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ABSTRAK 
 
Bayu Sigit Prasteyawan, C0501012, Strategi Pembangunan Desa Kepatihan, 
Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri Tahun 1997 / 2001, Skripsi: Jurusan Ilmu 
Sejarah Fakultas Sastra Dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimanakah 
strategi pembangunan di Desa Kepatihan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri tahun 1997 / 
2001? (2) Bagaimanakah pelaksanaan pembangunan di Desa Kepatihan, Kec. 
Selogiri, Kab. Wonogiri tahun 1997 / 2001? (3) Bagaimanakah kendala 
pembangunan di Desa Kepatihan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri tahun 1997-2001? 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui strategi pembangunan di 
Desa Kepatihan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri tahun 1997 / 2001. (2) Untuk 
mengetahui pelaksanaan pembangunan di Desa Kepatihan, Kec. Selogiri, Kab. 
Wonogiri tahun 1997-2001. (3) Untuk mengetahui kendala  pembangunan di Desa 
Kepatihan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri tahun 1997 / 2001. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode 
sejarah meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. 
Informasi-informasi yang terkumpul dikritik sehingga menghasilkan fakta-fakta. 
Fakta-fakta tersebut diinterpretasikan dan kemudian ditulis dalam sebuah cerita 
sejarah/historiografi. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal : Strategi pembangunan 
di Desa Kepatihan tahun 1997 / 1998, dengan pendekatan top down dan sistem yang 
sentralistik terbukti tidak membuahkan hasil optimal. Implementasi pendekatan 
pembangunan memberikan ruang yang kecil bagi masyarakat untuk berpartisipasi.  
Setelah reformasi tahun 1999 / 2001, pemerintah mulai responsif dengan 
meluncurkan beberapa program yang melibatkan masyarakat secara aktif dengan 
mekanisme bottom up. Salah satunya Program Pembangunan Kecamatan (PPK), 
program pembangunan wilayah dan pedesaan dengan tujuan utamanya mengurangi 
kemiskinan dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa menerapkan 
pendekatan partisipatif (participatory approach) di wilayah administrasi pemerintah 
kecamatan. Pelaksanaan pembangunan di Desa Kepatihan tahun 1997 / 1998,  terjadi 
peningkatan aksesibilitas dari pusat desa ke wilayah pelayanan. Strategi  ini 
ditujukan untuk meningkatkan fungsi pusat desa dengan alternatif kegiatan ekonomi 
potensial. Pelaksanaan pembangunan tahun 1999-2001, terjadinya eforia masyarakat 
desa yang membahana sebagai imbas dari gelombang protes untuk reformasi di level 
nasional pada tahun 1998. Peristiwa ini relatif baru sebagai pertanda delegitimasi 
kekuasaan, runtuhnya mitos pamong desa, dan bangkitnya semangat kontrol 
masyarakat desa terhadap pemerintahan desa. Kendala pembangunan di Desa 
Kepatihan tahun 1997/1998, waktu pelaksanaan perumusan rencana yang dirasakan 
terlalu pendek. Hal ini terutama berkaitan dengan upaya menggali potensi yang tidak 
didapat dari data sekunder akibat buruknya sistem administrasi pemerintahan. Kendala 
pembangunan tahun 1999/2001, perencanaan berlangsung dari bawah (bottom up) 
yang kemudian dibawa naik ke kabupaten, tetapi praktiknya selalu terjadi manipulasi 
sehingga aspirasi dari bawah tidak menjadi preferensi bagi pembuatan keputusan di 
level kabupaten. 
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ABSTRACT 
 
Bayu Sigit Prasteyawan, C 0501012, Development Strategy Countryside Kepatihan, 
Sub-District of Selogiri Regency of Wonogiri in 1997-2001, Skripsi : University fine 
arts and Faculty Of Letters Historical Science Majors of Surakarta of Sebelas Maret 
University.  
 

Discussed in problems is this research, that is (1) How development strategy 
in countryside Kepatihan, sub-district of Selogiri, regency of  Wonogiri in 
1997/2001? (2)How execution of development in countryside Kepatihan, sub-district 
of Selogiri, regency of Wonogiri in 1997/2001? (3) How development constraint in 
countryside Kepatihan, sub-district of Selogiri, regency of Wonogiri in 1997/2001? 

This purpose of research are (1) To know development strategy in 
countryside Kepatihan, sub-district of Selogiri, regency of Wonogiri in 1997/2001. 
(2) To know execution of development in countryside Kepatihan, sub-district of 
Selogiri, regency of  Wonogiri in 1997/2001. (3) To know development constraint in 
countryside Kepatihan, sub-district of Selogiri, regency of Wonogiri in 1997/2001. 

Method which applied in this research is history method. Method of history 
of covering four phase, that is heuristik, criticized, interpretation, and historiografi. 
Informations which criticized gathered causing yield facts. The facts interpreted and 
then written in a stories sejarah/historiografi. 

From inferential research result some thingses : Development strategy in 
countryside of Kepatihan in 1997/1998, with approach of top down and proven 
sentralistik system don't produce fruit optimal result. Implementation of approach of 
development give small space for public for participating. After reform year 1999-
2001, governmental started is responsive by launching some programs entangling 
public actively with mechanisms bottom up. One of them, Development Program of 
Sub-District (PPK), development program of region and rural with a purpose to the 
core important lessening poorness by increasing enableness of countryside public 
apply partisipative approach (participatory approach) in sub-district government 
administration region. Execution of development in countryside of Kepatihan in 
1997/1998, happened increasing of aksesibilitity from countryside center to service 
region. This strategy addressed to increase countryside center function with 
alternative of potential economic activity. Execution of development of year 
1999/2001, the happening of eforia countryside public which membahana as glimpse 
from waving protest for reform in level is national in the year 1998. Event of this 
new is relative as forerunner delegitimasi power, the collapse of myth pamong 
countryside, and the rise spirit of countryside civil controls to goverment of 
countryside. Development constraint in countryside of Kepatihan in 1997/1998, time 
execution of formulation of plan which too short felt. 

This thing especially relate to effort dig not potency got from secondary data 
as result of goverment administrate system obsolence. Constraint of development of 
year 1999/2001, planning take place from under (bottom up) which then brought 
climbing sub-province, but the practice is always happened manipulation so that 
aspiration from under don't become preferensi for decision making in level regency. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju peningkatan taraf 

hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun terdapat pendapat yang 

berbeda akan tetapi peningkatan taraf hidup masyarakat senantiasa diposisikan 

sebagai sasaran dan tujuan dari setiap proses pembangunan yang berlangsung. Oleh 

karena itu, sudah sewajarnya bila keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa 

jauh proses pembangunan tersebut dapat menghasilkan perubahan-perubahan yang 

membawa dampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Segala kegiatan 

pembangunan diarahkan ke desa, sebab desa dipandang sebagai objek pembangunan 

dan diharapkan sekaligus dapat menjadi subjek pembangunan. 

Desa di sini, dimaksudkan sebagai   unit    pemerintahan,  yaitu  sebagai 

daerah administratif terkecil yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. Perbedaan antara struktur daerah perkotaan dengan daerah pedesaan hanya 

terletak pada persoalan pemusatan atau persebaran    pada   kegiatan   sosial,   politik 

dan ekonominya.   

Berdasarkan alasan-alasan riil, praktis dan efisien, ditinjau dari segi sosial, 

politis maupun ekonomis, perkembangan daerah membawa serta timbulnya proses-

proses pemusatan kegiatan, yang memberikan corak karakteristik kepada wadah, 

kemampuan maupun kesibukan daripada daerah-daerah perkotaan dan pedesaan. 

Daerah-daerah perkotaan menunjukkan kepadatan prasarana, sarana-sarana fisik, 

sosial ekonomi maupun politik yang tinggi.  

 

1 
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Berdasarkan alasan itu pula, maka industri-industri besar, 

dengan tingkat kemampuan teknologi  yang tinggi, pada umumnya terdapat  di 

daerah-daerah  perkotaan. Sedangkan kegiatan-kegiatan di sektor pertanian, sebagai 

suatu bidang usaha yang didasarkan pada tersedianya daerah-daerah luas serta tata 

cara kerja yang langsung terikat pada alam, tetap merupakan salah satu ciri utama 

daerah pedesaan.  Sesuai dengan kenyataannya, daerah perkotaan dikenal sebagai 

daerah-daerah pusat kegiatan pemerintahan, kebudayaan,  perdagangan serta  

perindustrian; dan daerah-daerah pedesaan merupakan  daerah-daerah persebaran 

kegiatan-kegiatan pertanian dan industri-industri kecil, yang terdiri dari perindustrian 

dan kerajinan rakyat. 

