapan pelaksanaan 

pembangunan dan tahap pengawasa. Dalam pembangunan desa di Desa Sumurup, 

Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek praktik pembangunan yang 
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dilaksanakan selama periode kepala desa saat ini yaitu Pak Seno akan di jelaskan 

dalam bab ini. Untuk melihat bagaimana praktik pembangunan desa di Desa 

Sumurup peneliti menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens, strukturasi 

adalah kondisi-kondisi mengatur sebuah keterulangan atau adanya reproduksi 

sistem-sistem sosial yang disebabkan adanya transformasi struktur. Selanjutnya 

Giddens menjelaskan dalam menganalisis strukturasi dari sistem-sistem sosial 

berarti juga melihat bagaimana sistem-sistem sosial tersebut tertanam dalam 

aktivitas-aktivatas aktor tententu yang berpegang pada aturan-aturan dan 

sumberdaya-sumberdaya dalam bermacam-macam tindakan yang diproduksi dan 

direproduksi dalam interaksi (Giddens, 2010, hal. 40) 

5.1 Pembangunan Desa di Desa Sumurup 

5.1.1 Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa 

Sumurup 

Giddens menjelaskan praktik sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan 

pelaku secara terus menerus dalam lintas ruang-waktu yang dilakukan secara 

berulang, selanjutnya diciptakan oleh aktor dengan melalui alat-alat atau 

sumberdaya yang mereka gunakan untuk mengekspresikan atau menujukkan 

dirinya sebagai aktor ataupun sebagai agen. Dalam praktik sosial pembangunan 

desa di Desa Sumurup terdapat agen-agen yang dibagi menjadi expert agent (agen 

kompeten)  dan lay actor (aktor awam). Expert agent dijelaskan Giddens sebagai 

agen yang memahami sejauh mana 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 
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menjelaskan kondisi-kondisi sosial yang luas yang beradadiluar dari aktivitas 

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

Dalam praktik pembangunan di Desa Sumurup dimulai dengan praktik 

sosial yang dilakukan expert agent yaitu pemerintah desa yang terdiri dari Kepala 

Desa dan Perangkat Desa. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa 

Sumurup. Pemilihan pemerintah desa sebagai expert agent dalam penelitian ini 

adalah karena dalam pembangunan di Desa Sumurup pemerintah berperan aktif 

mengajak masayarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan desa, 

mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pengawasan. 

Dalam pembangunan desa pemerintah desa sebagai expert agent memiliki 

kemampuan dalam ‘mempengaruhi’ keadaan yang telah ada sebelumnya dalam 

pembangunan desa di Desa Sumurup. 

Expert agent dalam penelitian ini, pertama adalah Kepala Desa saat ini yaitu 

Pak Seno. Dalam tindakan pembangunan desa di Desa Sumurup Pak Seno 

memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan desa karena dalam isi Rancangan 

RPJM Desa memuat beberapa hal seperti yang dijelaskan dalam Permendagri 

Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 no. 1 yaitu 

visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana 

kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. Dalam pembangunan desa Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya 

dokumen perencanaan di Desa. Dari peraturan tersebut menjelaskan jika dalam 
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pembangunan desa di Desa Sumurup salah satunya harus sesuai dengan visi dan 

misi  kepala desa saat ini menjabat yaitu Pak Seno begitu pula dengan arah 

kebijakan pembangunan di Desa Sumurup. Pernyataan tersebut juga didukung 

dengan hasil wawancara dengan Pak Jarwoto sebagai berikut: 

“Kegiatan yang ada di Desa harus sesuai dengan visi misi di kabupaten 

dan sesuai dengan visi misi kepala desa, kalau gag sesuai repot nanti.” 

(hasil wawancara dengan Pak Jarwoto hari Rabu tanggal 20 Juli 2017) 

Dalam wawancara diatas menjelaskan semua kegiatan yang dilaksanaka di 

Desa Sumurup harus sesuai dengan visi dan misi kepala desa. hal tersebut 

merupakan bentuk kekuasaan yang dimiliki kepala desa dalam nenentukan arah 

pembangunan Desa Sumurup selama 6 tahun jabatan Pak Seno. Dalam 

menentukan arah pembangunan desa, Pak Seno menentukan sesuai dengan 

keinginan masyarakat di Desa Sumurup, yaitu pembangunan desa di Sumurup 

fokus dalam pembangunan SARPAS (Sarana Prasarana). Hal tersebut di jelaskan 

dalam wawancara berikut: 

“Setiap tahun yang jelas karena kondisi SARPAS (Sarana Prasarana) 

masih sangat parah. Kami fokusnya masih di SARPRAS. Itu juga karena 

permintaan warga kita melakukan kegiatakan atas dasar musyawarah. 

Yang dalam hal perencanaan itu namanya MUSRENBANG. Yang diawali 

dari musyawarah per Dusun lalu nanti dibawa ke tingkat desa yang 

namanya MUSRENBANGDES.” (hasil wawancara dengan Pak Seno pada 

hari Rabu tanggal 19 Juli 2017) 

Dengan melihat visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan kepala 

desa saat ini yaitu Pak Seno, perangkat desa yang diberikan wewenang dalam 

membantu pelaksanaan pembangunan desa yaitu Tim Penyusun yang bertugas 

dalam melaksanakan penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat dan 

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
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pembangunan. Kedua Tim tersebut dalam menjalankan tugasnya adalah untuk 

membantu terwujudnya visi dan misi serta arah kebijakan kepala desa saat ini 

yaitu Pak Seno. Hal tersebut memberikan dampak terhadap tindakan kepada 

anggota tim dalam pembangunan desa seperti dalam wawancara dengan Pak Arif 

berikut menunjukkan pengaruh kepala desa dalam pembangunan desa di 

Sumurup: 

“Sehingga dengan visi misi kepala desa yang artinya disitu seandainya 

saya terpilih itukan mau melaksanakan pembangungan pemerataan 

masing-masing lingkungan. Ya sehingga dampaknya ya seperti ini. 

Dampaknya keperangkat ya itu. “konok jaluk, kono jaluk ya tolong 

direncanakan”. “nggih siap mbah asalkan semua masuk di RKP”. Kalo 

kita yg susah di administrasi. Semakin banyak lokasi semakin banyak 

administrasi SPJnya.” (hasil wawancara dengan Pak Arif pada hari Senin 

tanggal 24 Juli 2017) 

Dalam wawancara diatas menggambar dengan visi dan misi kepala desa saat 

ini Pak Seno yang salah satu misinya melakukan pembangunan yang merata di 

Desa Sumurup berdampak pada perangkat desa yang harus menjalankan banyak 

perencanaan pembangunan di setiap wilayah Dusum setiap tahunnya. Seperti 

tahun ini saja pembangunan terdapat di 13 titik, dengan pembangunan rabat jalan 

sebanyak 10 titik, 2 TPJ dan 1 pavingisasi. Dalam wawancara tersebut 

menggambarkan kepala desa yaitu Pak Seno memiliki pengaruh yang besar dalam 

pembangunan desa.  

Selain Kepala Desa expert agent dalam pembangunan desa di Desa 

Sumurup adalah Tim Penyusun Rancangan Kegiatan Pembangunan (RKP) dan 

Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan 

desa Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 33 menjelaskan kepala desa 
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membentuk tim penyusun yang  terdiri dari: a. Kepala Desa selaku pembina; b. 

Sekretaris Desa selaku ketua; c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat 

sebagai sekretaris; dan anggota meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan 

masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat.  

Tugas tim 11 sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

114 Tahun 2014 Pasal 34 yaitu 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. Anggota dari tim 11 dalam penyusunan RKP Desa di Sumurup 

adalah sebagi berikut : 

Tabel 14. Anggota Tim 11 

Nama  Jabatan  

Pak Seno (Kepala Desa) Pembina  

Bapak Jarwoto (Sekretaris Desa) Ketua Tim 11 

Mas Agung (Ketua LPPM) Sekretaris 

Bapak Markidi (Kasun Winong) Anggota 

Bapak Mujito (Kasun Pojok) Anggota 

Bapak Siidi (Kasun Kacangan) Anggota 

Ibu ida (Kasun Pule) Anggota 

Bapak Joko (Ketua BPD) Anggota 

Mas Arif (Kaur Pembangunan)  Anggota 

Ibu Jarwati (Kader Perempuan) Anggota 

Ibu Tuti (Ketua PKK) Anggota 

Sumber : RKP Desa 

Alasan mengapa Tim 11 merupakan expert agent dalam pembangunan di 

Desa Sumurup karena tim 11 memiliki kemampuan dalam mengintervensi dalam 

perencanaan pembangunan desa. Proses perencanaan pembangunan desa yang 

dilaksanakan pertama dengan Tim 11 menjadwalkan pelaksanaan musyawarah 
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Dusun, yaitu untuk menggali usulan disetiap wilayah Dusun. Selanjutnya hasil 

usulan tersebut di bawa ke musyawarah desa untuk memvalidasi, merangking dan 

mengesahkan. Hingga tim 11 mencermati ulang rancangan pembangunan dan 

mengesahkan kembali.  

Dalam pencermatan ulang tersebut Tim 11 dimana setiap anggota 

merupakan representatif dari perwakilan masyarakat  Desa, seperti Kepala Dusun 

merupakan perwakilan masyarakat yang mewakili wilayah dusun mereka, Pak 

Arif (Kaur Pembangunan) merupakan perwakilan dari pemerintah desa yang 

sudah cukup berpengalaman dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup, 

adanya perwakilan dari perempuan. Meskipun setiap anggota tim 11 memiliki 

kemampuan intervensi masing-masing dengan kapasitas yang mereka miliki. Tim 

11 memiliki kesepakatan bersama dalam menentukan prioritas pelaksanakan 

pembangunan. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Pak Jarowoto 

sebagai berikut : 

“Itu kita harus mengingat dan menimbang, mengingat 1 tingkat 

kesulitannya, kesulitan medannya, Fasiltas itu digunakan untuk apa saja, 

manfaat dan kegunaanya itu untuk apa. Yang paling diutamakan jalur 

untuk pendidikan, untuk kesehatan, jalan untuk petani menjual hasil 

panenya.” (hasil wawancara dengan Pak Jarwoto hari Rabu tanggal 20 Juli 

2017) 

Dalam wawancara dengan Pak Jarwoto selaku ketua Tim 11 menjelaskan 

jika dalam perencanaan pembangunan di Desa Sumurup Tim 11 menentukan 

prioriritas dengan mengingat dan menimbang tingkat kesulitan pembangunan, 

fasilitas  digunakan untuk apa saja, manfaat dan kegunaannya untuk apa saja. Dan 

yang paling diutamakan adalah jalur untuk pendidikan, kesehatan, dan petani 
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menjual hasil panennya. Hal tersebut menjadi pertimbangan utama dalam 

pembangunan di Desa Sumurup karena di Sumurup masih banyak wilayah atau 

lingkungan yang masih sangat kurang sarana prasarana seperti jalan. Tidak hanya 

itu persebaran penduduk yang tidak merata juga merupakan salah satu faktor 

kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan. 

Tahapan pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup kepala desa 

memberikan wewenang kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam 

pelaksanaan pembangunan. TPK disini sebagai expert agent dalam pelaksanaan 

pembangunan di Desa Sumurup yang terdiri dari 6 orang yaitu dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 15. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 

Nama  Jabatan dalam TPK 

Pak Arif (Kaur Pembangunan) PK (Penanggung Jawab Kegiatan) di 

Dusun Winong dan Dusun Pule 

Bu Sri Utami Sekretaris 

Pak Samuri (LPM) Anggota TPK di Dusun Winong dan 

Dusun Pule 

Pak Mujito (Kepala Dusun Pojok) Anggota TPK di Dusun Winong dan 

Dusun Pule 

Pak Puryani (Kepala Seksi 

Kesejahteraan)  

PK (Penanggung Jawab Kegiatan) di 

Dusun Kacangan dan Dusun Pojok 

Pak Witarmuji (Kepala Seksi 

Pemerintahan) 

 

Sekretaris 

Mas Agung (LPM) Anggota TPK di Dusun Kacangan dan 

Dusun Pojok 

Sumber : RKP Desa 

Dari tabel diatas dapat dilihat pembagian wilayah kerja TPK yang dibagi 

menjadi 2 Penanggung jawab Kegiatan (PK) yang setiap PK memegang dua 

Dusun. Hal ini menurut pernyataan dari ketua TPK yaitu Pak Arif menjelaskan 

jika alasan kenapa ada 2 PK karena jika hanya ada satu PK tidak dapat 



 

 

74 

 

 
 

mencangkup pembangunan di Desa Sumurup yang luas dan setiap tahun banyak 

titik yang dilaksanakan pembangunan. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara 

berikut: 

Tim saya itu, ketuanya saya sekretarisnya bu sri. Anggota LPM Pak 

Samuri dan yang satu Pak Kasun Mujito. Terus TPK yang satunya kan ada 

2 tim TPK ya gak ngatasi lak dewe. Yang satunya ketuanya Pak Pur 

sekretarisnya Pak Witarmuji, terus dari LPM Agung ada pak kasun 

winong. Antar TPK kita saling mbantu mbak, kita TPK setiap hari harus 

ada yang dilokasi, soale lak gak diawasi yo ngerti dewe mbak warga dewe 

sing garap dadi kadang nyantai. Hal Seperti itu sing kadang gae nambahi 

anggaran atau iso gak sesuai target. (hasil wawancara dengan Pak Arif 

pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017) 

Alasan kenapa TPK merupakan Expert agent dalam pelaksanaan 

pembangunan dapat dilihat dari wawancara yaitu bagaimana TPK dalam 

pembangunan dapat mengintervensi pelaksanaan pembangunan yang 

digambarkan dalam pernyataan jika setiap hari TPK harus berada di lokasi 

pembangunan untuk mengawasi agar pelaksanaan pembangunan berjalan lancar. 

Hal ini dikarenakan pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup sangat 

bergantung dengan partisipasi warga. Contohnya adalah dalam pembangunan 

jalan wargalah yang membantu dalam swadaya jasa. Selain itu TPK di Desa 

Sumurup memiliki kemampuan dalam memahami kondisi pembangunan yang 

dibutuhkan di Desa Sumurup, dalam pelaksanaan pembangunan sendiri TPK 

harus berpedoman pada RKP Desa yang telah di sahkan.  

Selanjutnya dalam praktik pembangunan desa di Desa Sumurup posisi 

sebagai lay actor yaitu tokoh masyarakat, ketua RT, anggota BPD, warga desa 

(bukan termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat, ketua RT, anggota BPD di 

Desa Sumurup.  Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 80 
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menjelaskan dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. 

Dalam peraturan pembangunan desa yang menjelaskan dalam perencanaan 

pembangunan desa mengikutsertakan masyarakat. Dalam pembangunan desa di 

Sumurup warga desa dalam perencanaan diwakili oleh tokoh masyarakat, ketua 

RT, anggota BPD dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang 

dimulai dalam tahap Musyawarah Dusun hingga Musyawarah Desa.  