Perkembangan suatu daerah akan tercermin pada perkembangan  daerah-

daerah perkotaan   maupun   daerah-daerah pedesaannya. Kedua daerah itu memiliki 

sifat saling bergantungan. Misalnya, daerah-daerah pedesaan merupakan daerah-

daerah sumber produksi bahan pangan, bahan baku dan penolong untuk 

industri, bahan-bahan bangunan,   bahkan sebagai   sumber tenaga kerja bagi daerah-

daerah perkotaan. Sebaliknya, daerah-daerah perkotaan memberikan fasilitas-

fasilitas  penampungan    dan  distribusi  bagi  barang-barang   dari  dan   untuk   

daerah  pedesaan, seperti hasil-hasil   produksi   ekspor   pertanian maupun peralatan 

serta bahan-bahan penolong bagi kegiatan pertanian, fasilitas-fasilitas perkreditan 

bagi kegiatan produksi di daerah pedesaan dan sebagainya. 

Perkembangan daerah akan berjalan dengan lancar apabila struktur 

pemerintahan  yang berlaku sesuai  dengan nilai-nilai potensiil yang terdapat 

didaeraahnya.  Dalam hubungan ini daerah-daerah terkecil yang berhak mengatur 

dan mengurus rumah tangganya, minimum pula memuat daerah perkotaan, 
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disamping daerah pedesaan dengan demikian desa hanya merupakan daerah 

administratif saja daripada daerah terkecil yang berhak mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. Dengan perkataan lain, perkembangan  daerah tidak akan 

menuju terbentuknya desa, sebagai daerah otonomi, melainkan mengarah ke 

bertambahnya jumlah daerah-daerah terkecil, seperti yang dimaksudkan itu, dimana 

desa tetap terdapat didalamnya. 

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional 

yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat yang 

bersifat menyeluruh yang dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat (masyarakat) dan 

pelaksanaannya pada unit pemerintahan terendah yakni di desa kelurahan.  

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah 

pemerintahan terendah yaitu desa/kelurahan, yang menjadi ciri utama pembangunan 

desa yang terpenting adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa 

kelurahan, baik melaksanakan secara langsung dalam bentuk swadaya murni 

maupun gotong-royong.  

Sasaran utamanya adalah menjadikan desa-desa. di seluruh wilayah 

Indonesia memiliki tingkat perkembangan desa dengan klasifikasi desa swasembada, 

yaitu desa-desa yang maju dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup 

dan kesejahteraan yang terus meningkat. 

Oleh karena itu agar pembangunan desa dapat berhasil maka harus 

memenuhi syarat antara lain bahwa pembangunan desa dapat berhasil apabila adanya 

keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha meningkatkan taraf hidup mereka 

yang sangat tergantung pada swakarsa dan swakarya mereka sendiri. Maka untuk 

menetapkan kebijaksanaan yang tepat sehingga pembangunan desa mencapai hasil 
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yang diharapkan, maka harus diidentifikasikan keadaan dan permasalahan yang 

dihadapi. Menurut Zaenal Wali Amrullah, keadaan dan masalah tersebut dapat 

dilihat dari keadaan masyarakatnya, antara lain: (1) Masih adanya daerah-daerah 

pedesaan yang mengalami kekurangan pangan dan gizi, khususnya pada anak–anak 

dan balita, (2) Masih terdapat desa-desa yang terisolir, desa-desa yang berpenduduk 

jarang dan terpencar-pencar, (3) Keadaan lingkungan desa yang meliputi perumahan, 

penyediaan air, kesehatan lingkungan serta penerapan yang belum selayaknya, dan 

(4) Adanya pemuda yang putus sekolah dan ke1ompok pengangguran dikarenakan 

tidak memiliki keterampilan untuk mengolah potensi yang ada di desanya lalu 

meninggalkan desa untuk bekerja di kota, sehingga di beberapa desa kekurangan 

tenaga kerja.1 

Masalah-masalah tersebut diatas jelas tidak menguntungkan, bahkan sangat 

memprihatinkan, maka pemerintah senantiasa memperhatikan dengan segala upaya 

berusaha untuk mengurangi atau memperbaiki keadaan tersebut ke arah yang lebih 

baik dengan jalan melakukan pembangunan desa, dimana pelaksanaan dilakukan 

oleh pemerintah bersama dengan masyarakat, sedangkan untuk mendorong dan 

menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat maka pemerintah memberikan 

stimulan atau rangsangan yang dikenal dengan nama Inpres, Bandes yang berupa 

bantuan pembangunan desa yang diberikan secara langsung setiap tahunnya ke 

seluruh desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.  

Bantuan tersebut diberikan langsung ke setiap desa/kelurahan yang bersifat 

mendidik untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam 

                                                 
1 Zaenal Wali Amrullah, 1993, Brosur Direktur Pengembangan Desa, Direktorat Jenderal 

Bandes Departemen Dalam Negeri, Hal 2 
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pembangunan, sehingga menimbulkan daya pembaharuan dan kreasi masyarakat 

dalam membangun desanya. Dikatakan bersifat mendidik dalam arti bahwa 

masyarakat desa tersebut dengan adanya bantuan dari pemerintah diharapkan dapat 

lebih kreatif dan timbul kesadarannya untuk berswadaya lebih banyak dalam 

membangun desanya. Selain bersifat mendidik, bantuan tersebut juga sebagai dana 

stimulan untuk membangun proyek atau kegiatan yang diprioritaskan oleh 

masyarakat desa yang bersangkutan, berdasarkan hasil musyawarah Lembaga 

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). 

Di dalam pelaksanaan pembangunan desa diharapkan partisipasi masyarakat 

dalam membangun desanya. Adapun pembangunan desa terdiri dari : (1) Bantuan 

langsung, adalah bantuan pembangunan desa yang diberikan secara langsung kepada 

setiap desa/kelurahan, (2) Bantuan keserasian, adalah bantuan pembangunan desa 

yang diarahkan untuk mencapai keserasian dan kemantapan pembangunan desa 

secara terpadu, (3) Bantuan hadiah juara lomba desa, adalah bantuan pembangunan 

desa yang diberikan sebagai penghargaan kepada desa yang memperoleh nilai 

terbaik dan mempunyai prestasi tinggi dalam pelaksanaan pembangunan desa, dan 

(4) Bantuan pembinaan dan administrasi bantuan pembangunan desa tingkat 

kecamatan, adalah bantuan untuk pembinaan dan administrasi bantuan pembangunan 

desa yang dilaksanakan oleh petugas khusus yang menangani tugas-tugas 

pembangunan desa ditingkat kecamatan.2 Dengan adanya petunjuk teknis 

pelaksanaan bantuan pembangunan desa tersebut, maka jelaslah bahwa tujuan 

pemerintah memberikan bantuan pada desa/kelurahan sebenarnya untuk mendidik 

                                                 
2 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri, Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa 1998/1999. 
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dan mendorong masyarakat agar tergugah dan timbul kesadarannya untuk lebih 

meningkatkan kreatif dan semangat berswadaya untuk membangun desanya, dengan 

harapan bahwa desa-desa di seluruh Indonesia tanpa kecuali semuanya 

melaksanakan pembangunan, tidak ada satu desa pun yang tidak membangun, karena 

bantuan pembangunan desa tersebut diberikan kepada setiap desa di seluruh wilayah 

Indonesia, bahkan bagi desa yang masih berstatus persiapan sekalipun diusahakan 

untuk mendapatkan bantuan.3 

Yang terpenting adalah bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan 

pembangunan desa apakah sudah dapat beljalan sesuai dengan petunjuk atau 

peraturan yang ada, hal inilah yang sering menimbulkan tanda tanya pada diri 

penulis sebab ada beberapa informasi mengenai penyaluran uang bantuan 

pembangunan desa yang kurang tepat waktunya atau dengan kata lain mengalami 

suatu keterlambatan. Hal semacam ini perlu disadari karena uang bantuan 

pembangunan desa tersebut baru dapat dicairkan apabila sudah memenuhi 

persyaratan tertentu, seperti masalah Daftar Urutan Rencana Proyek (DURP) 

sebelum uang pembangunan desa dicairkan maka terlebih dahulu DURP yang 

berasal dari masing-masing desa yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan 

terlebih dahulu dari Bupati/Pemerintah Kabupaten setempat. Sebenarnya 

permasalahan semacam inilah yang harns mendapatkan perhatian, maka untuk 

mengatasinya pemerintah senantiasa selalu memberikan bimbingan, penyuluhan dan 

pembinaan dengan harapan masyarakat desa benar–benar  memahami maksud dan 

tujuan pemerintah memberikan bantuan tersebut.  

                                                 
3 Lampiran I Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tanggal 19 Juni 1984, tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Inpres Bandes. 
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Kabupaten Wonogiri  merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa 

Tengah berdiri pada tanggal 19 Mei 1741  yang dimulai dari embrio  ”kerajaan 

kecil” di Nglaroh, Pule, Selogiri. Tanggal 19 Mei diperingati sebagai ”Hari Jadi 

Kabupaten Wonogiri”. Hari Jadi itu sendiri merupakan  ”Jati Diri” yang akan 

dikenang dan menjadi titik tolak untuk melihat ke masa depan dengan pembangunan 

yang berkesinambungan berpedoman pada  Stabilitas, Undang-Undang, Koordinasi, 

Sasaran, Evaluasi dan Semangat Juang  atau disingkat  ”SUKSES”. 

”SUKSES” merupakan semboyan dan prinsip manajemen yang merupakan 

strategi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonogiri  yaitu 

menciptakan ”Stabilitas” daerah yang mantap dan dinamis, serta selalu menjunjung 

tinggi supremasi hukum melalui peraturan  per ”Undang-undangan” sebagai dasar 

pelaksanaan, dengan  ”Koordinasi” yang dinamis lintas instansi dan selalu 

melakukan ”Evaluasi” pelaksanaan kebijakan daerah serta didorong oleh ”Semangat 

juang” yang gigih dalam rangka mewujudkan  Visi, yang mana Visi Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 – 2011 adalah ”WONOGIRI SUKSES MENUJU 

MASYARAKAT SEJAHTERA, DEMOKRATIS, AGAMIS DAN BERDAYA 

SAING”. 

”SUKSES” sebagaimana dijabarkan di atas merupakan  kata kunci yang 

mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-

sungguh ”Insya Alloh” harus berhasil. ”SEJAHTERA” artinya suatu kondisi daerah 

yang masyarakatnya memiliki keberdayaan secara sosial dan ekonomi sehingga 

mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kemasyarakatan secara layak. 

”DEMOKRATIS” artinya suatu kondisi daerah yang masyarakatnya memiliki 

keberdayaan secara hukum dan politik  yang dinamis sehingga mampu 
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melangsungkan kehidupan yang menjamin hak dan kewajiban sebagai warga negara 

maupun sebagai masyarakat. ”AGAMIS” artinya suatu kondisi daerah yang 

masyarakatnya memiliki keberdayaan secara religius sehingga mampu 

mengembangkan budaya masyarakat serta melangsungkan kehidupan keagamaan 

menuju keimanan, ketaqwaan serta akhlak mulia yang rukun dan saling hormat-

menghormati. ”BERDAYA SAING”  artinya suatu daerah yang kondisi 

pemerintahan dan masyarakatnya memiliki kemampuan, ketangguhan serta 

keunggulan sehingga mampu melangsungkan kehidupan dalam persaingan 

masyarakat global.4.  

Dengan berprinsip pada semboyan “SUKSES” itulah,  menjadikan 

ketertarikan penulis untuk mengambil tema strategi pembangunan desa yang 

digunakan di Desa Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri beserta 

hasil-hasil pembangunan yang sudah terealisasi maupun yang sedang dalam 

pengerjaan. Dimana hasil-hasil pembangunan itu benar-benar dinikmati oleh 

masyarakat Desa Kepatihan, apakah masyarakat dilibatkan dalam strategi 

pembangunan desa tersebut, hal ini akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.  Dalam 

hal ini diambil suatu kajian temporal tahun 1995-2000 dikarenakan pada tahun-tahun 

ini terjadi perubahan kepemimpinan nasional yang berpengaruh besar bagi strategi 

pembangunan desa, yakni perubahan dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi. 

 

 

 

                                                 
4. www.wonogiri.go.id. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah strategi pembangunan di Desa Kepatihan, Kecamatan Selogiri, 

Kabupaten Wonogiri tahun 1997 / 2001? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembangunan di Desa Kepatihan, Kecamatan 

Selogiri, Kabupaten Wonogiri tahun 1997 / 2001? 

3. Bagaimanakah kendala pembangunan di Desa Kepatihan, Kecamatan Selogiri, 

Kabupaten Wonogiri tahun 1997 / 2001?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui strategi pembangunan di Desa Kepatihan, Kecamatan 

Selogiri, Kabupaten Wonogiri tahun 1997 / 2001. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan di Desa Kepatihan, Kecamatan 

Selogiri, Kabupaten Wonogiri tahun 1997 / 2001. 

3. Untuk mengetahui kendala pembangunan di Desa Kepatihan, Kecamatan 

Selogiri, Kabupaten Wonogiri tahun 1997 / 2001. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan terutama pengetahuan tentang 

strategi pembangunan Desa, peran masyarakat desa dalam pembangunan 

serta hasil-hasil pembangunan desa.   
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b. Sebagai tambahan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan 

memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti. 

b. Untuk memberikan masukan sumbangan pemikiran bagi semua pihak, 

khususnya masyarakat dalam peran serta melaksanakan pembangunan 

desanya. 

 
E. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini lebih dulu akan ditinjau (review) beberapa pustaka yang 

telah mengkaji atau meneliti tema yang sama. Diharapkan dengan tinjauan pustaka 

akan memberikan rujukan, perbandingan, dan bantuan analisis untuk menelaah 

permasalahan yang diteliti. Historiografi mengenai pembangunan diawali melalui 

karya tulisan Soedjatmoko jilid pertama, Dimensi Manusia. Buku ini membahas 

pembangunan sebagai permasalahan kebudayaan, daya cipta sebagai unsur mutlak 

dalam pembangunan, kesadaran sejarah dan pembangunan, keterkaitan antara 

teknologi-pembangunan kebudayaan, sistem nilai dan pendidikan tentang lingkungan 

hidup manusia, nilai–nilai budaya dalam permasalahan pemukiman, analisis sistemik 

dalam lingkungan sosial budaya di Indonesia, dimensi struktural kemiskinan serta 

sistem politik dan pembangunan.55   

Koentjaraningrat, dalam bukunya Kebudayaan, Mentalitas dan 

Pembangunan membahas tentang partisipasi rakyat dalam pembangunan. 

                                                 
5 Soedjatmoko, 1995,  Dimensi Manusia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hal.  65 
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Koentjaraningrat mempertanyakan tujuan sebenarnya dari pembangunan bangsa 

Indonesia. Partisipasi rakyat terutama rakyat pedesaan dalam pembangunan terdiri 

dari dua tipe berbeda, yaitu: (1) Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam 

proyek-proyek pembangunan yang khusus, dan (2) Partisipasi sebagai individu di 

luar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan. Tipe pertama rakyat pedesaan 

diajak, diperintah atau dipaksa oleh Wakil Departemen atau pamong desa setempat 

untuk berpartisipasi dan menyumbangkan tenaga atau hartanya kepada proyek-

proyek pembangunan yang khusus. Sedangkan tipe kedua, partisipasi rakyat keluar 

dari inisiatif mereka sendiri.6 

Dijelaskan bahwa masyarakat desa dan pemerintahan desa merupakan suatu 

rangkaian kesatuan yang erat (merupakan suatu ekosistem), karena itu desa tidak 

akan ada jika tidak ada wilayah (tanah) desa. Desa tidak akan ada jika tidak ada 

warga desanya, dan seterusnya. Pembangunan desa yang serasi disebabkan 

pengelolaan komponen dan subkomponen (sumber daya alam, sumber daya manusia, 

dan kemampuan manajemen) secara tertib dan terarah, melalui suatu proses 

perencanaan pembangunan yang matang dan layak. Agar dapat tersusunnya 

perencanaan maupun pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pembangunan yang 

terarah diperlukan pemahaman arti penting lingkungan. Melalui perencanaan 

pembangunan yang penting dan terarah akan terpelihara keseimbangan dan 

keserasian pertumbuhan antar komponen tersebut.7  

Peter Burke dalam Sejarah dan Teori Sosial menjelaskan latar belakang 

                                                 
6 Koentjaraningrat, 1990,  Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta: Penerbit Sinar 

Harapan, Hal. 15 
7 I Nyoman Beratha, 1991, Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan, Jakarta: LIPI, Hal. 
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bagaimana sosiologiwan dan sejarawan saling menggunakan dan menyalahgunakan 

konsep dari masing-masing disiplin.8  Dalam hal ini penjelasan tentang pemikiran 

dipaparkan dalam kaitannya dengan perkembangan studi historiografi. Buku ini 

berupaya menjelaskan mengapa dan bagaimana sejarawan dan ilmu-ilmu sosial perIu 

memperdalam apresiasi mereka terhadap hasil kerja sejawat di luar disiplin masing-

masing dan meningkatkan dialog dalam persoalan-persoalan serius, seperti masalah 

epistemologis dan konstruk-konstruk dari berbagai disiplin ilmu. 

Konsep pembangunan "dari bawah" yang saat ini bukan merupakan hal yang 

baru lagi, karena kalangan birokrasi di negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia telah mendefmisikan dengan konotasi “sosialis" dan "revolusioner". Tetapi 

makna sebenarnya secara teknis adalah “perencanaan dari bawah" atau "partisipasi 

masyarakat". Hal-hal yang patut dihargai dalam karya Robert Chambers adalah 

keterusterangannya dalam bentuk otokritik. Banyak hal pahit yang dijelaskan dalam 

buku ini mengenai kaum cendekiawan, peneliti, birokrat, sarjana dan mereka yang 

terlibat dalam bidang pembangunan. Chambers menghargai peranan istimewa dari 

golongan profesional tetapi ia menunjukkan pula sejumlah kelemahan "orang luar" 

dalam menghadapi permasalahan kemiskinan dan pembangunan pedesaan.9 

Nasikun10, dalam bukunya Sistem Sosial di Indonesia menjelaskan pluralitas 

masyarakat Indonesia yang terbentuk sejak awal temyata mengendala proses 

pengintegrasian horizontal bangsa Indonesia, sedangkan stratifikasi sosial yang telah 

mengkristal secara alami menghambat tumbuhnya integrasi secara vertikal. 