Lay actor seperti yang dijelaskan sebelumnya memiliki kekuasaan yang 

lemah dan untuk mencapai tujuannya adalah dengan mengkoordinasikan 

tindakannya dengan lay actor yang lain untuk mencapai tujuan tindakan warga 

dalam pembangunan desa masih memperjuangkan pembangunan di lingkungan 

wilayah RT mereka seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Pak Arif 

berikut: 

“Nek ndeso iku (di desa itu) sekupnya ya kecil maksudnya masyarakatnya 

pandanganyya kecil, artinya ya lingkungan yang diperjuangkan.” (hasil 

wawancara dengan Pak Arif pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017) 

Warga dalam memperjuangkan pembangunan wilayahnya ketika 

musyawarah desa kehadiran mereka diwakilkan oleh adanya tokoh masyarakat, 

BPD, ketua RT ataupun kepala dusun. Cara lay actor disini yaitu warga dalam 

dalam mencapai tujuannya adalah dengan mengkoordinasi usulan pembangunan 

di lingkungan mereka melalui ketua lingkungan yaitu ketua RT dan tokoh 

masyarakat. Setelah usulan tersebut terkoordinasi ketua RT dan tokoh masyarakat 

yang mewakili dimusyawarah Dusun akan tersampaikan usulan mereka dalam 

pembangunan di lingkungan mereka. 
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Gb 6. Musyawarah Desa 

 

Sumber Gambar : Dokumentasi Peneliti Tahun 2017 

Giddens juga menjelaskan jika posisi lay actor adalah dapat dipengaruhi 

expert agent sehingga mereka berfungsi untuk mendukung tindakan-tindakan 

yang dilakukan expert agent (Giddens, 2010). Dalam praktik pembangunan desa 

di Desa Sumurup tindakan yang dilakukan expert agent dalam pembangunan desa 

butuh dukungan dari warga desa untuk dapat terlaksana. Salah satunya adalah 

dengan menggali usulan dari warga pemerintah desa juga menggali usulan dari 

kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani dan kelompok kesenian 

yang ada di Desa Sumurup. Untuk menggali dari kelompok-kelompok tersebut 

dijelaskan dalam wawancara berikut: 

“Kelompok-kelompok itukan tidak berdiri sendiri artnya ada yang anggota 

kelompok tani, kelompok kesenian juga merangkap menjadi ketua RT, 

atau perangkat. Jadi kita sambunganya dari situ. Untuk kelompok-

kelompok seperti kelompok tani desa membantu dengan menjambatani 

jika ada program atau kegiatan dari kabupaten/provinsi.” (hasil wawancara 

dengan Pak Seno pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017) 

“Disinikan tadi mbak banyak masyarakatnya. Jadi kalau semua bisa sama 

susah. Masyarakat sana begini, yang sana begini. Disini jabatan sosial itu 

bisa merangkap, seperti saya ketua BPD sama sekalian menjadi ketua 
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kelompok tani. Ada tokoh masyarakat atau ketua kelompok jaranan yang 

juga merangkap jadi RT.” (hasil wawancara dengan Pak Joko  pada hari 

Jum’at tanggal 21 Juli 2017) 

Dalam wawancara diatas dijelaskan jika di Desa Sumurup perwakilan 

seperti ketua  kelompok-kelompok masyarakat (dari kelompok tani, kelompok 

kesenian, kelompok perempuan) juga merangkap sebagai ketua RT, perangkat 

desa, ataupun BPD. Seperti ketua BPD Pak Joko merupakan ketua kelompok tani, 

Pak Jarwoto yang merupakan Sekretaria Desa juga merupakan penggiat kesenian 

di Desa. Sehingga dengan begitu pemerintah desa lebih mudah untuk 

berkomunikasi mengenai usulan dalam pengembangan kelompok-kelompok 

masyarakat  yang di Desa Sumurup, pemerintah desa juga dapat lebih mudah 

mensosialisasikan program-program pembangunan ke kelompok-kelompok 

tersebut. 

Dengan adanya hubungan antara expert agent dan lay actor dalam 

pembangunan desa di Desa Sumurup akan mempermudah terlaksananya 

pembanguna desa. Hal ini dikarenakan pembangunan di Desa Sumurup masih 

sangat kurang terutama dalam sarana prasarana seperti jalan karena wilayah Desa 

Sumurup yang memiliki kondisi geografis pegunungan dengan persebaran yang 

penduduk tang tidak merata. Dalam wawancara berikut dengan Kepala Desa Pak 

Seno menjelaskan bagaimana peran masyarakat dalam pembangunan di Desa 

Sumurup: 

“Kalau di Sumurup gotong royongnya masih luar biasa masyarakatnya. 

Ketika pemerintah desa memberitahu jika wilayahnya akan dibangun 

masyarakat sangat luar biasa antusiasnya karena mereka sadar sangat 

membutuhkan. Bahkan andaikan mereka tidak kita bayar tidak masalah. 

Bayarannya dapat dialihkan untuk menambahkan kualitas bangunan itu 
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warga siap.” (hasil wawancara dengan Pak Seno pada hari Rabu tanggal 

19 Juli 2017) 

Dari wawancara diatas Pak Seno menjelaskan jika gotong royong 

masyarakat di Desa Sumurup masih sangat tinggi dalam pembangunan desa. 

ketika pemerintah desa akan melaksanakan pembangunan di lingkungan warga, 

warga sangat antusias karena mereka sadar jika pembangunan di Sumurup masih 

sangat kurang. Bahkan warga tanpa dibayar mau bersama-sama bekerja 

membangun lingkungan mereka. Dengan adanya swadaya tersebut dana untuk 

pembangunan dapat digunakan dalam membangun wilayah lain atau dapat 

meningkatkan kualitas bangunan. Dari gambaran tersebut menunjukkan jika 

warga desa sebagai lay actor mendukung tindakan pemerintah desa dalam 

pelaksanaan pembangunan di Sumurup dengan cara bergotong royong dalam 

membantu pelaksanaanya. 

Dalam tahapan pemantauan atau pengawasan, warga yang dari awal diikut 

sertakan dalam pembangunan desa secara tidak langsung telah melaksanakan 

pemantauan atau pengawasan dalam pembangunan di Desa Sumurup. masyarakat 

Misalnya dalam pelaksanaan pembangunan rabat jalan di wilayah A, masyarakat 

yang terjun langsung dalam membantu pembangunan jalan akan tahu berapa dana 

yang digunakan dalam pembangunan wilayahnya seta digunakan untuk apa saja 

dana tersebut. Selain itu masyarakat juga akan tahu jika ada kekurangan dalam 

pelaksanaan pembangunan dan dapat langsung dilaporkan kepada TPK (Tim 

pengelola kegiatan) yang bertugas. 

Dalam pengawasan pembangunan BPD juga ikut membantu dalam 

pemantauan dan pengawasan. Anggota BPD di Desa Sumurup sendiri dibagi 
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disetiap wilayah Dusun. Dengan adanya pembagian tersebut perwakilan dari BPD 

yang ada di setiap wilayah dapat melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan 

pembangunan di Desa Sumurup, seperti dijelaskan dalam wawancara dengan Pak 

Joko berikut : 

“Kalau pengawasannnya itu dengan masyarakat langsung dengan BPD 

bisa. Seumpama pengawas mendapatkan temuan yang ini. Temuan itu 

memang kami, terutata ke tim artinya yang berkecimpung langsung lha 

seandainya tim itu tidak dapat meyelesaikan permasalahan tersebut itu kita 

ajukan keatasan kepala desa. Kan juga ada pendamping dari kecamatan 

pendamping desa itu.” (hasil wawancara dengan Pak Joko  pada hari 

Jum’at tanggal 21 Juli 2017) 

 Dalam wawancara di atas Pak Joko menjelaskan dalam pengawasan 

pembangunan masyarakat bisa lapor dengan BPD atau ke TPK. Selanjutnya 

temuan yang didapatkan BPD akan diberitahukan kepada TPK yang bertugas, dan 

apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut akan diajukan ke kepala 

desa, selain itu juga dapat diajukan ke pendamping desa di kecamatan untuk 

menyelesaikan bersama-sama permasalahan pembangunan Desa.  

Giddens menjelaskan pembagian agen dalam posisi-posisi sosial tersusun 

secara struktural sebagai persinggungan-persinggungan khusus antara signifikasi, 

dominasi dan legitimasi (Giddens, 2010, hal. 129). Dalam penjelasan mengenai 

agen-agen yang dijelaskan diatas posisi agen dalam pembangunan desa di Desa 

Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut : 
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Tabel 16. Pembagian Agen dalam Pembangunan di Desa Sumurup 

Agen  Tindakan dalam Pembangunan Desa 

Expert Agent Kepala Desa Sebagai kepala pemerintahan desa membuat visi dan 

misi dalam sebagai arah pembangunan desa. 

Selanjutnya membentuk tim 11 untuk menyusun 

perencanaan pembangunan dan TPK dalam 

pelaksanaan pembangunan  

Tim 11 (Tim 

Penyusun) 

Melaksanakan musyawarah bersama BPD dan 

masyarakat dalam penyusunan dan pengesahan 

rencana pembangunan desa dalam bentuk RKP Desa 

dan RPJM Desa 

TPK (Tim 

Pengelola 

Kegiatan) 

Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan 

pembangunan, mulai dari melaksanakan musyawarah 

pra-pelaksanaan bersama warga, pelaksanaan, 

pelaporan kegiatan.  

Lay Actor Ketua RT, 

anggota BPD, 

Tokoh 

Masyarakat 

Mewakili warga dalam memberikan usulan 

pembangunan desa dan pengawasan dalam 

pembangunan desa 

Warga Desa Melaksanakan pembangunan desa dengan ikut 

bergotongroyong dalam kegiatan pelaksanaan 

pembangunan desa. 

Sumber : Hasil Analitis Peneliti 

5.1.2 Kesadaran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pembangunan 

Desa di Desa Sumurup 

Tindakan yang dilakukan pemerintah desa sebagai expert agent dalam 

pembangunan desa didasari pada alasan-alasan tertentu agar dapat melaksanakan 

pembangunan desa seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. Dalam tindakanya tersebut pemerintah desa dalam 

melaksanakan pembangunan di Desa Sumurup merupakan tindakan yang didasari 

kesadaran diskursif. Kesadaran diskursif yang dimiliki pemerintah desa dalam 

pembangunan di Desa Sumurup sebagai expert agent membuat mereka mampu 

memberikan alasan-alasan secara verbal atas tindakan yang dilakukan demi 

terlaksananya pembangunan desa di Desa Sumurup. Dalam menjalankan tugasnya 
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pemerintah desa sadar akan tugas dan tanggung jawab masing-masing, hal ini 

seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa pada Bab V yang menjelaskan tentang tugas dan kewajiban 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Seperti Pak Seno sebagai kepala desa beliau 

mampu menjelaskan alasan  tindakannya yang selalu hadir dalam setiap tahapan 

pembangunan di Desa, hal tersebut dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut: 

“Kalau kepala desa berada disemuanya, semua tahapan pembangunan kita 

berperan semuanya. Perencanaan kita bersama dengan warga, dalam 

pelaksanaan kita juga ada disitu, dalam pemeliharaan kita bersama 

masayarakat. Semua kegiatan itu kepala desa harus hadir. Karena itukan 

tugas kita yang sudah ada aturannya.”(hasil wawancara dengan Pak Seno 

pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017) 

Dalam hasil wawancara diatas menjelaskan alasana tindakan pak Seno 

yang selalu hadir dalam setiap tahapan pembangunan adalah karena Tugas Kepala 

Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu 

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. Giddens menjelaskan di dalam kesadaran diskursif para aktor 

mampu ‘memonitor monitoring’ tidak hanya mampu memonitori aktivitas-

aktivitas mereka sendiri tetapi juga aktivitas-aktivitas otang lain dalam perulangan 

perilaku sehari-hari (Giddens, 2010, hal. 47). Sedangkan dalam penelitian ini 

kesadaran diskursif kepala desa yaitu Pak Seno dapat dilihat dari bagaimana 

beliau hadir didalam setiap tahapan pembangunan untuk memonitori  aktivitas-

aktivitas perangkat dan masyarakat. 

Kepala Desa yang merupakan expert agent mempunyai wewenang dalam 

memberikan mandat  pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat 
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Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 

nomot 3 (e). Salah satu wewenang yang diberikan adalah dengan membentuk Tim 

Penyusun dan Tim Pengelola Kegiata (TPK) untuk membantu kepala desa dalam 

melaksanakan pembangunan di Desa Sumurup. Tindakan Pak Seno dalam 

menggunakan wewenangnya tersebut, merupakan tindakan yang dapat 

menimbulkan konsekuensi kepada Tim yang selama yang melaksanakan 

pembangunan desa.  

Konsekuensi dalam tindakan Pak Seno tersebut membentuk kesadaran 

diskursif perangkat desa dalam pembangunan desa di Desa Sumurup. Kesadaran 

diskursif seperti yang dijelaskan sebelumnya jika agen dapat menjelaskan alasan 

dalam tindakannya,  Kesadaran diskursif yang terbentuk pada tindakan tim 11, 

yaitu tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa. Juga merupakan expert agent 

dalam perencanaan pembangunan dapat menjelaskan alasan dalam tindakan-

tindakannya. Terbentuknya kesadaran diskursif pada tim 11 dalam pembangunan 

desa di Sumurup adalah tim 11 yang anggotanya terdiri dari perwakilan 

masyarakat dan perangkat desa merupakan masyarakat yang selama ini aktif 

dalam setiap kegiatan pembangunan desa mulai dari pembangunan fisik hingga 

pemberdayaan. Tim 11 setiap tahunnya secara rutin melaksanakan perencanaan 

pembanguan desa dengan musyawarah bersama perwakilan dari masyarakat. 

Dengan tindakan yang secara rutin dilaksanakan dalam perencanaan 

pembangunan oleh tim 11 tersebut membekas dalam ingatan anggota tim 11 dan 

dengan pengetahuan yang telah ada dalam ingatan agen akan membentuk 

kesadaran diskursif. Seperti dalam pelaksanaan penyusunan ulang RPJM Desa 
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dan RKP Desa yang mana tim 11 dengan usulan perencanaan pembangunan desa 

yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama masayrakat. Dalam penentuan 

prioritas rangking tim 11 memiliki alasan-alasan dalam mementukan rangking 

pembangunan yang harus didahulu dulu, seperti dijelaskan dalam wawanca 

sebagai berikut: 

“Dari tim 11 itu harus menimbang dan mengingat itu tadi. gak seenaknya 

memutuskan saya suka harus membangun tempat ini ya ndak. Namun kita 

harus mengacu pada kepentingan masyarakat, manfaanta lebih banyak atau 

tidak, tingkat kesulitannya kesarana pendidikan bagaimana, menambah 

tingkat ekonomi masyarakat atau ndak itu yang harus kita pertimbangkan 

juga.” (hasil wawancara dengan Pak Jarwoto hari Rabu tanggal 20 Juli 

2017) 

 Dalam wawancara diatas dengan Pak Jarwoto menjelaskan dalam 

memutuskan perangkingan tim 11 tidak bisa seenaknya memutuskan. Tim 11 

dalam melihat rioritas pembangunan harus mengacu pada kepentingan 

masyarakat, melilahat dapat meningkatkan manfaatnya kemasyarakat (pendidikan 

dan ekonomi) juga harus dipertimbangakan. Dalam wawancara tersebut 

merupakan alasan tim 11 melakukan perangkingan pembangunan di Desa 

Sumurup. Pak Jarwoto selaku ketua tim 11 dalam menentukan rangking prioritas 

selalu mengingatkan kepada anggota tim 11 untuk menimbang dan mengingat jika 

dalam pembangunan yang harus diprioritaskan dahulu adalah lingkungan yang 

memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam akses menuju pendidikan, kesehatan, dan 

perekonomian. Selain itu juga perangkingan harus didasarkan pada dampak 

pembangunan ke masyarakat banyak. 

 Kesadaran dalam TPK dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup 

merupakan kesadaran diskursif, yaitu dalam melaksanakan pembangunan desa 
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TPK berpedoman pada RKP Desa yang telah disahkan dalam musyawarah desa. 

Selanjutnya dalam praktik pelaksanaan pembangunan sendiri TPK mereka dapat 

menjelaskan alasan-alasan dalam setiap tindakannya seperti yang dijelaskan 

dalam wawancara sebagai berikut: 

“Antar TPK kita saling mbantu mbak, kita TPK setiap hari harus ada yang 

dilokasi, soale lak gak diawasi yo ngerti dewe mbak warga dewe sing 

garap dadi kadang nyantai. Hal Seperti itu sing kadang gae nambahi 

anggaran atau iso gak sesuai target. Seumpomo dusun sing tak cekel wis 

mari pembangunane, terus di dusune Pak Pur masih belum selesesai 

kadang kita ya mbantu mbak. Masalah SPJan kita bareng-bareng mbak 

soale ngerti dewe mbak SDM gimana.” 

Dalam wawancara diatas menjelaskan jika TPK yang telah diberikan 

mandat dalam pelaksanaan pembangunan TPK tahu akan tugas mereka. TPK di 

Desa Sumurup dalam pelaksanaan pembangunan dituntut untuk hadir dalam 

setiap kegiatan pembangunan yang ada di RKP Desa, salah satunya adalah 

kehadiran di lokasi pembangunan. Dengan mengetahui pembangunan di Desa 

Sumurup yang cukup banyak titik pelaksanaanya setiap anggota sadar dan 

memahami kondisi kebutuhan pembangunan di Desa Sumurup. Dengan adanya 2 

TPK di Desa Sumurup setiap TPK dalam pelaksanaanya mereka membantu satu 

dengan yang lain seperti yang dicontohkan dalam wawancara yaitu “Seumpomo 

dusun sing tak cekel wis mari pembangunane, terus di dusune Pak Pur masih 

belum selesesai kadang kita ya mbantu mbak”, dalam pembuatan SPJ mereka 

bersama-sama membantu karena sadar akan masih rendahnya SDM perangkat. 