                                                 
8 Peter Burke, Sejarah dan Teori Sosial  terjemahan. London: Bloomsbury, Hal. 209 

9 Robert Chambers, 1997, Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang,  Jakarta: Pustaka 
Quantum, Hal. 58 

10 Nasikun, 1991,  Sistem Sosial di Indonesia, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, Hal. 153 
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Kebhinekaan yang relatif lestari di sisi lain menguatkan latenitas sumber konflik 

yang pada gilirannya tidak mengenakkan pembangunan sosial, politik dan ekonomi. 

Betapapun dimaklumi bahwa konflik adalah bawaan suatu bangsa tetapi hal tersebut 

tidak mengurangi upaya untuk mencari faktor-faktor yang mampu mengintegrasikan 

bangsa Indonesia untuk menjadi satu muka yang utuh untuk berkata satu berbahasa 

satu dan bertindak dalam satu perilaku yang selaras. 

Menurut Siagian dalam bukunya ”Konflik Elite Politik di Pedesaan”, 

dijelaskan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah proses dimana masyarakat 

desa mau menerima usaha-usaha pembaharuan dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup masyarakat.  Masyarakat desa pada umumnya hidup dalam situasi kemelaratan 

atau kemiskinan, padahal mereka merupakan mayoritas dari penduduk suatu negara, 

karena itu jika ingin membangun suatu negara, pembangunan masyarakat desa harus 

juga dilaksanakan, sebab kalau tidak dapat menimbulkan proses yang saling 

meracuni, proses ini akan menimbulkan kesulitan dan ketegangan yang pada 

akhirnya justru akan mengganggu dan menghambat usaha pembangunan   yang 

dilakukan oleh pemerintah.  Diakui bahwa membangun masyarakat desa cukup sulit, 

di samping karena kurangnya modal, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya 

tenaga yang dapat membimbing mereka ke arah pembangunan di tambah sifat 

heterogenitas yang cukup tinggi antar masyarakat desa. Seperti dikemukakan, bahwa 

masyarakat desa karena situasi dan lingkungannya sering kurang mengerti tentang 

pembangunan. Mengatasi persoalan tersebut dibutuhkan bantuan dari pihak luar, 

dalam hal ini dari pemerintah melalui petugas-petugas yang dikirim. Karena itu 

petugas-petugas harus sadar bahwa mereka adalah pihak luar yang berfungsi menolong 
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menolong dan mempercepat proses tersebut.11 

Sedangkan dalam Sosiologi Pedesaan I, Sajogyo dan Pudjiwati 

memperkenalkan konsepsi nilai sosial-budaya (pola kebudayaan), apa yang dijadikan 

pedoman bertindak oleh masyarakat, proses-proses sosial yang mengantarkan 

masyarakat pada perwujudan nilai-nilai serta saluran atau "alat" yang dipergunakan 

dalam proses mencapai cita-cita kehidupan bersama dalam beragam lembaga dan 

grup pendukung organisasi sosial. Sedangkan bab-bab lainnya memperkenalkan 

konsepsi sistem status dan pelapisan (stratifikasi) yang dipersarnbungkan pada soal 

kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat, hubungan antar suku bangsa yang 

terjadi di pedesaan, hubungan antara bapak dan pengikut, dan adaptasi ekologi dari 

segi ekologi kebudayaan.12 

1. Demokrasi Desa 

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti 

tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau 

village diartikan sebagai ‘a group of houses and shops in a country area, smaller 

than a town’.13  

Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di 

Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian 

serupa desa sangat beranekaragam,sesuai dengan asal mula terbentuknya area 

desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau ikatan 

teritorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (semisal desa petani 

                                                 
11 Siagian, 1993, Konflik Elite Politik di Pedesaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 340. 

12 Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, 1998, Sosiologi Pedesaan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
Hal.42 

13 P.H.Collin, 2004, Dictionary of Politics and Government, London: Bloomsbury,  Hal. 257. 
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atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya.14 Desa atau nama 

lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada 

sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, 

telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan 

karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa 

tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan 

sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan 

kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. 

Demokrasi desa merupakan demokrasi asli yang lebih dahulu terbentuk sebelum 

negara Indonesia berdiri, bahkan pada masa kerajaan sebelum era kolonial.15 Ciri-

ciri dari demokrasi desa antara lain adanya mekanisme pertemuan antar warga 

desa dalam bentuk-bentuk pertemuan publik seperti musyawarah/ rapat, dan ada 

kalanya mengadakan protes terhadap penguasa (raja) secara bersama-sama. 

Dengan pengertian demokrasi desa seperti di atas, pada tataran realitas 

terdapat keterkaitan antara aspek ekonomi dan politik dalam konteks rakyat 

pedesaan. Misalnya di Jawa pada kurun waktu pasca revolusi kemerdekaan hingga 

1960an, Moh. Hatta berpendapat, ”di desa-desa yang sistem demokrasinya masih 

kuat dan hidup sehat sebagai bagian (dari) adat istiadat yang hakiki, dasarnya 

adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus 

bertindak berdasarkan persetujuan bersama, sewaktu mengadakan kegiatan 

ekonomi.” Ia juga menambahkan, “struktur demokrasi yang hidup dalam diri 

                                                 
14 Heru Cahyono, 2006, Dinamika Demokratisasi Desa di Beberapa Daerah di Indonesia Pasca 

1999, Jakarta: LIPI, Hal. 60. 
15 Ibid. Hal. 65 
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bangsa Indonesia harus berdasarkan pada demokrasi asli yang berlaku di desa”.16 

Perkembangan jaman menunjukkan desa-desa di Jawa mengalami perubahan yang 

diakibatkan oleh kemampuan adaptasi desa terhadap tekanan eksternal, misalnya 

migrasi penduduk, atau terhadap bentuk proyek kebijakan ekonomi dan politik 

lainnya. 

2. Perencanaan Pembangunan  

Di dalam literatur-literatur ekonomi pembangunan sering disebutkan 

bahwa ada tiga peran pemerintah yang utama, yaitu (1) Sebagai pengalokasi 

sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan,  (2) 

Penciptaan stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter, (3) Sebagai 

pendistribusi sumber daya.17 Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan 

intervensi langsung melalui kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, 

yang mencakup kegiatan-kegiatan penyediaan barang dan layanan publik, 

melaksanakan kegiatan atau prakarsa strategis, pemberdayaan yang tak berdaya 

(empowering the powerless) atau keberpihakan. Proses perencanaan dalam 

pembangunan terbagi menjadi 3, yaitu : 

a. Proses perencanaan politik dan teknokratik 

Pemilihan umum dipandang sebagai “market of plan” dimana para 

calon Presiden/Wakil Presiden/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

                                                 
16 Prijono Tjiptoherijanto dan Yumiko M. Prijono, 1983, Demokrasi di Pedesaan Jawa, Jakarta: 

Penerbit Sinar Harapan, Hal. 17-18. 
17 Sudjiatmoko, Pembangunan Ekonomi sebagai Masalah Budaya dalam Muhidin M. Dahlan 

Editor),  Sudjiatmoko: Kebudayaan Sosialis, Kumpulan Tulisan diterbitkan dalam rangka Mengenang 
12 tahun wafatnya raksasa Intelektual Indonesia, Penerbit Melibas, Edisi Pertama, Jakarta, Oktober 
2001. Hal. 32 
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menawarkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan bila 

kelak menang.  Sebagai contoh, bila dalam pemilu ada calon peserta yang 

menawarkan program pembangunan jembatan, maka pemilih yang tinggal di 

desa sekitar jembatan merasa ada insentif untuk memilihnya.  Kalau menang, 

maka pembangunan jembatan yang dijanjikan akan menjadi program 

Presiden/Wakil Presiden/kepala Daerah tersebut selama berkuasa. Sehingga 

bila program para calon sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemilih, maka 

akan terjadi “kontrak politik”.  Inilah yang dinamakan proses politik dalam 

perencanaan.  Proses lain dalam menghasilkan rencana pembangunan adalah 

proses teknokratik.  Untuk contoh dua desa, kebutuhan akan jebatan juga bisa 

muncul ke permukaan melalui pengamat profesional.  Dengan data yang ada, 

pengamat bisa sampai pada kesimpulan bahwa jembatan tersebut memang 

diperlukan dan layak untuk dibangun. Pengamat profesional adalah kelompok 

masyarakat yang terdidik yang walau tidak mengalami sendiri, namun 

berbekal pengetahuan yang dimiliki dapat menyimpulkan kebutuhan akan 

suatu barang yang tidak dapat disediakan pasar. Pengamat ini bisa pejabat 

pemerintah, bisa non pemerintah atau dari perguruan tinggi. Tingkat 

kebutuhan masyarakat yang ditemukan oleh pengamat profesional 

menghasilkan perspektif akademis pembangunan. 