Kesadaran agen yaitu ketua RT, BPD, tokoh-tokoh masyarakat dalam 

tindakan pembangunan desa adalah mewakili warga dalam memberikan usulan 

pembangunan desa dalam musyawarah dan pengawasan dalam perencanaan 
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pembangunan desa. kesadaran yang dimiliki oleh ketua RT, BPD, tokoh-tokoh 

masyarakat sebagai lay actor adalah kesadaran diskursif. Kesadaran diskursif 

disini terbentuk dari tindakan yang selama ini telah tertanam dalam ingatan agen 

sehingga mereka dapat menjelaskan alasan tindakan tersebut. 

Kesadaran diskursif pada ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat 

ditunjukkan dalam musyawarah dusun di Desa Sumurup setiap lingkungan 

masyarakat diwakili oleh ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat masing-masing. 

Untuk itu dalam pembangunan di Desa Sumurup ketua RT dan tokoh-tokoh 

masyarakat sebagai perwakilan lingkungan aktif menggali keinginan warganya 

dalam pembangunan di Desa Sumurup. Hal tersebut didukung dalam wawancara 

dengan beberapa informan, yaitu Pak Arif, Pak Siidi dan Pak Mujito sebagai 

berikut: 

“Kalo di desa kami pak ketua lingkungan itu tahu bahwa di Desa Sumurup 

“lak sok awake dewe ben diwengki kegiatan anukukan wis tak gowo nak 

RPJM desa iku biasane kudu ngene-ngene.” Pak ketua lingkungan itu 

biasane lak di yasinan pas ngobrol-ngobrol. Saya beberapa kali itu dengar 

masyarakat kami ketua lingkungan itu banyak yang bilang. Dadi RT wis 

ngerti “lak carane pingin program nak deso iki ngene-ngene. Kan kudu 

nyiapne ngene-ngene iki.” (hasil wawancara dengan Pak Arif pada hari 

Senin tanggal 24 Juli 2017) 

 “lak masalah program seng diprioritas no kui kita survei teng MUSDUS 

tanyak ke RT” dadi nggon mu iku opo ae seng dipermasalahkan, dadi lak 

ngene ki seng dikumpulno poro RT ne, terus perwakilan tekan masyarakat. 

kan lak RT karo masyarakat wis ngerti kondisine piye wilayahe.” (hasil 

wawancara dengan Pak Siidi hari Rabu tanggal 20 Juli 2017) 

 Dalam hasil wawancara diatas menjelaskan bagaimana  dalam menggali 

usulan pembangunan di Desa Sumurup perlu adanya keaktifan ketua 

lingkungannya yaitu pak RT. Hal ini dikarenakan ketua RT dianggap yang lebih 

mengetahui kondisi warga di lingkungannya. Dari wawancara diatas juga 
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menjelaskan jika dalam menggali usulan-usulan pembangunan ketua RT setempat 

dapat melakukannya dengan musyawarah dadakan atau hanya sekedar ngobrol-

ngobrol setelah kegiatan rutin warga seperti yasinan mengenai usulan 

pembangunan di lingkungannya. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan karena 

ketua RT ataupun tokoh masyarakat merupakan perwakilan dari masyarakat 

lingkungan yang apabila ingin di lingkungannya dilaksanakn pembangunan ketua 

RT dan tokoh masyarakat harus aktif dalam menggali usulan  dan nanti akan 

diajukan dalam Musyawarah Dusun ataupun musyawarah Desa. 

Tidak hanya ketua RT saja, untuk menggali usulan dari ibu-ibu juga dapat 

dilakukan dengan mensosialisasikan tentang pembangunan ketika ada kegiatan 

warga seperti yasinan ibu-ibu atau arisan seperti dalam wawancara dengan pak 

mujito menggambarkan sebagai berikut‘bu RT sak jae dalan ne ki wes parah, ayo 

ndang usulno nk pak kasun ne ben engko ben iso digowo nang deso’ .ibu-ibu 

dapat memberikan usulan pembangunan desa melalui ibu RT yang usulan tersebut 

ditampung dan nanti diusulkan ketika pelaksanaan musyawarah dusun oleh ketua 

RT. Selanjutnya dengan banyaknya usulan yang didapat setiap RT dimasing-

masing wilayah nantinya bersama-sama akan dibawa di musyawarah pada 

musyawarah dusun.  

Selanjutnya dalam upaya pembangunan desa, sendiri terdapat kesadaran 

praktis yaitu melibatkan tindakan mengingat yang mampu diakses oleh si agen 

dalam arus tindakan tanpa mampu mengekspresikan apa yang diketahuinya 

(Giddens, 2010:76). Dalam pengertian tersebut kesadaran praktis seorang agen 

terjadi dimana agen dalam melakukan tindakannya tidak mempertanykan alasan 
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dan tindakan tersebut merupakan hal yang sudah wajar. Dalam pembangunan desa 

kesadaran praktis dapat dilihat dari tindakan masyarakat sebagai lay actor yang 

tidak mempertanyakan mengenai alasan kenapa pembangunan di Desa Sumurup 

seperti sekarang. Hal tersebut tergambar dalam wawancara dengan Pak Joko yang 

saat ini menjabat sebagai ketua BPD sebagai berikut: 

“Kan disini memang masih sarana prasarana kurang jadi masih fokus 

membangun sarana dan prasarana. Untuk pembangunan desakan memang 

ada masyarakat banyak, ada yang pro dan ada yang kontra. Tapikan 

pemdes mempunyai kebijakan dengan mempunyai banyak sudut pandang 

jadi ada fisik ada peningkatan SDM.” (hasil wawancara dengan Pak Joko  

pada hari Jum’at tanggal 21 Juli 2017) 

 Dalam wawancara diatas menjelaskan jika masyarakat tahu jika saat ini 

pembangunan di Desa Sumurup masih fokus di sarana dan prasarana. Masyarakat 

sendiri melihat pembangunan di Desa Sumurup memang ada yang pro dan kontra, 

akan tetapi dalam tugasnya pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan 

memiliki kebijakan sendiri dengan banyak sudut pandang dalam pembangunan 

desa. Wawancara tersebut menjelaskan jika masyarakat mengetahui pembangunan 

di Desa Sumurup fokus dalam pembangunan fisik, hal tersebut dianggap hal wajar 

karena warga tahu kondisi fisik sarana prasarana di Desa Sumurup. Selain itu 

warga desa dalam memahami pembangunan desa adalah masih sebatas 

pembangunan fisik, seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan pak Jarwoto 

berikut: 

“Alhamdulillah dari semua unsur-unsur warga aktif. Tapi warga itu yang 

tahu kadang cuma pembangunan fisik. Jadi masukan pembangunan 

kebanyakan masih difisik. Untuk pemberdayaan “nanti saja pak biar 

pemerintah desa”. padahal kitakan juga harus mengkaji dimasyarakat 

butuhnya apa. Kan SDM masyarakat itukan gak sama kalau daerah kota 

sama daerah desakan beda. Kita yang harus terjun kebawah.” (hasil 

wawancara dengan Pak Jarwoto hari Rabu tanggal 20 Juli 2017) 
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Dalam wawancara diatas menggambarkan jika pemerintah desa sebagai 

expert agent kesulitan dalam menggali potensi-potensi dimasyarakat untuk dapat 

dikembangkan dalam pemberdayaan-pemberdayaan sebagai bentuk pembangunan 

desa. Warga yang masih memahami jika pembangunan desa adalah pembangunan 

yang masih berbentuk fisik membuat pemerintah desa di Desa Sumurup saat ini 

harus aktif dalam mengali potensi di warganya. Hal tersebutlah yang membentuk 

kesadaran praktis warga di Desa Sumurup dalam tindakan pembangunan di Desa. 

Tindakan warga secara langsung dalam pembangunan di Desa Sumurup seperti 

keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan yaitu dalam bentuk gotong royong 

dalam kerja bakti dan pembangunan menunujukkan jika warga adalah sebagai lay 

actor dalam pembangunan. Dalam kesadaran praktis warga desa tidak dapat 

mengekspresikan apa yang diketahui dalam pembangunan desa. Warga desa 

Sumurup hanya menganggap pembangunan desa yang saat ini fokus dalam 

pembangunan fisik karena hal yang wajar dimana mereka paham kondisi akan 

desa Sumurup yang masih kurang dalam sarana dan prasaran seperti jalan.  

5.1.3 Struktur dalam Pembangunan Desa di Desa Sumurup  

Giddens menjelaskan jika struktur dapat dipahami sebagai aturan dan 

sumberdaya yang terorganisasi sebagai perlengkapan-perlengkapan dari 

penstrukturan yang dapat mengikat ruang-waktu dalam sistem-sistem sosial, 

pengertiam struktur tersebut merupakan hal yang mendasar dalam teori 

strukturasi. Selanjutnya Giddens menjelaskan semua masyarakat merupakan 

sistem sosial sekaligus pada saat yang sama di bentuk oleh persilangan di antara 

berbagai sistem sosial. Ruang-waktu mengacu pada interkoneksi, dan perbedaan 
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kekuasaan, yang dijumpai antara jenis-jenis masyarakat yang berlainan 

membentuk sistem antar masyarakat (Giddens, 2010, hal. 252). Untuk melihat 

rangakaian struktur dalam pembangunan desa, struktur yang dijelaskan Giddens 

sebagai aturan dan sumberdaya merujuk pada bagaimana kedua kelengkapan 

tersebut secara timbal balik dalam reproduksi sosial (Giddens, 2010, hal. 287).  

Dalam pembangunan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tujuan pembangunan desa adalah untuk 

dapat mensejahterakan masyarakat desa. Dalam pelaksanaanya desa diberikan 

kewewenangan langsung dalam melaksanakan pembangunan desa yang dalam hal 

ini adalah pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Dalam 

pembangunan desa pemerintah desa melaksanakan secara partisipatif bersama 

masayarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa. Tahapan pembangunan 

desa yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengawasan. 

Dalam penjelasan diatas mengenai pembangunan di Desa Sumurup 

pembangunan desa yang dimulai dengan melaksanakan perencanaan 

pembangunan desa. Dalam perancangan pembangunan desa dengan dilaksanakan 

Musyawarah beberapakali yaitu Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa. 

Dalam musyawarah tersebut terdapat struktur dominasi oleh pemerintah desa 

yang dapat mempengaruhi hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan 

desa.  

Giddens menjelaskan sumberdaya dapat membentuk struktur dominasi, 

sumberdaya tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu sumberdaya alokatif dan 

sumberdaya otoritatif (Giddens, 2010, hal. 403). Dalam pembangunan di Desa 
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Sumurup sumberdaya yang digunakan berupa sumberdaya otoritatif. Dalam 

sumberdaya otoritatif, penggunaan sumberdaya otoritatif dalam pembangunan 

desa adalah terbentuknya pengorganisasian masyarakat dalam pembangunan desa. 

Pengorganisasian sitem memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi 

penciptaan kekuasaan (Giddens, 2010, hal. 406). Dalam melaksanakan 

pembangunan di Desa Sumurup diawali dengan Expert agent yaitu Kepala Desa, 

Pak Seno yang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 

26 nomor 1 menjelaskan salah satu tugas kepala desa adalah melaksanakan 

pembangunan desa. Dalam melaksanakan tugasnya  tersebut kepala desa membuat 

visi dan misi, serta arah pembangunan desa 6 tahun selama beliau menjabat.  

Selanjutnya kepala desa untuk dapat menjalankan tugasnya dibantu 

perangkat desa. Dalam pembangunan Desa kepala desa mebentuk Tim Penyusun 

dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), disinilah pengorganisasian masyarakat 

terbentuk. Pengorganisasian Tim Penyusun yang memiliki tugas dalam 

melaksankan penyusunan perencanaan pembangunan  desa yang berupa RPJM 

Desa dan RKP Desa dengan melaksanakan musyawarah bersama masyarakat, 

terdiri dari anggota Tim Penyusun sebanyak 11 orang memiliki kapasitas masing-

masing yang dapat digunakan dalam memberikan masukan dalam perencanaan 

pembangunan.  

Tim 11 di Desa Sumurup dalam perencanaan pembangunan merupakan 

agen yang memiliki peran penting di masyarakat, seperti Pak Jarwoto dan Mas 

Agung yang merupakan pegiat budaya di Desa Sumurup.  Pak Jarwoto sendiri 

cukup dekat dengan para pemuda-pemuda di Desa Sumurup dan sangat 
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mendukung dengan kegiatan-kegiatan budaya dan kesenian seperti di Desa 

Sumurup ada kesenian jaranan, wayang, tayub, dll. Mas agung sendiri merupakan 

ketua kesenian jaranan yang ada di Desa Sumurup. Pak Arif dalam pembangunan 

desa memiliki pengalaman menjadi kaur pembangunan sudah cukup lama, 

sehingga beliau sangat memahami bagaimana kondisi lapangan dan warga di Desa 

Sumurup dalam pembangunan desa. Dalam tim 11 sendiri terdapat kepala dusun 

yang merupakan perwakilan dari setiap wilayah dusun. Kepala Dusun di Desa 

Sumurup merupakan perwakilan dari warga di 4 Dusun di Desa Sumurup mereka 

adalah perwakilan yang memahami kondisi warga di setiap Dusun. Mereka juga 

merupakan tokoh masyarakat yang setiap ada kegiatan bahkan permasalahan di 

kewilayahan dusun mereka harus hadir. Dari perwakilan perempuan sendiri 

mereka adalah perempuan yang memiliki peran dalam masyarakat seperti Bu 

Jarwati aktif dalam kegiatan pemberdayaan beliau adalah ketua dari kelompok 

perempuan dalam pemberdayaan hasil budidaya perikanan. Lalu bu tuti adalah 

ketua PKK, dalam kegiatan pembangunan sendiri beliau aktif memberdayakan 

perempuan dalam kegiatan pendidikan yang di Desa Sumurup saat telah ini 

dilaksanakan pembangunan beberapa PAUD, hal ini agar meningkatkan 

kesadaran masyarakat  di Desa Sumurup akan pendidikan.  

Dengan kapasitas yang dimiliki anggota tim 11 dalam melaksanakan 

tugasnya dalam penyusunan rencana pembangunan desa, merupakan representasi 

atau perwakilan dari masyarakat yang membentuk dominasi pengetahuan dalam 

penyusunan perancangan pembangunan desa yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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Gb 7. Tim 11 Mencermati Rancangan Pembangunan Desa 

 
Sumber Gambar : Dokumentasi Peneliti Tahun 2017 

Dalam perancangan pembangunan desa yang diprakasai tim 11 akan 

membuat jadwal pelaksanaan musyawarah di setiap dusun di Desa Sumurup 

bersama perwakilan dari masyarakat. Dalam musyawarah di setiap Dusun akan 

menghasilkan usulan-usulan dari pengakajian pembangunan di wilayah dusun. 

Selanjutnya setelah musyawarah di setiap Dusun akan dilaksanakan musyawarah 

desa dengan menghadirkan perwakilan masyarakat disetiap wilayah yang diwakili 

ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan perwakilan 

kelompok-kelompok masyarakat dan instansi (pendidikan dan kesehatan) yang 

ada di Desa Sumurup.  

Perwakilan dari setiap elemen masyarakat dalam musyawarah memiliki 

kapasitas masing-masing dalam pembangunan di Desa Sumurup. Ketua RT yang 

merupakan perwakilan warga dalam setiap lingkungan di Desa Sumurup 

memahami kondisi lingkungan warganya, ketua RT di Desa Sumurup biasanya 

juga merupakan tokoh masyarakat di lingkungannya, beberapa dari RT di Desa 

Sumurup juga merupakan ketua dari kelompok masyarakat, seperi kelompok tani, 
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kelompok kesenian. Dengan disertakannya Ketua RT di Desa Sumurup dalam 

perencanaan pembangunan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan.  

Dalam musyawarah perencanaan juga terdapat perwakilan dari tokoh 

perempuan, tokoh perempuan disini adalah mereka yang selalu aktif dalam 

membantu melaksanakan pemberdayaan perempuan di Desa Sumurup seperti 

perwakilan dari tokoh perempuan dari kelompok tani perempuan juga hadi dalam 

musyawarah perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya dalam musyawarah 

juga terdapat perwakilan dari pemuda-pemuda yang juga aktif dalam kegiatan-

kegiatan di masyarakat. Selain itu dalam musyawarah perencanaan juga dihadiri 

oleh perwakilan dari instansi yang ada di Desa Sumurup seperti perwakilan dari 

sekolah-sekolah ada di Desa Sumurup dan perwakilan dari puskesmas, mereka 

dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sumurup menjelaskan kondi-

kondisi pendidikan dan bagaimana desa dapat membantu mengembangkan 

melalui pembangumam desa. 

Musyawarah desa akan memvalidasi hasil dari kajian pembangunan di 

setiap Dusun. Dalam musyawarah perencanaan dimana semua perwakilan 

kelompok masyarakat berkumpul merupakan bentuk pengorganisasian 

kesempatan hidup, ‘kesempatan hidup’ dijelaskan Giddens merupakan 

kesempatan bagi kelangsungan hidup murni umat manusia didalam bentuk dan 

wilayah masyarakat yang berlainan (Giddens, 2010, hal. 407). Dengan 

berkumpulnya perwakilan masyarakat di Desa Sumurup yang disetiap wilayahnya 

memiliki kebutuhan pembangunan perwakilan masyarakat tersebut akan 
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mengusulkan pembangunan di masing-masing wilayah. Dalam musyawarah 

dusun sendiri perwakilan masyarakat adalah mewakili lingkup lingkungan RT 

sehingga usulan pembangunan adalah apa yang dibutuhkan di RT masing-masing. 

Dalam musyawarah desa sendiri dimana seluruh perwakilan masyarakat di setiap 

Dusun hadir musyawarah lebih kepada memvalidasi dan merangking prioritas 

rencana pembangunan yang telah didaftar dalam musyawarah dusun. 

Hasil perencanaan pembangunan yang telah melalui beberapa musyawarah 

tadi mengahasilkan usulan pembangunan yang selanjutnya akan disusun kembali 

dan dirangking kembali oleh tim 11, dan disahkan dalam bentuk RPJM Desa yaitu 

rencana pembangunan selama 6 tahun, dan RKP Desa rencana kegiatan 

pembangunan selama satu tahun. Dari hasil musyawarah dalam pembangunan di 

Desa Sumurup pembangunan saat ini fokus dalam sarana prasarana. Seperti yang 

telah dijelaskan dalam wawancara dengan Pak Seno kepala Desa yang menjabat 

saat ini di Desa Sumurup : 

“Untuk RKP kita ambilnya dari RPJM Desa yang mencangkup secara 

umum semua perencanaan pembangunan Desa. RPJM Desa tersebut 

kemudian kita prioritaskan mana yang lebih mendesak dan dimasukkan di 

RKP Desa. RKP itukan rencana yang kita prioritaskan. Untuk tahun ini 

boleh dibilang hampir 75% rencana pembangunan masih di 

SARPRAS.”(hasil wawancara dengan Pak Seno pada hari Rabu tanggal 19 

Juli 2017) 

“Ini kita mau merencankan membangun jalan. Kalau jalan rabat di 

Sumurup kira-kira untuk 10km, tahun ini kira-kira akan membangun untuk 

1,5km. Ya karena keterbatasan dana.” (hasil wawancara dengan Pak Seno 

pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017) 

Dari hasil wawancara di atas selama jabatan kepala desa yang saat ini 

dijabat oleh Pak Seno, RKP Desa disusun berdasarkan RPJM Desa yang 

mencangkup perencanaan pembangunan desa selama 6 tahun beliau menjabat. 
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Selanjutnya dalam RKP Desa akan diprioritaskan mana pembangunan yang akan 

dilaksanakan setiap tahunnya terlebih dahulu. Saat ini rencana pembangunan di 

Desa Sumurup diprioriraskan pada pembangunan infrastruktur sebesar 75%. Ini 

dilatarbelakangi kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai di Desa 

Sumurup, dikarenakan kondisi geografisnya berada pada wilayah pegunungan 

yang luas dengan persebaran penduduknya tidak merata. 

Dengan masih kurang memadai kondisi sarana prasarana di Desa Sumurup 

yang salah satunya adalah jalan. Dalam wawancara tersebut Pak Seno 

menjelaskan dalam pelaksanaan pembangunan  di Desa Sumurup pada tahun 

2013-2017 akan dilaksanakan untuk pembangunan jalan rabat di Desa Sumurup 

direncanakan butuh pembangunan jalan sepanjang 10 km yang dilaksanakan 

selama jabatan kepala desa saat ini. Dan  dalam rencana pembangnan desa pada 

tahun 2017 akan dilaksanakan pembangunan jalan sepanjang 1,5 km. 

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup adalah dengan 

menyertakan warga untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. 

Pemerintah desa yang ditunjuk langsung oleh kepala desa sebagai TPK (Tim 

pengelola kegiatan). Di Desa Sumurp TPK dibagi menjadi 2 tim yang masing-

masing tim memegang 2 Dusun. Pembagian TPK menjadi 2 tim karena 

pembangunan di Desa Sumurup masih sangatlah kurang dalam sarana 

prasarananya. Selain itu wilayah Desa Sumurp yang luas juga merupakan alasan 

kenapam TPK dibagi menjadi 2 tim. Dalam pelaksanaan pembangunan TPK 

merupakan penanggung jawab pelaksanaan di lapangan.  
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Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurp TPK adalah orang-

orang yang memahami betul kondisi Desa Sumurup yang saat ini sangat 

membuthkan pembangunan fisik. Seperti Pak Arif yang telah menjadi perangkat 

desa sudah cukup lama dan menjadi kaur pembangunan memahami pembangunan 

seperti apa yang dibutuhkan di Desa Sumurup. TPK yang salah satunya memiliki 

tugas dalam menyediakan barang/jasa dalam pelaksanaan pembangunan desa juga 

harus mampu dalam mengkoordinasikan masyarakat kapasitas ini dimiliki Pak 

Mujito yang merupakan Kepala Dusun yang mengerti bagaimana mengkoordinasi 

warganya dan Mas Agung sebagai ketua LPM yang cukup aktif dalam kegiatan 

desa cukup dikenal dimasyarakat dan dapat membantu dalam menggoordinasi 

masyarakat. seain itu Pak Puryani, Pak Witarmuji, dan Pak Samuri yang memiliki 

jaringan dalam pengadaan barang seperti material dapat memberikan harga 

material yang terjangkau. Selanjutnya TPK dalam pelaksanaanya menyertakan 

warga untuk berperan aktif dalam pembangunan di Desa Sumurup hal tersebut 

dijelaskan dalam wawancara berikut: 

“TPK kui dek Sumurup tim pelaksana di lapangan mbak. Dadi TPK sak 

durunge pembangunan ngenekne musyawarah karo warga. Kui kegiatane 

sosialisasi mbak masalah program. Terus kene yo sing blonjo material 

kebutuhan seumpomo dalan iki butuh semen semene, pasir semen, butuh 

watu kui sing golekne TPK. Dek Sumurup kui kegiatan pembangunan lak 

iso kabeh teko warga mbak. Contone kene TPK butuh material tukune ya 

nak warga. Kan dek Sumurup kene enek sing duwe trek towo pick up 

ngunu ya kenek dijaluki tulung kon ngewangi ngangkat material. Kene iki 

sing angel golek wong sing duwe nomor pajek mbak, seumpomo tuku 

semen ngono kui tokone sing wis duwe NPWP baru kenek. Dek sumurup 

kui pembangunan gotong royong mbak, makane kene swadaya masyarkat 

akeh.” (hasil wawancara dengan Pak Mujito pada hari Senin tanggal 24 

Juli 2017) 
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Dalam wawancara diatas menjelaskan bagaimana TPK dalam pembangun 

di Desa Sumurup dalam mengajak warga untuk ikut berperan dalam 

pembangunan desa. Salah satu contohnya adalah dengan membeli kebutuhan 

seperti material di warga. Selain itu TPK juga meminta warga yang memiliki 

truck atau pick up untuk membantu membawa material, dalam pelaksanaan warga 

juga diminta dalam membantu memberikan swadaya berbentuk jasa. Peran warga 

yang besar dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup adalah bentuk 

sumberdaya yang membuat pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan 

lancar. Selain itu adanya swadaya masyarakat dalam bentuk jasa dapat 

mengurangi dana pembangunan dan dana tersebut dapat dialihkan untuk 

membangun titik lain. Dengan adanya peran serta langsung masyarakat dalam 

pembangunan desa secara tidak langsung masyarakat dapat mengawasi 

pembangunan yang ada di Desa Sumurup. Selain itu pengawasan juga 

dilaksanakan oleh BPD, yang mana di setiap Dusun du Desa Sumurup memiliki 

perwakilan BPD.  

Sumberdaya dalam pembangunan desa di Desa Sumurup juga dalam 

bentuk jaringan-jaringan pemerintah desa dalam bekerjasama dengan pihak luar 

desa, seperti halnya dalam aktifnya pemerintah desa dalam  berkomunikas dengan 

pihak kecamatan dan daerah dapat membentuk jaringan kerja sama dengan pihak 

luar. Di Desa Sumurup sendiri cukup aktif mengkomunikasikan pembangunan 

desa dengan kecamatn dan daerah sehingga ketika ada program dari pemerintah 

daerah seperti bantuan dalam pemberdayaan Desa Sumurup selalu mendapatkan 

program setiap tahunnya. Selain itu dalam permasalahan bencana longsor yang 
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setiap musim hujan menimpa beberapa wilayah di Desa Sumurup bantuan dari 

BPBD juga cepat sampai kepada warga. 

Seperti yang dijelaskan Giddens jika semua masyarakat merupakan sistem 

sosial sekaligus pada saat yang sama di bentuk oleh persilangan di antara berbagai 

sistem sosial. Hubungan yang ada dalam pembangunan di Desa Sumurup antara 

aktor-aktor dalam  pembangunan di Desa Sumurup yang telah berlangsung secara 

rutin akan membentuk aturan ataupun norma-norma dalam hubungan antar aktor 

dalam pembangunan di Desa Sumurup. Dengan aturan dan norma tersebut setiap 

aktor dalam pembangunan di Desa Sumurup akan mengetahui tindakan apa saja 

yang harus dilakukan setiap aktor dalam pembangunan. Dalam pembangunan di 

Desa Sumurup dapat dilihat bagaimana tim penyusun dan tim pengelola kegiatan 

(TPK) yang dalam setiap anggonta memiliki kapasitas dan keahlian masing-

masing mengetahui posisi mana yang dapat mereka isi dalam tindakan 

pembangunan desa. Tokoh masyarakat, ketua RT, dan BPD yang merupakan 

perwakilan dari warga juga mengetahui apa saja tindakan yang harus mereka 

lakukan dalam pembangunan desa seperti dalam tahapan penyusunan perencanaan 

pembangunan mereka mengusulkan usulan yang harus mewakili keinginan dari 

warga. Dan warga dalam pembangunan desa memahami jika tindakan mereka 

dalam pembangunan adalah aktif berperan dalam pelaksanaan pembangunan 

dengan bersama-sama bergotongroyong dan mengawasi jalanya pembangunan di 

Desa Sumurup. Dengan telah mengetahui masing-masing peran tersebut 

merupakan bentuk aturan/norma yang telah terbentuk antara sistem sosial. 
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5.2 Hubungan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dalam Struktur 

Pembangunan Desa 

Dalam pembangunan desa di Desa Sumurup skemata terjadinya praktik-

praktik sosial pembangunan desa yang saat ini sudah sistematik akan diuraikan 

berdasarkan 3 dimensistrukturasi.Giddens menjelaskan 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 

(signification), dominasi (domination), dan legitimasi (legetimation) (Giddens, 

2010, hal. 287) 

Signifikasi 

Dalam praktik pembangunan desa di Desa Sumurup adalah dengan diawali 

dengan adanya signifikasi dalam berupa wacana implementasi pembangunan desa 

oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat. Dalam wacana tersebut menjelaskan jika 

dalam pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama 

masyarakat. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dalam 

pelaksanaan pembangunan harus menyertakan masyarakat dalam setiap tahapan 

pembangunan mulai dari tahapan perencanaan pembangunan, tahapan 

pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pembangunan desa. 

Skema interpretatif adalah cara-cara penjenisan (typification) yang 

tersimpan dalam gudang pengetahuan para aktor dan diterapkan secara refleksi 

ketika melangsungkan komunikasi. Bekal pengetahuan yang para aktor gunakan 



 

 

100 

 

 
 

dalam produksi dan reproduksi interaksi sama seperti bekal pengetahuan yang 

mampu membuat mereka menciptakan cerita-cerita, mengemukakan alasan-

alasan, dan lain sebagainya (Giddens, 2010, hal. 47). Dalam pembangunan desa 

skema interpratatif adalah Pengetahuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam 

pembangunan desa yang dapat dipahami oleh masyarakat. Pembangunan Desa 

yang mana telah diatur dam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

dan Peraturan Permendagri tentang Pembangunan Desa merupakan bentuk modal 

yang harus dimiliki pemerintah desa dalam pembangunan desa. Dengan 

menggunakan pengetahuan mengenai aturan pembangunan desa, pemerintah desa 

di Desa Sumurup yaitu kepala desa dan perangkat desa dapat menjelaskan 

bagaimana melaksanakan pembangunan desa di Sumurup sesuai dengan peraturan 

tersebut kepada masyarakat. Seperti halnya dalam wawancara dengan Pak Jarwoto 

selaku Sekretaris Desa beliau dapat menjelaskan bagaimana proses perencanaan 

RKPDes di Desa Sumurup dalam wawancara sebagai berikut : 

“Kalau awalnya kita dari MUSDUS (Musyawarah Dusun). Kita ada 

penyusunan RKP ada tim 11 untuk Sumurup yang menyusun RKP dengan 

kepala Desa sebagai penanggungjawabnya dan saya sebagai ketuanya. 

Kemudian kita jadwalkan  per Dusun untuk pelaksanaan MUSDUS. 

Setelah MUSDUS nanti hasil perencanaanya di bawa ke MUSDES. 

Setelah di bawa MUSDES (Musyawarah Desa) pemilihan tingkat 

prioritas. Pembangunan jalan untuk akses pendidikan, ekonomi rakyat, 

sebagai jalur kesehatan itu yang jadi utama.” (hasil wawancara dengan Pak 

Jarwoto pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017) 

Dalam wawancara tersebut Pak Jarwoto menjelaskan bagaimana proses 

perencanaan pembangunan di Desa Sumurup yang diawali dengan mengadakan 

Musyawarah Dusun. Dalam penyusunan RKP Desa dibentuk tim 11 dengan 

penanggunga jawab tim adalah kepala desa dan sekretaris desa adalah ketua. Lalu 
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tim 11 menjadwalkan musyawarah di setiap Dusun di Desa Sumurup. Dan hasil 

dari musyawarah dusun tadi akan dibawa ke Musyawarah Desa, selanjutnya akan 

dilakukan perangkingan prioritas pembangunan berdasarkan unsur kebutuhan 

sebagai akses pendidikan, ekonomi rakyat, dan jalur kesehatan. Dengan 

pengetahuat yang dimiliki pemerintah desa dalam pembangunan tersebut dengan 

melakukan interaksi.  

Dalam interaksi Gidden menjelaskan mengenai komunikasi makna, dimana 

dalam setiap aspek 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 makna (Giddens, 

2010, hal. 47). Dalam proses penciptaan makana oleh pemerintah desa mengenai 

pembangunan desa kepada masyarakat adalah dengan melakukan dialog dan 

diskusi oleh pemerintah desa, dalam perencanaan pembangunan adalah tim 11, 

dan dalam pelaksanaan pembangunan adalah TPK bersama masyarakat.  