b. Proses perencanaan partisipatif 

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan 

partisipatif diwujudkan melalui musyawarah perencanaan.  Dalam 

musyawarah ini, sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan 
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bersama semua pelaku pembangunan (stakeholders).  Pelaku pembangunan 

berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan 

yudikatif), masyarakat, rohaniawan, dunia usaha, kelompok profesional, 

organisasi-organisasi non pemerintah dan lainnya. 

c. Proses perencanaan Top-Down dan Bottom-Up 

 Proses top-down versus bottom-up lebih mencerminkan proses 

perencanaan di dalam pemerintahan yaitu dari lembaga/departemen dan 

daerah ke pemerintah pusat.  Lembaga/departemen/daerah menyusun rencana 

pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya.  Proses top-down dan 

bottom-up ini dilaksanakan dengan tujuan antara lain menyelaraskan 

program-program untuk menjamin adanya sinergi dari semua kegiatan 

pemerintah dan masyarakat.  Penyelarasan rencana-rencana lembaga 

pemerintah dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan yang 

dilaksanakan baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota.   Dalam 

sistem perencanaan nasional, pertemuan antara perencanaan yang bersifat 

top-down dan bottom-up diwadahi dalam musyawarah perencanaan.  Dimana 

perencanaan makron yang dirancang pemerintah pusat disempurnakan dengan 

memperhatikan masukan dari semua stakeholders dan selanjutnya digunakan 

sebagai pedoman bagi daerah-daerah dan lembaga-lembaga pemerintah 

menyusun rencana kerja.1818 

                                                 
18 

18 Irma Adelman,  1999, The Role of Government in Economic Development Working Paper 
No. 890, Departeman of Agriculture and Resource Economics and Policy, University of California at 
Berkeley California Agriculture Experiment Station, May 1999, Page. 18 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipergunakan dalarn penulisan skripsi ini adalah 

metode sejarah, yaitu proses pengujian dan penganalisaan secara kritis rekaman dari 

pengalaman masa lampau.19 Metode sejarah mempunyai empat tahap yaitu heuristik, 

kritik, interpretasi, dan historiografi dimana masing-rnasing tahap saling berkaitan 

satu sama lain. 

Tahap pertama heuristik adalah suatu proses pengumpulan bahan atau 

surnber sejarah. Dalam penelitian ini data diperoleh berdasar arsip dokumen Desa 

Kepatihan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, perpustakaan-perpustakaan 

untuk mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

Tahap kedua adalah kritik. Kritik terdiri dari dua macarn, kritik intern dan 

kritik ekstern. Kritik intern adalah kritik yang mernbuktikan bahwa isi suatu surnber 

ini memang dapat dipercaya. Kritik ekstern adalah kritik untuk mencari keaslian 

surnber.  

Tahap ketiga adalah Interpretasi yaitu menafsirkan keterangan yang saling 

berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh dan merangkainya sedemikian rupa 

sehingga terbentuk suatu konstruksi peristiwa sejarah yang dimaksud dalam 

penelitian ini.  

Tahap keempat historiografi adalah penyusunan kesaksian yang dapat 

dipercaya tersebut menjadi suatu kisah atau penyajian yang saling berhubungan 
                                                 

19 Louis Gotschalk, 1986, Mengerti Sejarah, Jakarta : UI Press, Hal. 12 
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dengan tetap mengutamakan aspek kronologis.  

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula.20  Wawancara dilakukan dalam rangka untuk memperoleh informasi 

atau pandangan terhadap informan yang mengetahui dan berpartisipasi dalam 

suatu peristiwa. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan 

pihak-pihak yang mengetahui sejarah pemberian bantuan pembangunan serta 

tokoh-tokoh yang secara langsung mengetahui perkembangan pembangunan 

di Desa Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. dalam hal ini 

penulis menggunakan hasil rekaman wawancara dengan pihak-pihak yang 

terkait adalah perangkat desa Kepatihan yang menjabat antara tahun 1997 / 

2001, beserta warga Desa Kepatihan, antara lain :  

1) Sukimo, Kepala Desa Kepatihan   

2) Pawiro Marjaya, Sekretaris Desa Kepatihan  

3) Suparjo, Kepala Urusan Pemerintahan 

4) Ngadimin, Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan  

5) Sumadi, Kepala Urusan Keuangan 

6) Maryanto, Kepala Urusan Kesra  

7) Saryo, Kepala Urusan Umum 

                                                 
20 Hadari Nawawi, 1993,  Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gajahmada 

University Press, Hal. 11 
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8) H. Hari Kader, tokoh masyarakat Desa Kepatihan  

9) K.H. Muhammad Nuruddin, tokoh agama Desa Kepatihan 

b. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah kegiatan mencari data dari sumber dokumen 

untuk menambah informasi bagi penelitian ini. Dokumen sangat penting 

dalam studi ilmu sejarah, karena di dalam dokumen tersimpan sumber utama. 

Dokumen dibedakan menjadi dua macam, yaitu dokumen dalam arti sempit 

dan dokumen dalam arti luas. Dokumen dalam arti sempit adalah kumpulan 

data-data verbal dalam bentuk tulisan seperti laporan, catatan harian, 

suratkabar, dan lain-lain. Dokumen dalam arti luas berupa artefak, foto-foto, 

monumen-monumen dan sebagainya.21 Pada penelitian ini dokumen yang 

digunakan adalah dokumen pemberian bantuan dari pemerintah terhadap 

warga Desa Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.  Judul 

dokumen yang dimaksud ”Profil dan Perkembangan Desa Kepatihan 

Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri tahun 1997 – 2001”. 

c. Studi Pustaka  

Dalam penelitian ini, studi pustaka perlu dilakukan untuk melengkapi 

secara konseptual data-data yang diperoleh. Studi pustaka dilakukan dengan 

membaca buku, majalah, jumal dan sumber sekunder lainnya yang akan 

membantu penulis untuk memahami topik permasalahan yang, berkaitan 

dengan objek yang diteliti.  Studi Pustaka dilakukan di Perpustakaan FSSR 

UNS, Perpustakaan Pusat UNS, Perpustakaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah 

                                                 
21 Sartono Kartodirdjo, 1982, Pemikiran dan Pengembangan Historiografi Indonesia Suatu 

Alternatif, Jakarta : Gramedia, Hal. 98 
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serta Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses pengorganisasian data yang telah 

dikumpulkan ke dalam pola, kategori dan satuan uraian, sehingga dapat 

ditemukan kerangka pemikiran yang dapat dirumuskan. Pada tahap ini data-data 

dikerjakan dan diolah sedemikian rupa sampai berhasil menemukan kebenaran 

yang dipakai untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Analisis yang 

digunakan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala individu atau kelompok, 

atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan 

gejala yang lainnya dalam masyarakat.22  Analisis dilakukan setelah data-data 

terkumpul kemudian diinterpretasikan, ditafsirkan, dan dianalisis dengan mencari 

hubungan sebab akibat dari suatu fenomena sosial pada cakupan dan tempat 

tertentu.23 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk rnemberikan garnbaran yang jelas tentang penulisan skripsi ini maka 

penulis menyusun sistematika penulisan yang menyajikan permasalahan dalam bab 

per bab. Tulisan ini dibagi menjadi lima bab. 

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab II dibahas Deskripsi Lokasi Penelitian, yang berisi mengenai lokasi Desa 

                                                 
22 Koentjaraningrat. 1994.  Metode  Penelitian Masyarakat.  Jakarta  : Gramedia, Hal. 45  
23 Nasution, 1982, Metode Research Penelitian Ilmiah, Bandung : Jemaars, Hal. 33  
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Kepatihan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri, keadaan demografis Desa Kepatihan dan 

susunan organisasi pemerintahan Desa Kepatihan 

Bab III dibahas Pembangunan Sebelum Reformasi. Meliputi strategi 

pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan kendala pembangunan.  

Bab IV dibahas mengenai Pembangunan Setelah Reformasi.  Meliputi strategi 

pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan kendala pembangunan.  

Bab V berisi kesimpulan dari penulisan skripsi ini. 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 
A.  Lokasi Desa Kepatihan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri 

Desa kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri terletak  di sebelah 

Utara Kabupaten Wonogiri yang merupakan pintu gerbang daya tarik wisata yang 

ada di Wonogiri.  Pintu gerbang yang menjadi cirikhas dari kecamatan Selogiri 

dihiasi dengan patung kuda seperti terlihat di bawah ini :  

   

Gambar 1. Patung Kuda Desa Kepatihan  
Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri 

 

B. Keadaan Geografis Desa Kepatihan Kecamatan Selogiri  

Desa merupakan bagian dari Kecamatan yang berperan sebagai tangan 

pemerintah pusat. Desa sendiri mempunyai dusun-dusun yang mendukung kegiatan 

desa, terutama .dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah menjadi kesepakatan 

24 
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seluruh warga. Desa Kepatihan merupakan salah satu bagian yang berada dalam 

wilayah Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, yang jaraknya 5 km dari kota 

kecamatan terdekat. Adapun batas-batas Desa Kepatihan adalah sebagai berikut: 

1. Utara : Desa Pule 

2. Selatan  : Desa Keloran 

3. Timur  : Wilayah Kecamatan Manyaran 

4. Barat   : Wilayah Kabupaten Sukohatjo 

Kondisi geografis di Desa Kepatihan seperti halnya di daerah-daerah 

sekitarya, pada umumnya daerahnya berupa dataran rendah bukan pantai dengan 

iklim tropis yang cocok untuk dijadikan daerah pertanian. Desa Kepatihan 

ketinggiannya rata–rata ± 115 m di atas permukaan laut, dengan keadaan tanah 

cukup subur. Desa Kepatihan beriklim sedang dimana setiap tahun terjadi pergantian 

musim setahun dua kali. Musim hujan mulai bulan Oktober sampai bulan Maret, dan 

bulan April sampai bulan September musim kemarau. 