Bentuk dialog atau diskusi dalam perencanaan pembangunan adalah ketika 

dalam musyawarah perencanaan tim 11 yang merupakan expert agent memiliki 

pengetahuan mengenai pembangunan desa melaksanakan musyawarah bersama 

perwakilan dari masyarakat. selanjutnya di dalam musyawarah tersebut terdapat 

diskusi dan dialog mengenai perencanaan penmbangunan apa yang dibutuhkan 

masyarakat. Dalam musyawarah Dusun bentuk diskusi masih membahas 

mengenai perencanaan pembangunan yang ada disetiap lingkungan RT dalam satu 

Dusun. Selanjutnya dalam musyawarah desa yang dihadiri seluruh perwakilan 

masyarakat desa bersama BPD dan pemerintah desa, bersama berdiskusi untuk 
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bersama memvalidasi hasil usulan dari musyawarah yang telah dilakukan disetiap 

dusun. Dalam musyawarah tersebut yang dilaksanakan setiap tahun membentuk 

praktik-praktik yang telah tersistem. 

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan diskusi dan dialog dilakukan 

dalam musyawarah pra-praksanaan. Dimana dalam pra-prapelaksanaan 

dilaksanakan pada setiap titik pembangunan. Dalam pra-pelaksanaan dialog dan 

diskusi dilakukan oleh pemerintah desa yang diwakili oleh TPK kepada warga. 

Musyawarah pra-pelaksanaan dijelaskan dalam wawancara berikut dengan Pak 

Mujito, kepala dusun Pojok selaku TPK sebagai berikut: 

“Naah lak memaham nang masyarakat ngunu iku dari pak RT kita 

sosialisasi, kita kumpulkan dari tokoh-tokoh RT 01, yo tokoh-tokoh 

agama, pemuda nah ngunuku baru diterangkan, “dadi ndek gon mu iki 

kape oleh bantuan prabat jalan, ambane semene (luasnya segini), dawane 

semene (panjanya segini), biayane semene(biayanya segini)” naah dadi 

liwat ngunu-ngunu kui wes paham dadi gak usah dikumpulno kabeh (jadi 

dengan cara tadi masyarakat sudah paham), dadi diambil dari tokoh-tokoh 

masyarakat koyok tokoh agama,sesepuh ngunu-ngunu iku lak wes 

mewakili.” (hasil wawancara dengan Pak Mujito pada hari Senin tanggal 

24 Juli 2017) 

Dalam wawancara tersebut menjelaskan bagaimana Pak Mujito sebagai 

Kepala Dusun dan TPK dalam menjelaskan kepada masyarakat mengenai 

pembangunan di Dusun Pojok. Dalam wawancara menunjukkan bentuk dialog 

dan diskusi dengan dikumpulkannya perwakilan masyarakat ketua RT, tokoh 

agama, tokoh pemuda dan dijelaskan mengenai pelaksanaan pembangunan yang 

akan dilasksanakan di wilayah Dusun Pojok seperti apa, dan wilayah-wilayah 

mana saja yang akan dibangun. Dengan adanya dialog dan diskusi dengan 

perwakilan masyarakat tadi akan menyampaikan kepada warga di wilayah 

masing-masing mengenai informasi pembangunan tadi. 
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Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan di 

beberaa titik akan dilaksanakan musyawarah pra-pelakasanaan. Seperti yang 

dijelaskan dalam wawancara dengan pak Jarwoto berikut: 

Setia dalam pelaksanaan pembangunan saat ini setiap mau pelaksaksanaan 

itu pasti ada pengumpulan pra pelaksanaan kegiatan. Contohnya untuk 

wilayah RT 09 untuk pelaksanaannya besok dijelaskan kerincian program. 

Dalam pelaksanaan pembangunan saat ini setiap pelaksaksanaan itu pasti 

ada pengumpulan pra pelaksanaan kegiatan. Contohnya untuk wilayah RT 

09 untuk pelaksanaannya besok dijelaskan kerincian program.” (hasil 

wawancara dengan Pak Jarwoto hari Rabu tanggal 20 Juli 2017) 

Dalam wawancara diatas menjelaskan bagaimana dalam musyawarah pra-

pelaksanaan adalah dengan dikumpulkan masyarakat satu wilayah RT yang akan 

dibangun. Selanjutnya dalam musyawarah akan ada dialog dan diskusi oleh TPK 

dan warga mengenai kerincian pembangunan yang akan dilakukan besok seperi 

apa, warga bisa membantu apa saja. Dengan adanya diskusi dan dialog tersebut 

merupakan bentuk dari bagaimana pemerintah desa sebagai expert agent 

menjelaskan atau menginterpretasikan pengetahuan dalam pembangunan desa 

kepada masyarkat desa. Dengan begitu pelaksanaan pembangunan desa oleh 

pemerintah desa bersama masyarakt desa akan dapat berjalan dengan baik. 

Dominasi  

Selanjutnya dalam struktur dominasi dapat dilihat dalam perencanaan 

pembangunan desa menempatkan kepala desa dan tim 11 sebagai expert agent 

membentuk struktur dominasi dalam pembangunan desa. 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 
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fenomena material. Sumberdaya autoritatif merujuk pada jenis-jenis kemampuan 

transformatif yang melahirkan perintah atas orang-orang atau para aktor (Giddens, 

2010, hal. 52). 

Dalam dominasi pembangunan desa di Sumurup lebih mengarah pada 

sumberdaya otoritatif, hal ini dikarenakan dalam pembangunan desa agen 

memiliki kemampuan dalam melahirkan perintah atas orang-orang atau para 

aktor. Kemampuan dalam memberikan perintah kepada orang lain didapat dari 

kapasitas-kapasitas yang dimiliki oleh setiap agen yang telah dijelaskan dalam bab 

strukutur sebelumnya. Dominasi dalam pembangunan desa oleh Kepala Desa 

yaitu dengan memberikan wewenang kepada Tim 11 dan TPK. Kepala Desa 

memiliki kapasitas untuk dapat mendominasi karena telah diberikan wewenang 

dam memilik kekuasaan dalam struktur pemerintahan desa memiliki posisi 

tertinggi. Dan dalam pembangunan desa memiliki kekuasaan dalam 

mengintervensi pembuatan RPJM Desa yaitu rencana pembangunan desa selama 

6 tahun. Dimana dala RPJM Desa salah satu isinya harus memuat visi dan misi 

arah kebijakan pembangunan Desa kepala desa.  

Dalam perencanaan pembangunan desa sendiri kepala desa memberikan 

wewenang kepada tim penyusun yaitu tim 11 sebagai expert agent. Disini tim 11 

memiliki tugas dalam memperkrasai pelaksaanaan perencaan pembangunan desa 

dengan menjadwalkan pelaksanakan musyawarah dalam menggali usulan 

masyarakat yang dimulai dengan musyawarah dusun selanjutnya musyawarah 

desa. Anggota tim 11 sendiri merupakan aktor-aktor yang selama ini aktif dalam 

kegiatan yang ada dimasyarakat ataupun selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan-
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kegiatan desa. Tidak hanya itu tim 11 juga terdiri dari perwakilan kelompok 

masyarakat. Dengan kapasitas yang dimiliki tadi tim 11 dalam setiap musyawarah 

dapat mengintervensi musyawarah. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara 

dengga Pak Jarwoto berikut: 

“Ya ada (anggota yang mendominasi) tapi dari pemerintah desa harus 

bijak ada orang yang memaksan kehendak namanya juga masyarakat 

banyak. Tapi kita juga melihat tingkat prioritas kegiatannya seperti apa. Ini 

istilahnya mencakup kepentingan orang banyak atau apa. Kadangkan ada 

yang untuk kepentingan pribadi gak mencangkup kepentingan orang 

banyak.”(hasil wawancara dengan Pak Jarwoto hari Rabu tanggal 20 Juli 

2017) 

Dalam wawancara diatas menunjukkan jika tim 11 atau perwakilannya 

yang ikut menjadi anggota musyawarah dapat mengintervensi jika terdapat 

anggota musyawarah lain yang mendominasi dalam musyawarah. Tim 11 dalam 

musyawarah mendominasi karena memimiliki pengetahuan tentang bagaimana 

menentukan prioritas dalam pembangunan desa. Selanjutnya dalam musyawarah 

dusun akan dihasilkan usulan-usulan pembangunan wilayah Dusun. Selanjutnya 

dari hasil musyawarah dusun akan dibawa ke musyawarah desa yang 

dilaksanakan untuk memvalidasi hasil perencanaan pembangunan dan 

merangking pembangunan.  

Dengan adanya usulan dalam perencanaan pembangunan saat pelaksanaan 

musyawarah dusun yang ada disetiap dusun di Desa Sumurup akan didata oleh 

sekretaris musyawarah. Selanjunya dalam musyawarah dusun warga akan diajak 

merangking mana saja pembangunan yang sekiranya akan diprioritaskan 

pelaksanaanya terlebih dahulu. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara dengan 

Pak Arif sebagai berikut : 
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“Semua kepinginnya didulukan. Minta gitu tapi gak mungkin kita 

memperjuangkan punya kita sendiri. Tapi tetap kita beri masukkan kan 

desa punya rangking mana yang mana kita perlu duluan. Nanti dipihak 

kami kita lihat nanti dikembalikan kepada forum. Ini desa punya alasan 

seperti ini bisa diterima apa ndak sehingga MUSDUSnya “nggih mas, jane 

yo ngoten” “ya nggek lak dibandingne kaleh usulane saman usulan niki 

mau pripun ?” pokoknya masyarakat itu ya menurut saya komunikasinya 

yang baik.” (hasil wawancara dengan Pak Arif pada hari Senin tanggal 24 

Juli 2017) 

Dalam wawancara dengan Pak Arif diatas menjelaskan jika saat 

perangkingan tentu saja banyak setiap orang ingin usulannya tentang program-

program pembangunan desa ingin didahulukan. Adanya perwakilan dari 

pemerintah desa yang hadir dalam musyawarah dusun adalah untuk dapat 

menjelaskan seperti apa usulan program pembangunan yang harus didahulukan 

atau diprioritaskan dalam pelaksanaanya. Selanjutnya nanti akan dikembalikan 

kepada forum musyawarah sehingga dengan begitu peserta musyawarah dapat 

memahami dan dapat membandingkan program mana yang diprioritaskan dulu 

dalam pembangunan. 

Dalam musyawarah pastinya terdapat tarik ulur pendapat, dan terdapat 

anggota yang mendominasi pula. Seperti yang juga terjadi saat musyawarah 

Dusun. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara sebelumnya dalam musyawarah 

dusun keaktifan anggota musyawarah cukup tinggi dalam menyampaikan usulan 

pembangunan di lingkungannya masing-masng, sehingga untuk menengahi orang-

orang yang mendominasi tersebut dijelaksan dalama wawancara berikut : 

“Ya ada (anggota yang mendominasi) tapi dari pemerintah desa harus 

bijak ada orang yang memaksan kehendak namanya juga masyarakat 

banyak. Tapi kita juga melihat tingkat prioritas kegiatannya seperti apa. Ini 

istilahnya mencakup kepentingan orang banyak atau apa. Kadangkan ada 

yang untuk kepentingan pribadi gak mencangkup kepentingan orang 
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banyak.” (hasil wawancara dengan Pak Jarwoto hari Rabu tanggal 20 Juli 

2017) 

Mana yang dibutuhkan sangat penting dan mementingkan itukan harus 

didahulukan dalam suatu contoh ada jalan yang masuk itu sangat terjal dan 

sangat sulit dan rusak, itu harus didahulukan tapi yang masih bisa dilewati 

yang rusaknya masih seberapa parah itu ditinggal dulu nanti tahun 

berikutnya ada waktune. Masyarakat wis paham karo kondisi desane 

sangat paham. (hasil wawancara dengan Pak Siidi hari Rabu tanggal 20 

Juli 2017) 

Dalam wawancara dengan Pak Jarwoto diatas dijelaskan jika didalam 

musyawarah dusun terdapat anggota musyawarah yang mendominasi. Disini 

peran tim 11 atau yang mewakili dan ikut serta dalam musyawarah dusun harus 

dapat bijak dalam menjelaskan kepada masyarakat atau anggota musyawarah 

bagaimana perangkingan prioritas suatuu program pembangunan yang harus di 

dahulukan pembangunannya. Perangkingan prioritas program pembangunan yang 

harus segera dilaksanakan hal utama yang harus dilihat terlebih dahulu adalah 

melihat manfaatnya untuk banyak orang, selanjutnya harus dapat memberikan 

dampak untuk masyarakat banyak bukan hanya kelompok masyarakat atau 

golongan saja. Dalam wawancara dengan Pak Siidi juga menjelaskan bahwa 

warga dalam musyawarah juga dijelaskan alasan kenapa harus wilayah A 

didahulukan dengan menggunakan prioritas-prioritas yang dijelaskan Pak Jarwoto 

tadi. Dengan demikian warga akan mengerti kenapa wilayahnya masih belum 

diprioritaskan. Selain itu warga juga sudah paham akan kondisi di Desa Sumurup 

yang dalam fasilitas infrastruktur masih sangat kurang. 

Dan terakhir dalam hasil perencangan yang telah dilalui dalam 

musyawarah-musyawarah tim 11 akan mencermati ulang usulan yang telah 

didapatkan dari musyawarah, selanjutnya menyusun kembali dan merangking 
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usulan tersebut berdasarkan peraturan yang ada dan akhirnya disahkan Kepala 

Desa sebagai penanggung jawab. Dalam hal ini tim 11 memiliki kekuasaan dalam 

penyempurnaan perencanaan pembangunan.  Dengan kekuasaan tersebut ‘bisa 

saja’ tim 11 merubah hasil keputusan yang sebelumnya disepakati dalam. Dalam 

perangkingan sendiri tim 11 memiliki banyak unsur yang harus dilihat seperti 

yang dijelaskan dalam wawancara berikut dengan Pak Seno sebagai berikut : 

“Kalau selama saya menjabat berdasarkan pengalaman saya kita tahu 

semualah wilayah didesa ini, sehingga dalam hal kita menentukan prioritas 

itu ya ada banyak unsur, unsur politik juga ada tapi kami lebih 

mengutamakan unsur kemendesakaan. Seumpama kita mengalokasikan 

disana ini alasannya. Saya mengusahakan untuk kalau benar-benar 

dibutuhkan semuanya setiap dusun kita alokasikan. Setiap tahun kalau bisa 

setiap dusun kita kasih. Kemudian setiap tahun juga sama karena 

kemudian kita ada setiap lingkungan RT jadi tahun ini RT ini, tahun depan 

RT ini. Pertimbangan selain mendesak dan juga dibutuhkan dilihat dari 

pemanfaatnya, misalnya tahun ini yang memanfaatkan berapa RT baru kita 

utamakan RT itu. jadi kita harus bisa melihat kondisi di lapangan. Selama 

pelaksanaan kegiatan yang model seperti ini. Insayaallah kepuasan warga 

lumayan tercukupi.” (hasil wawancara dengan Pak Seno pada hari Rabu 

tanggal 19 Juli 2017) 

Dalam hasil wawancara diatas dijelaskan jika dalam penentuan rangking  

prioritas akan dipengaruhi banyak unsur salah satunya unsur politik, akan tetapi 

Pak Seno menegaskan jika unsur yang paling diutamakan adalah unsur 

kemendesakan. Sehingga dalam setiap program harus melihat alasannya kenapa 

program tersebut harus segera dijalankan, seberapa besar manfaatnya bagi 

masyarakat. Untuk melihat itu semua perangkat desa selaku pelaksana 

pemerintahan desa harus melihat kondisi dilapangan secara langsung. Selain itu 

juga dalam pembangunan di Desa Sumurup Pak Seno mengusahakan agar dapat 

melaksanakan semua pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan Pak 

Seno juga menegaskan jika bisa setiap tahun setiap dusun di Sumurup memiliki 
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program pembangunan. Dalam wawancara tersebut menunjukkan bagaimana 

dominasi oleh expert agent yaitu kepala desa dalam mengintervensi pelaksanaan 

pembangunan yang mana Pak Seno ingin dalam pembangunan desa setiap tahun 

merata setiap Dusun harus ada pembangunan. 