Desa Kepatihan mempunyai luas wilayah 494,9975 Ha dengan perincian 

seperti tabel di bawah ini : 

Tabel 1 
Keadaan Tanah di Desa Kepatihan Berdasarkan Pemanfaatan Tahun 2001 

 
No Pemanfaatan Status Tanah Luas Tanah (Ha) 

1 

2 

3 

4 

5 

Persawahan  

Tegalan  

Pekarangan  

Hutan  

Lain-Lain  

Milik Rakyat 

Milik Rakyat 

Milik Rakyat 

Milik Negara 

- 

153,2680 

115,3295 

110,2230 

108,0000 

    8,1770 

  Jumlah 494,9975 
Sumber : Monografi Desa Kepatihan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri. Tahun 2002 
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Dengan mengetahui pemanfaatan yang ada di Desa Kepatihan maka dapat  diketahui 

bahwa warga masyarakat di desa tersebut mata pencahariannya adalah bertani. 

 

C. Keadaan Demografis Desa Kepatihan 

1. Kependudukan 

Penduduk merupakan salah satu potensi yang penting dalam 

pembangunan, namun hal itu tidak terjadi secara sendirinya, sebab apabila tanpa 

adanya penanganan khusus akan menimbulkan suatu masalah tersendiri. Secara 

umum jumlah penduduk yang besar merupakan keuntungan untuk pembangunan, 

karena memberikan kemungkinan adanya pasar dalam negara yang besar yang 

memungkinkan untuk pembangunan produksi dan distribusi besar yang tebih 

efisien.1 

Masalah kependudukan terutama di daerah pedesaan pada dsarnya 

mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.22  

Dalam bentuk yang sederhana, kesejahteraan masyarakat mempunyai pengertian 

bahwa seseorang mampu atau tidak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

terutama kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan perumahan. 

Masalah kependudukan yang terdapat di negara-negara berkembang 

adalah masalah penyebaran penduduk yang tidak merata, masalah  pengangguran, 

tingkat pendidikan yang rendah, dan tingkat gizi yang kurang seperti yang terjadi 

                                                 
1 Muhammad Sadli, Prospek Jangka Panjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, dalam Prisma 

no. 2, Hal. 7 
2 Bahreint T. Sagihan, 1987, Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar, Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, Hal. 88. 
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pada negara Indonesia ini. Hal itu nantinya akan menyebabkan tingkat kehidupan 

yang tidak memuaskan. Oleh karena itu, masalah kependudukan di Indonesia 

merupakan masalah yang penting dalam kebijakan pembangunan saat ini. 

Masalah kependudukan akan menjadi masalah yang dapat mengganggu 

jalannya pembangunan jika tidak segera diatasi. Menuntut adanya kebijakan 

kependudukan yang menyeluruh dan mencakup kegiatan secara kualitatif dan 

kuantitatif.3  Penyebaran penduduk yang terpusat di Jawa disebabkan karena 

secara fisik ketersediaan berbagai fasilitas di Pulau Jawa lebih tercukupi daripada 

di luar Pulau Jawa. 

Jumlah penduduk Desa Kepatihan adalah 3.382 jiwa terdiri dari 1.725 pria 

dan 1.667 wanita, yang terbagi dalam 805 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2 
Keadaan Penduduk di Desa Kepatihan Tahun 2001 

 
No Umur (Tahun) Pria Wanita Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 – 4 

5 – 9  

10 – 14 

15 – 19  

20 – 24 

25 – 29  

30 – 39  

40 – 49 

50 – 59 

60 keatas  

202 

144 

126 

173 

138 

141 

231 

200 

220 

200 

150 

165 

101 

153 

146 

126 

125 

200 

217 

199 

352 

309 

227 

326 

284 

267 

356 

400 

437 

399 

                                                 
3 Soetjipto Wirisarjono, Masalah Kependudukan di Indonesia, dalam Prisma No. 2, Februari 

1982, Hal. 121 
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 Jumlah  1.725 1.667 3.392 
Sumber : Monografi Desa Kepatihan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri. Tahun 2002 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

penduduk di Desa Kepatihan merupakan usia produktif, sehingga bisa sebagai 

modal untuk meningkatkan hasil pembangunan di desa tersebut. 

 
2. Tata Kehidupan Masyarakat 

a. Ekonomi 

Tingkat perekonomian masyarakat sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan pembangunan dalam desa. terse but. Sebagian besar warga 

masyarakat di Desa Kepatihan penduduknya bekerja sebagai petani, untuk 

meningkatkan hasil daripada para petani perlu ditunjang adanya sararna 

pertanian yang memadai termasuk sistem pengairan sawah yang memadai, 

adapun sarana pengairan yang ada di Desa Kepatihan adalah sebagai berikut 

ini : 

Tabel 3 
Sarana Pengairan dan Irigasi Desa Kepatihan Tahun 2001 

No Jenis Sarana Banyaknya 

1 

2 

3 

4 

Waduk  

DAM 

Saluran Air  

Bangunan Pembagi Air  

1 buah 

6 buah 

900 meter 

2 buah 

Sumber : Monografi Desa Kepatihan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri. Tahun 2002 
 

Sarana pengairan dan irigasi di Desa Kepatihan pada tahun tersebut 

menunjukkan kebutuhan warga Desa Kepatihan yang mayoritas bekerja 

sebagai petani membutuhkan sarana pengairan dan irigasi yang baik. 

Berdasarkan tabel di atas sebagai bukti bahwa pemerintah memperhatikan 
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hajat hidup warga Desa Kepatihan dengan plembangun waduk, dam, salurna 

air dan bangunan pembagi air. 

Selain sektor pertanian penduduk di Desa Kepatihan juga mempunyai 

mata pencaharian lain, yaitu industri rumah tangga. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4 
Hasil Industri Rumah Tangga Desa Kepatihan Tahun 2001 

No Jenis Sarana Banyaknya 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Mebel dan ukir 

Perusahaan tempe  

Penjahit  

Tenun  

Perusahaan batu bata  

Anyam-anyaman  

2 orang  

10 orang  

5 orang  

2 orang  

musiman  

10 orang  

Sumber : Monografi Desa Kepatihan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri. Tahun 2002 
 

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat beberapa warga Desa . 

Kepatihan yang memiliki mata pencaharian yang bergerak di bidang industri 

rumah tangga. Hasil produksinya seperti mebel ukir, tempe, penjahit tenun, 

batu bata dan anyaman. 

Untuk menambah atau meningkatkan dalam mencukupi kebutuhan 

hidup warga masyarakat juga memelihara temak, baik itu jenis hewan besar 

maupun kecil. Lebih je1asnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 5 
Jumlah dan Jenis Hewan di Desa Kepatihan Tahun 2001 

No Jenis Sarana Banyaknya 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sapi biasa 

Kerbau  

Kambing  

Ayam kampung  

Entok  

Bebek  

75 ekor  

30 ekor  

125 ekor  

2727 ekor  

80 ekor  

321 ekor  

Sumber : Monografi Desa Kepatihan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri. Tahun 2002 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa warga Desa Kepatihan 

memiliki banyak unggas dan hewan temak, seperti sapi, kerbau, kambing, 

ayam, entok dan bebek. Sedangkan sapi dan kerbau sendiri lebih digunakan 

sebagai penarik alat bajak sawah para petani. 

 
b. Sosial Budaya 

Dalam bidang keagamaan sebagian besar penduduk Desa Kepatihan 

rakyatnya memeluk agama Islam, namun tidak tertutup ada yang menganut 

agama lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 6 
Banyaknya Pemeluk Agama di Desa Kepatihan Tahun 2001  

No Jenis Sarana Banyaknya 

1 

2 

3 

4 

5 

Islam 

Kristen Protestan 

Kristen Katholik 

Hindu 

Budha 

2.377 Jiwa 

- 

5 jiwa 

- 

- 

Sumber : Monografi Desa Kepatihan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri. Tahun 2002 
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Sedangkan tempat ibadah. yang ada di Desa Kepatihan adalah seperti 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 7 
Tempat Ibadah Desa Kepatihan Tahun 2001 

No  Jenis Sarana  Banyaknya  

1 

2 

3 

Masjid 

Langgar  

Gereja 

10 buah  

5 buah  

- 

           Sumber : Monografi Desa Kepatihan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri. Tahun 2002 
 