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang wewenang 

pelaksanaanya dengan ditunjuk TPK (Tim pengelola kegiatan). Dalam 

pembangunan desa TPK bertugas dalam melaksanakan pembangunan di setiap 

titik di Desa Sumurup. Dalam pelaksanaan pembangunan TPK melakukan 

musyawarah bersama warga, ketua RT, dan BPD untuk mensosialisasikan rencana 

pelaksanaan pembangunan. Dominasi dalam pelaksanaan pembangunan oleh TPK 

sendiri adalah dengan pengetahuan yang dimiliki TPK akan melakukan diskusi 

dengan warga mengenai pelaksanaan pembangunan seperti apa, dengan dana yang 

telah tertera dalam anggaran bagaimana pelaksanaannya. Selanjutnya dalam 

pelaksanaan TPK bertugas sebagai pengawas dan penanggung jawab apabila ada 

permasalahan yang terjadi saat pembangunan. 

Legetimasi  

Dalam struktur legitimasi 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). Pembangunan 

desa di Desa Sumurup memerlukan legitimasi yaitu dengan RPJM Desa dan RKP 



 

 

110 

 

 
 

Desa merupakan bentuk dari legitimasi karena dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan tersebut Tim 11 sebagai expert agent melaksanakan musyawarah 

bersama perwakilan dari kelompok masyarakat dalam penyusunan rancangan 

pembangunan tersebut. Dengan legitimasi berbentuk RPJM Desa dan RKP Desa 

tersebut pembangunan di Desa Sumurup harus sesuai dengan perencanaan yang 

sebelumnya telah disepakati dalam musyawarah seperti yang dijelaskan dalam 

wawancara dengan Pak Jarwoto sebagai berikut : 

“Semua (pembangunan desa) sudah sesuai karena kitakan acuannya 

RPJMDes dari situ nanti kita buat RKP kalau tidak ada di RPJMDeskan 

menyalahi aturan. Jadi harus ada di RPJMDes” (hasil wawancara dengan 

Pak Jarwoto hari Rabu tanggal 20 Juli 2017) 

Dalam wawancara diatas dijelaskan jika dalam pembangunan di Desa 

Sumurup telah sesuai dengan rancangan pembangunan. RPJM Desa dan RKP 

Desa merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selanjutnya dalam 

pelaksanaan pembangunan juga sebelumnya dilaksanakan musyawarahkan pra-

pelaksanaan yaitu musyawarah pemerintah desa yang diwakili TPK dengan 

masyarakat, dengan adanya musyawarah pra-pelaksanaan masyarakat dapat tahu 

kerincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan.  

Selanjutnya dalam unsur-unsur normatif dari sistem normatif adalah 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). Dalam unsur normatif Dalam setiap tahapan 
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Pembangunan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat desa. dalam 

Pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup yang dilakukan oleh pemerintah 

desa, yang didalamnya terdapat Tim 11 yang diberikan wewenang oleh kepala 

desa untuk melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan desa dan Tim 

Pengelola Kegiatan (TPK) yang diberikan wewenang dalam pengelola kegiatan 

dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam setiap tindakanya Tim 11 dan TPK  

menunjukkan komitmen dalam pembangunan desa di Desa Sumurup sehingga 

semua kegiatan pembangunan di Desa Sumurup tidak boleh keluar dari rancangan 

yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu pembangunan desa di Sumurup juga 

tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat desa di Desa Sumurup. Hal itu 

ditunjukkan dalam setiap kegiatan pembangunan di Desa Sumurup dilaksanakan 

bersama dengan masyarakat. Seperti dalam menyusun perencanaan pembangunan 

desa yang mana Tim 11 melaksanakan musyawarah bersama perwakilan 

kelompok masyarakat seperti ketua RT, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dan 

tokoh pemuda. Dalam menyampaikan usulan perwakilan dari kelompok 

masyarakat tersebut sebelumnya telah mendapatkan usulan dari warga, hal 

tersebut dijelaskan dalam wawancara berikut:  

“ooh lak ketua lingkungan ngunu iku yo aktif. Dadi dari ketua lingkungan 

ke pak RT dulu, nah itu kan mesti ada musyawarah sambil membawa 

usulan. Kadang musyawarah pas ndek yasinan ‘bu RT sak jae dalan ne ki 

wes parah, ayo ndang usulno nk pak kasun ne ben engko ben iso digowo 

nang deso’, nah rata-rata ngunu iku.”(hasil wawancara dengan Pak Mujito 

pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017) 

Dalam wawancara diatas menjelaskan ketua RT dalam mendapatkan usulan 

pembangunan desa didapatkan melalui kegiatan-kegiatan bersama warga seperti 

saat yasinan. Kegiatan kumpul-kumpul seperti yasinan tersebut merupakan 
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kegiatan yang setiak minggu dilaksanakan di setiap lingkungan RT di Desa 

Sumurup. Melalui kegiatan tadi secara tidak langsung masyaraakt dapat 

melaksanakan musyawarah ataupun memberikan masukan mengenai 

pembangunan diwilayahnya. Usulan tadi yang didapat akan didaftar oleh ketua 

RT atau tokoh masyarakat ataupun tokoh perempuan dan nantinya dapat 

disampaikan dalam muyawarah dusun yang membahas mengenai perencanaan 

pembangunan.  

Selanjutnya dalam hasil RKPDesa dan RPJM Desa yang telah 

dimusawarahkan dan telah disahkan tadi akan kembali disosialisasikan kepada 

masyarakat melalaui musyarawarah prak pelaksanaan. Musyawarah pra-

pelaksanaan ini dilaksanakan dengan dikumpulkannya masyarakat di lingkungan 

yang akan dilaksanakan pembangunan. Seperti dijelaskan Pak Siidi Kepala Dusun 

Kacangan berikut: 

“yo saking kulo (ya dari saya), umpomo mriki niki (seumpama dusun sini) 

RT 37, 38, 39 akan diadakan pembangunan. satu tokoh masyarakat, tokoh 

pemuda dan ketua RT, itu dikumpulkan paling tidak 1 RT membawa 10 

orang di jelasno dadi gak ujuk-ujuk kene arep dibangun langsung 

ditekokne materiale (Jadi tidak tiba-tiba langung dibangun, langsung 

didatangkan materialnya).” (hasil wawancara dengan Pak Siidi hari Rabu 

tanggal 20 Juli 2017) 

Dalam wawancara tersebut menjelaskan pelaksanaan pembangunan yang 

akan dilakukan di suatu lingkungan sebelumnya akan dikumpulkan warga dan 

dilaksanakan musyawarah dan sosialisasi mengenai pembangunan. Dengan 

adanya sosialisasi dan musyawarah tersebut warga akan mengetahui 

pembangunan lingkungan mereka. Dalam musyawarah pra pelaksanaan juga 

masyarakat dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan pembangunan seperti 
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apa sehingga pembangunan di desa merupakan pembangunan yang sesuai dengan 

keinginan masyarakatnya. Selanjutnya dalam pelaksanaanya sendiri TPK 

merupakan penanggung jawab lapangan bersama warga melaksanakan 

pembangunan. 

Gb 8. Publikasi penggunaan APBDes Tahun 2017

 

Sumber Gambar : Dokumentasi Peneliti 

Tidak hanya melalui sosialisasi dan musyawarah untuk dapat 

menunjukkan hasil dari RKP Desa di Desa Sumurup pemerintah desa melakukan 

publikasi penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan dengan 

membuat banner dan dipasang dibalai desa. Tujuan dari tindakan tersebut adalah 

agar warga mengetahui penggunana dana desa untuk pembangunan desa di titik 

manasaja. Sehingga masyarakat setelah mengetahui kerincian penggunaan dana 

tersebut dapat mengawasi pelaksanaan pembangunan desa. 
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Dalam gambar diatas menunjukkan pengalokasian APB Desa Tahun 2017. 

Dengan publikasi diatas menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam 

keterbukaan informasi penggunaan APB Desa Tahun 2017. Dengan adanya 

keterbukaan pemerintah desa dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi 

dalam pembangunan desa, membuat pembangunan di Desa Sumurup saat ini 

berjalan sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa. Pemerintah desa sebagai 

pelaksana pemerintahan desa dalam pembangunan di Desa Sumurup menjalankan 

tugasnya mulai dari melaksanakan musyawarah dusun dan musyawarah desa 

bersama perwakilan dari masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan sendiri 

pemerintah desa yaitu TPK dalam tugasnya sebagai penanggung jawab lapangan 

juga mengajak masyarakat dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan 

dengan melaksanakan musyawarah pra-pelaksanaan, selanjutnya dalam 

pelaksanaan pembangunan sendiri masyarakat berperan aktif dalam membangun 

dengan membantu berupa jasa. 

Dengan adanya norma-norma yang telah berlaku dalam pembangunan di 

Desa Sumurup apabila terdapat oknum masyarakat yang kontra terhadap 

pembangunan di Desa Sumurup sanksi yang diberikan berupa pengabaian Seperti 

yang dijelaskan dalam wawancara dengan ketua BPD sebagai berikut: 

“Dalam hal membangunan desa sebagus apapun kita  cari celahnya pasti 

ada kesalahannya. Misalnya kita RAB jadi, ketika berjalan ada biaya yang 

belum masuk contoh  sumpama di pegunungan kita mbangun plek 

mendatangkan pasir. Pasir inipun kalo ndak bener-bener diawasi itu dagae 

rodok ledok mbak. Misalkan kita satu pick up kehilangan 1 kibik kalau 

kita nanti pesan sebanyak 100 pick up kita kehilangan berapa itu. Padahal 

di RABkan tetap. Terus lagi itu misalnya biaya lasir kita mendatangkan 

truk  ternyata sampai tujuan truk tidak bisa naik sampai ke lokasi pas 

musim hujan. Akhirnya kitakan membutuhkan pick up dan di RAP kita 

ndak ada anggarannya. jadi kendala. Ada dari oknum-oknum yang tidak 
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mengeritik untuk membangun kritik meminta untuk jatah ya itu. Lha kalau ada 

yang seperti itu biasanyakan mintane ke mbah lurah. Tapikan disini BPD 

sudah paham mbak, perangkat sama mbah lurah ya wis paham kalo didesa 

itu pembangunane beda sama yang dikota. Jadi kalau ada oknum-oknum 

seperti itu ya dibiarkan saja. Yang penting setiap kegiatan pembangunan 

yang dilakukan wis sesuai dengan aturan. BPD yang bisa mbantu jelasne 

kalau ada oknum-oknum sing goleh jatah.” (hasil wawancara dengan Pak 

Joko hari Kamis tanggal 21 Juli 2017) 

Dalam wawancara diatas menjelaskan jika dalam pembangunan di desa 

Sumurup terdapat oknum-oknum yang selelau mencoba mencari kesalahan dalam 

pembangunan di Desa, akan tetapi oknum-oknum tersebut tidak mengeritik tidak 

untuk membangun, melainkan untuk meminta jatah kepada para perangkat. BPD 

di Desa Sumurup yang memiliki fungsi dalam pengawasan program di desa sudah 

memahami kondisi di Desa pembangunan di Sumurup yang kadang mengalami 

kendala karena geografis pegunungan. Sehingga apabila ada oknum-oknum yang 

kontra dengan pembangunan di desa diibiarkan saja apabila pelaksanaan 

pembangunan di desa sudah sesuai dengan perencanaan dalam RPJM Desa dan 

RKP Desa. 

Dalam penjelasan sebelumnya dalam pembangumam di Desa Sumurup 

terbentuk dengan skema S-D-L. Dalam skema pembangunan desa di Desa 

Sumurup yang telah diikat dalam ruang-waktu akan membentuk suatu sistem 

sosial. Dalam sistem sosial tersebut agen dalam dalam tindakan yang dilakukan 

secara rutin akan membentuk praktik-praktik pembangunan. untuk lebih 

mempermudah melihat bagaimana skema S-D-L terbentuk dalam praktik 

pembangunan di Desa Sumur adalah dapat dilihat dari bagan berikut: 
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Bagan 3. Skemata Pembangunan di Desa Sumurup 

                      Sumber : Hasil Analitis Peneliti 

5.3 Ruang dan Waktu dalam Pembangunan di Desa Sumurup 

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 

praktik-praktik yang telah terbentuk dalam ingatan manusia dan diwujudkan 

dalam tindakan-tindakan agen (Giddens, 2010, hal. 27). 

Struktur 

Modal 

Interaksi 

Signifikasi 
Implementasi 

pembangunan desa 
oleh Pemerintah 

Desa dan 
Masyarakat 

 

Legitimasi 
Pembangunan 

Desa harus 
berpedoman pada 

RPJM Desa dan RKP 
Desa 

Dominasi 
Kepala Desa 
memberikan 
wewenang 

kepada Tim 11 
dan TPK 

Skema Interpretatif 
Pengetahuan Kepala 
Desa dan Perangkat 

Desa dalam 
pembangunan desa 

yang dapat 
dipahami oleh 

masyarakat 

Fasilitas 
Tempat 

musyawarah dan 
tempat pelaksanaan 
pembangunan Desa 

 

Norma 
Dalam setiap 

tahapan 
Pembangunan Desa 

dilakukan dengan 
Pemerintah Desa 
dan Masyarakat 

Komunikasi 
Dialog dan diskusi 
oleh pemerintah 

desa (tim 11&TPK) 
bersama 

masyarakat 
 

Kekuasaan 
Tim 11 dalam 

tahapan 
perancanaan dan 

TPK dalam tahapan 
pelaksanaan 

Sanksi 
Pengabaian 

terhadap oknum 
masyarakat yang 

kontra terhadapat 
pembangunan yang 

telah disepakati 
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Dalam penjelasan diatas struktur pembangunan desa di Desa Sumurup 

terbentuk dari praktik-praktik sosial yang sudah sistematik. Praktik sosial sendiri 

merupakan bentuk dari hubungan dualitas agen-struktur. Dalam pembangunan 

desa expert agent adalah pemerintah desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa 

pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa melaksanakan 

pembangunan desa dengan kepala desa memberikan  wewenang kepada tim 

penyusun yaitu tim 11. Dalam penyusunan tim 11 mengadakan musyawarah 

bersama masyarakat dalam menyusun RKP Desa dan RPJM Desa. Dalam 

musyawarah desa yang merupakan bentuk ruang sosial dan membentuk 

perjumpaan-perjumpaan agen sehingga terjadi interaksi sosial mengenai 

pembangunan di Desa Sumurup.  

Dalam perancangan Pembangunan Desa di Desa Sumurup yang 

dilaksanakan secara rutin setiap tahun dilaksanakan melalui tahapan-tahapan 

musyawarah, yaitu musyawarah dusun untuk menyusun usulan dalam 

pembangunan di setiap lingkungan, musyawarah desa adalah menyusun dan 

mengesahakan bersama-sama perwakilan masyarakat desa dari hasil usulan yang 

telah didapat dalam musyawarah dusun, hingga dalam Perumusan kembali RKP 

Desa oleh Tim 11, yaitu tim 11 menyusun dan merangking kembali pembangunan 

berdasarkan beberapa hal. Dalam setiap perujumpaan agen-agen yang hadir dalam 

musyawarah memiliki perjumpaan yang berbeda, selain itu dalam perjumpaan 

memiliki ruang sosial yang berbeda sehingga membuat setiap musyawarah 

memiliki perbedaan interaksi dan aktivitas, perbedaan tersebut dapat dilihat dalam 

tabel Perjumpaan-perjumpaan dalam musyawarah di Desa Sumurup berikut: 
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Tabel 17. Perjumpaan-perjumpaan dalam musyawarah di Desa Sumurup 

Ruang Musyawarah 
Dusun  

Musyawarah Desa Perumusan kembali RKP 
Desa oleh Tim 11 

Agen 

dalam 

Perjumpa
an  

Perwakilan Tim 

11, Tokoh 

Masyarakat, 
Ketu RT, Tokoh 

Pemuda, Tokoh 

Perempuan 

Perwakilan Tim 11, BPD, 

Tokoh Masyarakat, Ketu 

RT, Tokoh Pemuda, 
Tokoh Perempuan, 

Perwakilan instansi yang 

ada di Desa (Kepala 
Sekolah, perwakilan dari 

puskesmas), Fasilitator 

desa, perwakilan dari 

kecamatan, dll. 

Tim 11 

Interaksi 

Sosial 

Pembangunan 

yang 

mencangkup 
lingkungan RT, 

dan wilayah 

Dusun  

Pembangunan 

keseluruhan desa mulai 

dari setiap lingkungan RT 
dan setiap Dusun yang 

ada di Desa . 

Perencanaan 

pembangunan yang telah 

dibahas sebelumnya 
dalam musyawarah dusun 

dan desa. 

Aktivitas Mengkaji 
pembangunan di 

wilayah dusun. 

Menyusun dan 
mengesahkan 

perencanaan yang telah di 

lakukan dalam tingkat 
dusub. 

Menyusun kembali 
perangkingan 

pembangunan desa sesuai 

dengan beberapa hal (visi 
misi kepala desa, RPJM 

Desa, Progra pemerintah 

daerah, dll) 

Sumber : Hasil Analitis Peneliti 

Dengan adanya perjumpaan-perjumpaan yang dilakukan secara rutin 

dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilakukan setiap 

tahunnya. Akan mebentuk suatu praktik-praktik sosial yang sistematik dalam 

pembangunan di Desa Sumurup dalam perencaanaan pembangunan di Desa 

Sumurup. Dalam praktik-praktik sosial yang telah terbentuk dalam ingatan 

manusia karena telah melalui ruang sosial dan perjumpaan-perjumpaan tadi akan 

membentuk kesadaran diskursif dalam setiap tindakan agen. Tindakan diskursif 

sendiri adalah dimana sorang agen dapat menjelaskan secara verbal tindakannya. 

Dalam hal ini tindakan diskursif terbentuk pada expert agent yaitu tim 11 yang 

mana mereka dalam perjumpaan selalu hadir mulai dari musyawarah dusun 
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hingga musrenbang desa, karena itu tim 11 dalam musyawarah desa telah 

terbentuk dalam ingatan bagaimana praktik pembangunan desa dalam penyusunan 

RPJM Desa dan RKP Desa. Dengan terbentuknya ingatan tadi tim 11 dapat 

menjelaskan tindakannya dalam pembangunan desa dalam bentuk verbal, dan hal 

ini merupakan bentuk dari kesadaran diskursif. 

Dalam pembangunan desa praktik-praktik sosial yang membentuk sistem 

dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup dilihat melalui interaksi 

pemerintah desa yaitu TPK (Tim pengelola kegiatan) dan warga dalam 

pelaksanaan pembangunan. Dalam ruang sosial pelaksanaan pembangunan yang 

dilakukan disetiap titik dilaksanakan dengan melaksanakan musyawarah pra-

pelaksanaan, kerja bakti dan pelaksanaan pembangunan. Dalam tabel berikut akan 

dijelaskan perjumpaan dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sumurup: 

Tabel 18. Perjumpaan dalam Pelaksanaan Pembangunan 

Ruang Musyawarah Pra-
pelaksananaan 

Kerja Bakti Pelaksanaan Pembangunan 

Agen 

dalam 
Perjumpaan  

TPK (expert agent) dan 

warga desa (lay actor) 

Ketua RT, 

Warga desa 
(lay actor) 

TPK, Warga Desa, BPD 

Interaksi 

Sosial 

Diskusi mengenai rencana 

pelaksanaan pembangunan 

di lingkungan mereka. 

Pelaksanaan 

pembangunan 

di lingkungan 
 

Pelaksanaan pembangunan 

di lingkungan, 

pengawasan pelaksanaan 
pembangunan. 

 

Aktivitas Sosialisasi mengenai 

pembangunan di 
lingkungan dan diskusi 

mengenai perencanaan 

pelaksanaan pembangunan 
(kerja bakti, pembagian 

kerja) di lingkungan. 

Kerja bakti 

membersikan 
lingkungan 

yang akan 

dilakukan 
pemabangunan  

TPK sebagai penanggung 

jawab pelaksanaan. 
Pelaksanaan pembangunan 

oleh Warga yang 

sebelumnya telah dibagi 
dalam pembagian kerja, 

BPD mengawasi 

pelaksananaan. 

Sumber : Hasil Analitis Peneliti 
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Dalam musyawarah pra-pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup 

biasanya dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan disuatu 

linkungan. Seperti di Desa Sumurup dalam RKPDes tahun 2017 akan 

dilaksanakan program pembangunan sarana prasarana sebanyak 13 titik yaitu 

pembangunan jalan rabat sebanyak 10 titik, pembangunan TPJ sebanyak 2 titik, 

dan pavingisasi sekolah sebanyak 1 titik. Pelaksanaan pra-kegiatan di Desa 

Sumurup juga dijelaskan oleh Pak Seno dalam wawancara berikut : 

“Setiap kita melaksankan kegiatan dititik mana RT berapa sebelum mulai 

itu mereka (masyarakat) kita kumpulkan. Jadi tahapan pelaksanaan 

kegiatan itu harus ada sosialisasi dilingkungan itu. jadi kita rabat jalan di 

berapa kita tim termasuk BPD dan warga didalamnya kita ngumpul dan 

musyawarah. Jadi dari awal masyarakat dilibatkan.”(hasil wawancara 

dengan Pak Seno pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017) 

Dalam wawancara diatas Pak Seno menjelaskan jika dalam pelaksanaan 

setiap kegiatan di setiap titik lingkungan sebelumnya akan dilaksanakan 

musyawarah dengan mengumpulkan masyarakat. Tahapan pelaksanaan pertama 

dengan melakukan sosialisasi di 13 lingkungan yang akan dibangun biasanya 2 

hari sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam musyawarah pra-

kegiatan selain masyarakat yang ada dilingkungan tersebut terdapat perwakilan 

BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, dan TPK. 

 Tujuan dalam musyawarah pra-kegiatan ini adalah untuk 

mensosialisasikan kegiatan pembangunan apa yang akan dilaksanakan. selain itu 

dalam musyawarah pra-kegiatan ini akan dibahas beberapa hal yaitu mengenai 

pembagian kerja dalam pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut seperti yang 

dijelaskan dalam wawancara dengan Pak Arif berikut : 
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“Dalam Pra Pelaksanaan per lokasi, kegiatannya yaitu untuk mengetahui 

kemauan masyarakat seperi apa. Lalu nego untuk tenaga kerja contohnya 

untuk membersihkan lokasi kegiatan biasanya masyarakat yang 

melaksanakan disitu bentuk swadaya masyarakat.” (hasil wawancara 

dengan Pak Arif pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017) 

Dalam wawancara dengan Pak Arif tersebut pra-pelaksanaan 

dilaksanaakan untuk membicarakan seperti apa kemauan masyarakat dalam 

pembangunan contohnya jalan. Selain itu juga membicarakan mengenai tenaga 

kerja yaitu siapa saja yang akan membantu dalam pelaksanaan pembangunan 

seperti pembersihan lokasi kegiatan. Tidak hanya itu saja dalam musyawarah pra-

pelaksanaan juga membicarakan masalah pelaksanaan pembangunan mulai 

persiapan kerja bakti, penurunan masterial, hingga pembagian kerja siapa saja 

masyarakat yang akan membantu dalam pelaksanaan pembangunan. Adanya 

musyawarah pra-pelaksanaan tersebut sangat membantu kelancaran pelaksanaan 

pembangunan di Desa Sumurup. Selain itu dengan masyarakat berpartisipasi 

dalam pelakasanaan pembangunan secara langsung mempermudah pemerintah 

desa dalam mengetahui keinginan masyarakat dalam pembangunan.  

Dengan adanya partisipasi langsung dari masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan desa di Desa Sumurup selain mempermudah kelancaran 

pembangunan desa juga dapat mengurangi biaya pembangunan. Hal ini 

dikarenakan dengan swadaya masyarakat yang berupa bantuan tenaga dapat 

menghemat pengeluaran dana kusunya biaya honor tenaga kerja. Pernyataan 

tersebut dijelaskan dalam wawancara dengan Pak Jarwoto sebagai berikut : 

“Dalam pelaksanaanya sendiri masyarakat yang dipilih sebagai tenaga 

kerja mendapatkan honor untuk saat ini. Sebelumnya tahun 2015 

masyarakat yang ikut sebagai tenaga kerja tidak dibayar karena saat itu 

pelaksanaan pembangunan total ada di 33 lokasi sehingga masyarakat 
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swadaya dalam pelaksanaan berbentu jasa. Untuk 2016 ada sebagian 

lingkungan yang menawarkan diri untuk pelaksanaan pembangunan 

kususnya jalan rabat masyarakat mau bekerja tidak perlu di bayar. Hal ini 

di karenakan masyarakat sadar dana jika Sumurup wilayahnya cukup luas 

yang masih perlu untuk dibangun. Desa memfasilitasi kemauan 

masyarakat untuk materialnya nanti ya dari dana desa.” (hasil wawancara 

dengan Pak Jarwoto hari Rabu tanggal 20 Juli 2017) 

Dalam wawancara diatas dapat dilihat partipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan desa adalah dengan membantu sebagai tenaga kerja. 

Bahkan pada tahun sebelumnya tahun 2015 masyarakat mau membantu 

pelaksanaan pembangunan sebagai tenaga kerja tanpa dibayar. Dengan besarnya 

swadaya masyarakat yang mau membantu pelaksanaan pembangunan dengan 

tenaga kerja tanpa dibayar membuat pembangunan pada tahun 2015 di Desa 

Sumurup dapat membangun 33 titik lokasi pembangunan. Untuk tahun 2016 

sendiri terdapat sebagian lingkungan yang menawarkan diri dalam pelaksanaan 

pembangunan khususnya sarana prasarana jalan sebagai tenaga kerja tanpa 

dibayar. Swadaya tersebut menggambarkan jika masyarakat di Desa Sumurup 

memahami keadaan desanya yang luas dan masih banyak kebutuhan 

pembangunan yang perlu segera dilaksanakan di Desa Sumurup. 

Selain sosialisasi dalam musyawarah pra-kegiatan juga dibicarakan 

bersama rencana pelaksanaan teknis pembangunan yang akan dilaksanakan di 

wilayah RT tersebut seperti, kapan rencana kerja bakti untuk membersikan 

lingkungan tersebut, rencana kapan mulai dilaksanakan penurunan material, 

pembagian kerja siapa saja yang akan membantu dalam pelaksanaan. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya budaya gotong royong masih sangat melekeat pada 

masyarakat di Desa Sumurup. Dengan budaya gotong royong tersebut masyarakat 
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bersama-sama melaksanakan pembangunan desa. Hal ini karena keadaan 

geografis pegunungan membuat pembangunan desa saat ini masih fokus dalam 

pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan. Sehingga dalam pelaksanaan 

pembangunan di Desa Sumurup membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Selain 

keadaan geografis keadaan jalan yang sulit dilewati kendaraan besar merupakan 

faktor yang membuat pembangunan di Desa Sumurup sangatlah sulit. Hal tersebut 

di jelaskan dalam wawancara berikut : 

Kalau di Sumurup gotong royongnya masih luar biasa masyarakatnya. 

Ketika pemerintah desa memberitahu jika wilayahnya akan dibangun 

masyarakat sangat luar biasa antusiasnya karena mereka sadar sangat 

membutuhkan. Bahkan andaikan mereka tidak kita bayar tidak masalah. 

Bayarannya dapat dialihkan untuk menambahkan kualitas bangunan itu 

warga siap. (hasil wawancara dengan Pak Seno pada hari Rabu tanggal 19 

Juli 2017) 

Dengan sadar akan kesulitan dan kondisi wilayah didesa mereka masyarakat 

dalam pelaksanaan pembangunan desa bergotong royong dalam membangun desa. 

masyarakat tanpa dibayar mau bersama-sama bekerja membangun lingkungan 

mereka. Dengan adanya swadaya tersebut dana untuk pembangunan dapat 

digunakan dalam membangun wilayah lain atau dapat meningkatkan kualitas 

bangunan. 

Gb 9. Warga Bergotongroyong dalam Pembangunan 

 
Sumber Gambar : Dokumentasi Desa Tahun 2016 
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Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup yang secara rutin 

dilakukakan akan membentu praktik pembangunan yang sistematik dalam 

pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup. Perjumpaan yang terjadi dalam 

ruang-ruang pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sumurup membuat warga 

desa sebagai lay actor dalam tindakannya membentuk kesadaran praktis, dimana 

warga desa dalam pembangunan desa menganggap suatu hal yang wajar jika 

tindakan mereka berupa bergotong royong dalam kerja bakti dan pelaksanaan 

pembangunan adalah bentuk partisipasi warga dalam pembangunan di Desa 

Sumurup.  

Dalam interaksi disetiap ruang sendiri dalam pelaksanaan pembangunan 

adalah mengenai bagaimana pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan 

baik. Selain itu dalam dalam ruang Pelaksanaan Pembangunan terdapat interaksi 

pengawasan akan pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan oleh warga, 

ketua RT, dan BPD sudahkan pelaksanaan sesuai dengan perencaan yang 

sebelumnya telah dibicarakan dalam musyawarah pra-pelaksanaan. Yang 

membedakan perjumpaan warga dan TPK adalah warga dalam pelaksanaan 

pembangunan desa hanya hadir dalam satu wilayah RT. Sedangkan untuk TPK 

sendiri dalam pelaksanaan pembangunan desa merupakan expert agenti dimana 

perjumpaan TPK dalam pembangunan desa di Desa Sumurup adalah selalu hadir 

dalam pelaksanaan pembangunan di setiap titik. Sehingga  dalam tindakan 

pelaksanaan pembangunan TPK membentuk kesadaran diskursif, dimana TPK 

dapat mampu menjelaskan tindakannya secara verbal dalam pelaksanaan 

pembangunan di Desa Sumurp. 
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Dalam ruang-ruang musyawarah yang merupakan tempat perkumpulan-

perkumpulan oleh agen yaitu pemerintah desa dan perwakilan masyarakat di Desa 

Sumurup. Saat ini telah mengalami perjumpaan-perjumpaan secara rutin yang 

dalam pembangunan desa yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Giddens 

menjelaskan dalam rutinisasi perjumpaan-perjumpaan sangatlah penting karena 

dengan adanya perjumpaan-perjumpaan tersebut dapat mengikat ke dalam 

reproduksi sosial dan akhirnya dapat membentuk suatu institusi yang mapan 

(Giddens, 2010, hal. 111). Sehigga dalam pembangunan desa di Desa Sumurup 

saat ini sudah menjadi hal yang ajeg setiap tahunnya praktik-praktik 

pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. 

5.3.1 Praktik Pembangunan Desa di Desa Sumurup 

Giddens menjelaskan praktik-praktik sosial yang terorganisir secara rutin 

dapat membentuk sistem sosial yang dibentuk melalui perjumpaan-perjumaan 

dalam ruang-waktu. Agen dalam menyusun praktik-praktik tersebut memiliki 

posisi tertentu dalam sitem sosial. Sistem sosial ada dalam peruangan praktik-

praktik sosial dan memudar dalam waktu (Giddens, 2010, hal. 129). Praktik sosial 

yang diproduksi dalam ruang-waktu akan merupakan tampilan dari kelengkapan-

kelengkapan struktural. 

Melihat bagaimana penjelasan praktik sosial diatas, praktik pembangunan 

desa di Desa Sumurup terbentuk dalam hubungan dualitas agen-struktur. 

Pembangunan Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang desa, menjelaskan jika dalam setiap tahapan pembangunan desa 

dilaksanakan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan 
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guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Agen dalam pembangunan desa 

dibagi menjadi expert agen  yaitu pemerintah desa dan lay actor yaitu Ketua RT, 

BPD, Tokoh Masyarakat, dan warga. Dalam pembangunan desa agen dalam 

struktur merupaka hal yang tidak terpisah, praktik sosial yang dilakukan agen 

yaitu Pemerintah Desa Sumurup bersama Warga Desa Sumurup telah dilakukan 

melalui perjumpaan-perjumpaan dalam ruang-waktu dan telah membentu suatu 

sistem sosial. Dalam pembangunan desa di Desa Sumurup prakti-praktik 

pembangunan yang dilaksanakan melalui perjumpaan dan membentuk sistem 

sosial dibagi menjadi 3 tahapan pembangunan Desa yang telah di jelaskan dalam 

Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014, yaitu tahapan perencanaan, tahapan 

pelaksanaan dan tahapan pengawasan. Dengan 3 tahapan tersebut praktik 

pembangunan di Desa Sumurup adalah sebagai berikut :  

1. Tahapan Perencanaan  

Dalam tahapan perencanaan pembangunan desa praktik pembangunan 

yang dilakukan oleh agen di Desa Sumurup adalah dengan Tim 11 yang 

telah diberikan wewenang oleh kepala desa dalam menyusun rencana 

pembangunan desa  seperti yang telah di aturan dalam Permendagri Nomor 

114 Tahun 2014 Pasal 33 Ayat 1. Dalam perencanaan tim 11 pertama 

menjadwalkan pelaksanan musyawarah di 4 Dusun di Desa Sumurup. 

Dalam musyawarah Dusun akan menggali usulan dari setiap wilayah, 

musyawarah dusun dihadiri oleh Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh 

Perempuan, Tokoh Pemuda, BPD, dan perwakilan dari tim 11 sendiri. 

Dengan usulan yang telah didapat dalam Musyawarah Dusun akan dibawa 



 

 

127 

 

 
 

di Musyawarah Desa disini dihadiri seluruh perwakilan masyarakat dari 

setiap kelompok atau wilayah yang ada di Desa Sumurup. Dalam 

Musyawarah Desa akan dilaksanakan validasi usulan yang telah di 

musyawarahkan di tingkat Dusun, selanjutnya diprioritaskan mana 

pelaksanaan yang akan dilakukan terlebih dahulu. 

Dalam praktik perencanaan pembangunan desa di Desa Sumurup tim 

11 memiliki tugas dalam menyusun ulang dan mencermati rancangan 

pembangunan yang sebelumnya telah dimusyawarahkan. Dalam 

penyusunan ulang ini anggota tim 11 seperti yang di jelaskan oleh Pak 

Jarwoto selaku ketua harus “menimbang dan mengingat” dalam menyusun 

ulang dan mencermati prioritas pelaksanaan pembangunan harus didasari 

dengan kepentingan orang banyak dan melihat manfaat dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi. Dengan setiap anggota 

tim 11 “menimbang dan mengingat” tersebut akan dapat mewujudkan 

pembangunan yang adil dan merata di Desa Sumurup. 

Dalam tahapan perancangan pembangunan di Desa Sumurup 

perwakilan dari masyarakat sendiri seperti ketua RT, tokoh masyarakat atau 

ketua kelompok-kelompok masyarakat aktif dalam menggali usulan dan 

mensosialisasikan mengenai pembangunan di Desa. Dengan begitu warga 

dapat berpartisipasi dalam meberikan usulan dalam perencanaan 

pembangunan desa di Desa Sumurup melalui ketua RT, tokoh masyarakat 

atau ketua kelompok-kelompok masyarakat tersebut.  
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2. Tahapan Pelaksanaan 

Dalam tahapan pelaksanaan praktik pembangunan di Desa Sumurup 

pertama dengan TPK melaksanakan musyawarah pra-pelaksanaan di setiap 

titik pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan dan disahkan dalam 

bentuk RKP Desa. Dalam Musyawarah pra-pelaksanaan dilaksanakan 

bersama dengan Ketua RT, seluruh warga yang berada dilokasi 

pembangunan, dan BPD. Dalam musyawarah ini diisi dengan sosialisasi 

mengenai rencana pembangunan oleh TPK, dan selanjutnya dilaksanakan 

diskusi bersama anggota musyawarah yaitu warga mengenai bagaimana 

pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan lancar. Mulai dari 

pembangian kerja, kebutuhan pembangunan, target pembangunan, adakah 

mungkin masukan dari warga mengenai teknik-teknik pelaksanaan 

pembangunan. 

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup praktik 

yang dilakukan warga adalah dengan bergotongroyong dalam membantu 

pelaksanaan pembangunan. dalam setiap pembangunan di Desa warga 

membantu dengan swadaya memberikan jasa seperti pembangunan jalan 

disetiap titik di Desa Sumurup dibangun sendiri oleh warga. Dengan adanya 

swadaya tersebut TPK dapat mengalokasikan sisa dana untuk meningkatkan 

kualitas dari bangunan seperti jalan di Desa Sumurup. 

3. Tahapan Pengawasan  

Tahap pengawasan dalam pembangunan di Desa Sumurup terjadi 

praktik dimana dengan adanya partisipasi warga dalam pembangunan secara 
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tidak langsung warga mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dengan 

adanya sosialisasi melalui musyawarah pra-pelaksanaan warga dapat 

mengetahui rincian pembangunan di Desa mereka. Selain itu pemerintah 

desa Sumurup juga terbuka dengan penggunaan anggaran dalam 

pembangunan kepada warga. Dengan keterbukaan kerincian program-

program pembangunan tersebut warga dapat malakukan pengawasan 

langsung. Selain itu BPD di Desa Sumurup yang setiap wilayah dusun 

memiliki perwakilan BPD, memilik fungsi dalam pengawasan di Desa 

Sumurup juga aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan 

masuskan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup kepada 

pemerinta desa.  

Praktik-praktik pembangunan di Desa Sumurup yang telah dijelaskan dalam 

3 tahapan diatas menunjukkan jika pembangunan di Desa Sumurup saat ini yang 

dilaksanakan pemerintah desa bersama masyarakat telah dilakukan secara rutin 

setiap praktik pembangunan desa akan menjadi suatu sistem sosial. Dimana agen 

dalam melakukan tindakannya akan dapat menjelaskan secara verbal dan 

membentuk kesadaran diskursif. Dimana praktik-praktik sosial dalam 

pembangunan desa telah tertanam dalam ingatan agen yaitu meperintah desa dan 

warga.   

Dengan melihat praktik pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa 

Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek pelaksanaan 

pembangunan yang terjadi dapat menggambarkan suatu Good Governance, yaitu 

dalam pembangunan Desa tidak hanya pemerintah desa saja yang aktif dalam 
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menjalankan tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Melainkan terdapat partisipasi masyarakat yang juga beperan 

aktidalah setiap tahapan pembangunan di Desa Sumurup. Dalam Good 

Governance menurut United Nation Development Program (UNDP) memiliki 8 

karakteristik (BPKP, 2007). 

Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa 

Sumurup yang dimulai dengan Kepala Desa membentuk tim 11 yang 

merepresentasikan dari masyarakat Desa Sumurup. Tim 11  memiliki tugas untuk 

melaksanakan perencanaan pembangunan mulai dari Musyawarah Dusun, 

Musyawarah Desa, hingga penyusunan kembali dan penyesuain budget. Dalam 

pelaksanaan pembangunan sendiri pemerintah desa membentuk TPK (Tim 

Pengelola Kegiatan) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. 

Hal tersebut merupakan bentuk Participation, yaitu setiap warga negara memiliki 

suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung ataupun dengan 

keterwakilan suatu institusi yang mewakilinya. Musyawarah bersama perwakilan 

dari kelompok-kelompok masyarakat di musyawarah dusun atau musyawarah 

desa meruupakan bentuk partisipasi dengan keterwakilan dalam perencanaan 

pembangunan di Desa Sumurup.  

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup 

pemerintah desa tidak melaksanakan pembangunan sendiri melainkan aktif 

mengajak masyarakat desa. Good Governance saat ini diartikan sebagi bentuk 

pelaksanaan pembangunan yang tidak hanya pemerintah sebagai pelaku utama, 

melainkan terdapat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaanya. 
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Dalam pelaksanan pembangunan di Sumurup, kepala desa yaitu Pak Seno dalam 

membuat visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan di Desa Sumurup 

sesuai dengan keinginan warga, seperti yang dijelaskan dalam wawancara berikut: 

“Setiap tahun yang jelas karena kondisi SARPAS (Sarana Prasarana) 

masih sangat parah. Kami fokusnya masih di SARPRAS. Itu juga karena 

permintaan warga kita melakukan kegiatakan atas dasar musyawarah. 

Yang dalam hal perencanaan itu namanya MUSRENBANG. Yang diawali 

dari musyawarah per Dusun lalu nanti dibawa ke tingkat desa yang 

namanya MUSRENBANGDES.” (hasil wawancara dengan Pak Seno pada 

hari Rabu tanggal 19 Juli 2017) 

Dari wawancara diatas menunjukkan saat ini pemahaman masyarakat di 

Desa Sumurup mengenai pembangunan desa adalah berbentuk fisik seperti sarana 

prasarana infrastruktur. Selanjutnya dalam penentuan rencana pembangunan 

tersebut dilaksanakan berdasarkan musyawarah yaitu MUSRENBANG. Dalam 

musyawarah disini tim 11 menjadwalkan musyawarah dengan perwakilan 

masyarakat disetiap Dusun. Dan juga menjadwalakan musyawarah desa bersama-

sama perwakilan masyarakat desa. Ini merupakan bentuk Responsivenes, setiap 

lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus 

mencoba melayani setiap stakeholders. Yaitu pemerintah desa menerima masukan 

pembangunan di Desa Sumurup dan digunakan sebagai visi dan misi serta arah 

tujuan pembangunan desanya. 

Dengan adanya Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa yang dihadiri 

oleh perwakilan kelompok masyarakat disetiap lingkungan, kelompok tani, 

kelompok kesenian, kelompok perempuan, dll membuat Musyawarah di Desa 

Sumurup merupakan bentuk dari Consensus Oriented, good governance menjadi 

perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi 
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kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan kebijakan maupun 

prosedur.  

Meskipun dalam perencanaan pembangunan di Desa Sumurup fokus pada 

pembangunan Sarpras yang mana merupakan hasil musyawarah bersama 

masyarakat, Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan kedepannya 

mulai merencanakan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat. hal tersebut 

di jelaskan dalam wawancara dengan pak Jarwoto berikut: 

“Alhamdulillah dari semua unsur-unsur warga aktif. Tapi warga itu yang 

tahu kadang cuma pembangunan fisik. Jadi masukan pembangunan 

kebanyakan masih difisik. Untuk pemberdayaan “nanti saja pak biar 

pemerintah desa”. padahal kitakan juga harus mengkaji dimasyarakat 

butuhnya apa. Kan SDM masyarakat itukan gak sama kalau daerah kota 

sama daerah desakan beda. Kita yang harus terjun kebawah.” (hasil 

wawancara dengan Pak Jarwoto hari Rabu tanggal 20 Juli 2017) 

Dalam wawancara tersebut menunjukkan jika saat ini pemerintah Desa 

Sumurup tengah memulai untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki 

masyarakat, sehingga kedepannya pembangunan di Desa Sumurup tidak hanya 

fokus kepada pembangunan Sarpras saja. Inilah yang disebut sebagai 

Effectiveness and Efficiency : proses-proses dan lembaga lembaga menghasilkan 

produknya sesuai dengan yang telah digariskan, dengan menggunakan sumber-

sumber yang tersedia sebaik mungkin. Pemerintah Desa Sumurup yang 

memahami jika masyarakat desanya memiliki SDM yang rendah dan dalam 

memahami pembangunan desanya masih berupa pembangunan fisik, mulai aktif 

dalam memberikan ide dan menggali potensi dari masyarakat sebagai upaya 

pembangunan desa yang lebih luas. 
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Dalam pelaksanaan good governance tidak lagi pemerintah, tetapi 

juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha yang berperan 

dalam governace. Good governance  dalam pembangunan di Desa Sumurup tidak 

hanya digambarkan dalam perencanan pembangunan desa, dalam pelaksanaan 

pembangunan desa kepala desa yang membentuk TPK melaksanakan 

pembangunan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat. Bentuk 

dari koordinasi dan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan adalah mulai dari TPK melaksanakan musyawarah 

pra-pelaksanaan. Dalam musyawarah dihadiri oleh TPK dan warga lingkungan 

sektitar yang akan dilaksanakan pembangunan. hal tersebut seperti dijelaskan 

dalam wawancara berikut: 

“Setiap kita melaksankan kegiatan dititik mana RT berapa sebelum mulai 

itu mereka (masyarakat) kita kumpulkan. Jadi tahapan pelaksanaan 

kegiatan itu harus ada sosialisasi dilingkungan itu. jadi kita rabat jalan di 

berapa kita tim termasuk BPD dan warga didalamnya kita ngumpul dan 

musyawarah. Jadi dari awal masyarakat dilibatkan. Makanya bangunan itu 

ketika ditangani desa dengan masyarakat kualitasnya sangat jauh dari 

rekanan. Kalau renakan itu satu dua tahun sudah rusak. Kalau yang 

menangani masyarakat insyaallah pengalam yang sayajalankan mulai 

tahun 2013 sampai sekarang alhamdulillah kualitasnya masih bagus.” 

(hasil wawancara dengan Pak Seno pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017) 

Dalam wawancara diatas menggambarkan jika pelaksanaan pembangunan di 

Desa Sumurup melibatkan warga dan BPD. Demikian kualitas bangunan yang 

dikerjakan bersama warga cukup bagus dan tahan lama tidak kalah dengan 

bangunan yang dibangun rekanan atau dengan kontraktor. Hal tersebut terjadi 

karena dalam musyawarah dilaksanakan sosialisasi dan diskusi antara TPK dan 

warga. Sosialisasi disini merupakan sosialisasi mengenai rencana pembangunan 
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salah satunya sosialisas anggaran. Hal ini merupakan bentuk Transparency, yaitu 

dibangun atas kebebasan arus informasi. 

Selanjutnya dilaksanakan sesi diskusi berupa rencana pemanfaatan anggaran 

untuk pembelian barang, rencana pembagian kerja yang di Desa Sumurup 

pelaksanaan pembangunan di kerjakan secara gotongroyong oleh warga. Dalam 

pembelian barang seperti material batu dan semen TPK membeli bahan tersebut 

dari warga ataupun toko yang ada di Desa Sumurup. selain itu dalam 

pengangkutan material sendiri TPK juga menggunakan jasa dari warga Desa 

Sumurup yang memiliki kendaraan. Dalam pekerjaan sendiri secara swadaya 

masyarakat melaksanakan pembangunan. Hal ini merupakan gambaran bagaimana 

pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sumurup 

merupakan bentuk dari Equity, semua warga negara mempunyai kesempatan 

untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. 

Tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, warga 

desa berperan aktif dalam pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan. Dalam 

pengawasan pembangunan warga desa di Desa Sumurup merupakan warga yang 

cukup kritis mengenai pelaksanaan pembangunan di lingkungannya. Hal tersebut 

seperti yang di jelaskan dalam wawancara berikut: 

lek masyarakat kene ki mayarakat wes podo kritis mbak dadi lak misal 

wayae bangunan opo-opo ora sesuai yo langsung ditakokno. (hasil 

wawancara dengan Pak Markidi hari Rabu tanggal 20 Juli 2017) 

Masyarakat dek Sumurup kritis-kritis mbak, semua pembangunan jalan di 

desa dibangun atas dasar permintaan warga. Kadang kui yang membuat 

perangkat kewalahan, soalnya mereka pinginnya jalannya dibangun 

dengan kualitas baik. Tapikan kita juga menyesuaikan dana yang ada. 

makanya swadaya dari masyarakat seperti jasa bisa membantu untuk 
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dialihkan membeli material. (hasil wawancara dengan Pak Jarwoto hari 

Rabu tanggal 20 Juli 2017) 

Dalam wawancara diatas menggambarkan bagaimana dalam pelaksanaan 

pembangunan desa masyarakat aktif dalam mengawasi pembangunan desa. 

Seperti yang dijelaskan Pak Markidi sebagai TPK dan Kepala Dusun beliau 

menjelaskan jika masyarakat apabila dalam pembangunan ada yang kurang 

langsung dilaporkan kepada TPK untuk dibenahi. Selain itu Pak Jarwoto juga 

menjelaskan jika warga desa Sumurup sangatlah kritis hingga kadang membuat 

para perangkat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan 

kewalahan, hal ini disebabkan warga desa ingin kualitas bangunan di 

lingkungannya memiliki kualitas yang baik. Hal tersebut menggambarkan 

Accountability, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan 

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

lembaga stakeholders.  

Adanya koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa dan warga desa 

dalam pelaksanaan pembangunan membuat pelaksanaan pembangunan di Desa 

Sumurup yang selama kepengurusan Kepala Desa saat ini yaitu Pak Seno. Telah 

menjadi suatu praktik sosial yang tersistem. Membuat pelaksanaan pembangunan 

di Desa Sumurup dapat berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu dengan 

pelaksanaan pembangunan yang berjalan lancar di Desa Sumurup mulai dari 

tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pengawasan membuat 

Desa Sumurup dapat menggunakan Dana Desa yang diturunkan oleh pemerintah 

pusat lansung ke desa digunakan dengan baik oleh desa Sumurup dalam 

membangun infrastruktur desa saat ini. 