Sedangkan sarana pendidikan di Desa Kepatihan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 8 
Sarana Pendidikan di Desa Kepatihan Tahun 2001 

Jumlah No Sarana Pendidikan 
Buah Guru Murid 

1 

2 

3 

TK 

SD 

SMP  

2 

2 

- 

6 

30 

- 

120 

550 

- 

           Sumber : Monografi Desa Kepatihan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri. Tahun 2002 
 
c. Sarana Perhubungan 

Lalu-lintas perhubungan dari Desa Kepatihan ke tempat–tempat  yang 

penting seperti ke Ibukota Kecamatan Selogiri dapat dicapai dengan 

kendaraan roda empat yang lancar karena telah dibukanya jalur Selogiri ke 

Desa Kepatihan yang rencananya akan dilanjutkan jalan tembus ke 

Kecamatan Manyaran dan Desa Kepatihan Keloran Giriwono lewat jalur 

Selogiri bagian selatan. Sehingga dengan dibukanya jalur tersebut transportasi 

bagi masyarakat Desa Kepatihan akan lancar dalam berhubungan dengan 
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warga masyarakat di desa lain. Selanjutnya informasi mengenai jenis dan 

jumlah kendaraan di Desa Kepatihan akan dibahas pada tabel berikut ini : 

Tabel 9 
Jenis dan Jumlah Kendaraan di Desa Kepatihan Tahun 2001 

No  Jenis Kendaraan  Jumlah  

1 

2 

3 

4 

5 

Sepeda 

Sepeda Motor  

Mobil Pribadi  

Truk 

Becak 

613 

75 

13 

4 

10 

           Sumber : Monografi Desa Kepatihan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri. Tahun 2002 
 

Selanjutnya akan dibahas sarana komunikasi yang ada di Desa 

Kepatihan dalam bentuk tabel di bawah ini. 

Tabel 10 
Sarana Komunikasi Desa Kepatihan Tahun 2001 

No  Jenis Alat  Jumlah  

1 

2 

3 

Radio 

Tape Recorder 

Televisi 

428 buah 

58 buah 

135 buah 

           Sumber : Monografi Desa Kepatihan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri. Tahun 2002 
 

 
D. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Kepatihan 

Pemerintahan Desa Kepatihan dipimpin oleh seorang Kepala Desa, pada 

hakekatnya Kepala Desa merupakan wakil dari pemerintah yang ada di desa yang 

mempunyai kekuasaan penuh untuk mengurusi dna mengatur rumah tangganya 

sendiri. Kepala Desa mempunyai kedudukan yang strategis baik dalam struktur 

pemerintahan maupun dalam lingkup pedesaan itu sendiri untuk menjadi pelopor 

pembangunan. Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan 
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Desa bahwa Pemerintah Desa terdiri atas: Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah 

Desa. Pemerintah Desa dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa yang 

terdiri dari : Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan. Adapun susunan organisasi 

pemerintahan di Desa Kepatihan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
    
 Sumber : Monografi Desa Kepatihan Kec. Selogiri  
                   Kab. Wonogiri. Tahun 2002 

 

Gambar  2 
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kepatihan  

Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri 
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1. Susunan Organisasi  

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang – Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 yaitu  sebagai berikut : 

a. Pemerintahan Desa terdiri dari : 

1) Pemerintah Desa 

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD )  

 Pemerintah Desa terdiri dari : 

1) Kepala Desa  

2) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. 

2. Uraian Tugas ( Kedudukan, Tugas dan Fungsi ) 

a. Kepala Desa 

Kepala desa berkedudukan sebagai : 

1) Pimpinan organisasi Pemerintah Desa yang bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa dan Pemerintahan Umum. 

2) Pimpinan masyarakat yang dalam menyelenggarakan tugas dan 

kewajibannya harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan nilai-nilai 

budaya masyarakat setempat serta menjalin kerja sama dengan pemimpin 

masyarakat lainnya. 

Kepala desa mempunyai fungsi : 

1) Penyelenggaraan kegiatan urusan rumah tangga 

2) Penggerak peran serta masyarakat dalam pembangunan 

3) Penyelenggara tugas ketentraman dan ketertiban masyarakat 

Kepala desa mempunyai tugas :  
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1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan 

2) Menyelenggarakan urusan pembangunan 

3) Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan 

Kepala desa mempunyai wewenang : 

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD. 

2) Mengajukan rancangan peraturan desa. 

3) Mennnetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD. 

4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 

APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. 

5) Membina perekonomian desa. 

6) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

7) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Kepala desa mempunyai kewajiban : 

1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan N K R I. 

2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
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4) Melaksanakan kehidupan demokrasi 

5) Melaksanakan prissip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas 

KKN 

6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa 

7) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan 

8) Menyelnggrakan administrasi pemerintahan desa yang baik 

9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 

desa 

10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa 

11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa 

12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa 

13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan 

adat istiadat 

14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa 

15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup 

Kepala desa juga berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat, memberikan laporan 

keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laoran 

penyelnggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. 

b. Sekretaris Desa 

Sekretaris desa berkedudukan sebagai : 

1) Unsur staf yang membantu Kepala Desa di bidang pelayanan 

administrasi 
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2) Kepala Sekretariat Desa 

Sekretaris Desa mempunyai fungsi : 

1) Penyelenggara pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan, 

pembangunan dan kemsayarakatan, 

2) Membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa 

Sekretaris Desa mempunyai tugas dan kewajiban : 

1) Menyusun rencana, mengumpulkan bahan, merumuskan program dan 

petunjuk untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa 

2) Mempersiapkan dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa 

(RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), 

3) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan 

4) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap kegiatan administrasi 

yang dilakukan oleh Kepala Urusan 

5) Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dibidang 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat 

6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa secara periodic 

7) Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Kepala Desa 

sesuai bidang tugasnya. 

c. Kepala Urusan Pemerintahan 

1) Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsure staf yang 

membantu Sekretaris Desa dalam urusan administrasi pemerintahan. 
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2) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai penyelenggara 

administrasi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban. 

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas dan kewajiban : 

1) Menyusun rencana dan program penyelenggaraan pemerintahan 

2) Menyusun rencana dan program pelaksanaan administrasi kependudukan 

dan catatan sipil 

3) Menyusun rencana dan program pembinaan ketetntraman dan ketertiban 

masyarakat serta Perlindungan Masyarakat 

4) Mengerjakan buku-buku administrasi sesuai bidang tugasnya 

5) Membantu penyusunan rancangan peraturan desa 

6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa secara 

periodic 

7) Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Sekrketaris 

Desa sesuai bidang tugasnya 

d. Kepala urusan ekonomi dan pembangunan : 

1) Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan sebagai 

unsure staf yang membantu Sekretaris Desa dalam urusan administrasi 

perekonomian dan pembangunan 

2) Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai 

penyelenggara administrasi perekonomian dan pembangunan 

Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dan 

kewajiban: 

1. Menyusun rencana dan program bimbingan dibidang pembangunan 

perekonomian, distribusi dan produksi. 
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2. Menyusun rencana dan program kegiatan dalam rangka peningkatan 

partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan dan peningkatan perekonomian desa 

3. Menyusun rencana dan program serta membantu menyiapkan bahan-

bahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 

4. Mengerjakan buku-buku administrasi sesuai bidang tugasnya 

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa secara 

periodic 

6. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Desa sesuai dengan bidang tugasnya. 

e. Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat 

1) Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat berkedudukan sebagai unsure 

staf yang membantu Sekretaris Desa dalam urusan administrasi 

kesejahteraan masyarakat 

2) Kepala urusan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai 

penyelenggara administrasi kesejahteraan masyarakat 

Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas dan kewajiban : 

1) Menyusun rencana dan program pelayanan kepada masyarakat dibidang 

kesejahteraan masyarakat 

2) Menyusun rencana dan program pembinaan dalam bidang keagamaan, 

Keluarga Berencana, Kesehatan, Pendidikan Masyarakat, Kesenian, 

Pemuda dan Olah Raga 

3) Menyusun rencana dan program kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq dan 

Shodaqoh 
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4) Menyusun rencana dan program pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

penyaluran dan bantuan kepada masyarakat akibat bencana alam dan 

bencana lainnya 

5) Mengerjakan buku-buku administrasi sesuai bidang tugasnya 

6) Melaporkan hasill pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa secara 

periodic 

7) Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Seketaris 

Desa sesuai bidang tugasnya 

f. Kepala Urusan Keuangan  

1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsure staf yang 

membantu Sekretaris Desa dalam urusan administrasi keuangan 

2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi sebagai penyelenggara 

administrasi keuangan 

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban : 

1. Menyusun rencana dan program penerimaan, penyimpanan dan 

pengeluaran uang 

2. Menyusun rencana dan program kegiatan peningkatan sumber 

pendapatan dan kekayaan desa 

3. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan 

4. Mengerjakan buku-buku administrasi sesuai bidang tugasnya 

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa secara 

periodic 

6. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Desa sesuai bidang tugasnya. 
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g. Kepala Urusan Umum 

1) Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai staf yang membantu 

Sekretaris Desa dalam urusan administrasi umum 

2) Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi sebagai penyelenggara 

administrasi umum 

Kepala Urusan Umum  mempunyai tugas dan kewajiban : 

1) Menyusun rencana kebutuhan pemerintah desa dan kelembagaan yang 

ada di desa 

2) Menyusun rencana dan program pengaturan pelaksanaan rapat-rapat 

dinas dan uopacara, melaksanakan penyelenggaraan rumah tangga 

pemerintah desa 

3) Melaksanakan administrasi pemernitah desa 

4) Mengerjakan buku-buku administrasi sesuai bidang tugasnya 

5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa secara 

periodic 

6) Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Desa sesuai bidang tugasnya 

h. Kepala Dusun 

1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsure pelaksana Pemerintah Desa 

dalam wilayah dusun di desa tertentu 

2) Kepala Dusun mempunyai fungsi sebagai penyelenggara kegiatan dalam 

rangka membantu sebagian tugas dan kewajiban Kepala Desa di wilayah 

bagian Desa ( Dusun ) 
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Kepala Dusun mempunyai tugas dan kewajiban : 

1) Menyusun rencana dan program pembinaan ketentraman dan kerukunan 

warga Dusun 

2) Menyusun rencana dan program pembinaan dan peningkatan swadaya 

gotong-royong dan partisipasi masyarakat 

3) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan kerukunan warga Dusun 

4) Melaksanakan pembinaan dan peningkatan swadaya, gotong-royong dan 

partisipasi masyarakat 

5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa secara periodik 

6) Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Kepala Desa 

sesuai bidang tugasnya 
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BAB III 

PEMBANGUNAN SEBELUM REFORMASI  

TAHUN 1997 / 1998 
 

 
Desa Sebelum Reformasi Masyarakat di pedesaan Indonesia mengalami 

proses depolitisasi sangat lama dan paling parah jika dibandingkan dengan 

masyarakat pedesaan di Asia Tenggara lainnya. Hanya saja ke semua masyarakat 

pedesaaan di Asia Tenggara mengalami proses tranformasi yang sama menuju ke 

masyarakat industri yang berhadapan dengan rintangan politik negara. Di Indonesia 

proses depolitisasi dan marjinalisasi masyarakat desa telah bermula dari zaman 

penjajah. Melalui usaha meminimalisir kebutuhan, penghapusan lembaga-lembaga 

kemudian diganti dengan lembaga serupa tetapi mempunyai fungsi yang berbeda 

dengan lembaga aslinya.1. Proses meminimalisir kebutuhan dan pertukaran lembaga 

tersebut bertujuan menjauhkan pemimpin desa dari masyarakat. Jika masyarakat 

telah jauh dari pemimpin maka saluran politik mereka akan hilang. Proses 

marjinalisasi dan depolitisasi masyarakat desa terutama petani berada dipuncaknya 

pada masa rezim orde baru. Orde baru dengan bangganya melanjutkan perilaku 

penjajahan Belanda melalui pembuatan undang-undang.  

Selama Orde baru setidaknya diterbitkan dua undang-undang yang menjadi 

sarana legitimasi untuk mendepolitisasi masyarakat desa, yaitu undang-undang 

politik yang menerapkan sistem massa mengambang di desa, dan undang-undang no 

5 tahun 1979 tentang penyeragaman bentuk desa seluruh Indonesia. Undang-Undang 

politik yang mengamalkan sistem massa mengambang memberi kasempatan yang 

                                                 
1. Soejito. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta :  Media Pressindo. Hal. 87 
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besar kepada pemerintah untuk mengawasi kekuatan politik di desa melalui tokoh 

masyarakat. Tokoh masyarakat yang lama diganti oleh pemerintah dengan tokoh 

baru yang menyokong partai pemerintah. Loekman Soetrisno2., menyatakan bahwa 

akibat floating mass masyarakat desa kehilangan haknya untuk terlibat secara 

langsung dalam proses pembuatan kebijaksanaan melalui patron politiknya. Semua 

tokoh politik di desa mewakili kepetingan rezim yang bekuasa sebab dia diangkat 

berdasarkan kepentingan rezim bukan masyarakat desa. Begitu juga Undang-Undang 

no 5 tahun 1979, tentang pemerintahan di Desa. Mengikut Undang-Undang tersebut, 

seluruh pemerintahan desa di Indonesia telah diseragamkan. Akibatnya beberapa 

kampung yang tidak memenuhi persyaratan Undang-undang telah digabungkan 

dengan kampung lain untuk membentuk sebuah desa. Kekuasaan wali sebagai kepala 

kampung berpindah kepada kepala desa. Kepala desa yang baru dilantik merupakan 

orang pemerintah, dengan jelas tidak memihak kepada rakyat. Undang-Undang ini 

bukan saja merusak tatanan struktur masyarakat di kampung karena bergantinya 

kepemimpinan kampung, tetapi juga menyebabkan masyarakat kehilangan pemimpin 

untuk memperjuangkan hak-hak politik mereka. Undang-undang ini juga mengatur 

tentang siapa yang bisa menjadi pemimpin di desa yang terlebih dahulu harus 

disetujui oleh rezim yang berkuasa. Melalui dua perangkat undang-undang tersebut 

masyarakat desa dieksploitasi oleh berbagai pihak, seperti kapitalisme internasional 

(pemodal asing), pemodal nasional/lokal dan pegawai pemerintah (birokrasi). 

Eksploitasi kapitalis internasional dilakukan melalui perluasan modal dan produksi. 

Perluasan modal tersebut melibatkan investasi dalam berbagai sektor terutama 

pertambangan, perkebunan, perhutanan dan pabrikasi dengan membangun pabrik di 

                                                 
2. Loekman Soetrisno (Republika: 14 Desember 1995) 
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desa. Eksploitasi yang dilakukan pegawai pemerintah, merupakan akibat dari 

munculnya pengusaha birokrat, keluarga birokrat, serta pengusaha China. Yang 

melakukan eksploitasi adalah pengusaha-pengusaha semu (birokrat, keluarga 

birokrat, China dan pegawai pemerintah) yang muncul menjadi pengusaha karena 

mereka mempunyai kekuasaan dan mendapat sumber dana dari pemodal asing.3. 

Akibat eksploitasi tersebut penduduk desa kehilangan tanah tempat mereka 

bergantung hidup, yang menjadikan mereka semakin marjinal dan semakin tidak 

berdaya secara politik. Undang-undang politik dan undang-undang pemerintahan 

desa memberi ruang yang luas kepada pengusaha dan pemerintah untuk 

mengeksploitasi masyarakat desa. 

Sebagai bagian dari Wilayah Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Desa 

Kepatihan tidak berbeda dengan desa-desa lain di Wilayah Kecamatan Selogiri dan 

Kabupaten Wonogirisecara umum yang masih menghadapi  permasalahan yang 

mendasar diberbagai bidang, baik Pembangunan Fisik maupun Pembangunan Non 

Fisik. Akibat dari pembangunan yang belum menyeluruh ke semua bidang yang ada 

sehingga mengakibatkan hasil pembangunan yang dicapai menimbulkan kesenjangan 

antar dusun di desa dan antar kelompok masyarakat di desa. 

Berbagai bentuk hasil dari kebijakan pembangunan di tingkat desa, penerapan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur tentang Pokok-pokok Sistem 

Pemerintahan di desa telah melemahkan proses terjadinya otonomi desa  diwarnai 

dengan intervensi pemerintah sedemikian rupa yang ditandai dengan : penyeragaman 

bentuk dan pemerintahan desa, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, 

                                                 
3 Yoshihara Kunio. 1985. Decentralization and Development: Policy Implementation in 

Developing Countries. London : Sage Publications.  Hal. 45 
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rendahnya kewenangan pemerintah desa terhadap pemerintah diatasnya, rendahnya 

partisipasi politik dan kreatifitas masyarakat desa, rendahnya fungsi perwakilan desa, 

tersumbatnya saluran warga masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan 

pembangunan di desa dan juga dipengaruhi berbagai faktor seperti kualitas sumber 

daya manusia, pendanaan, sarana yang lain, sehingga desa tidak mampu menggali 

potensi desa guna menyelesaikan permasalahan di masyarakat. 

Ketika bola reformasi  digulirkan, semangat desentralisasi, otonomi daerah 

muncul ke permukaan dan memperlancar saluran yang tersumbat serta memperkuat 

sistem demokrasi, pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan 

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 yang secara garis besar memberi dasar bagi otonomi yang lebih luas kepada 

desa. Pada saat desa mulai belajar mandiri, belajar berdemokrasi tanpa intervensi 

dari pemerintahan di “atas”nya, tiba-tiba prospek otonomi dan demokrasi desa 

mengalami perubahan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999. Dengan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi 

daerah memasuki babak baru, demikian pula di desa. Penghapusan Badan 

Perwakilan Desa yang diubah dengan Badan Permusyawaratan Desa dan 

Pertanggungjawaban kepala desa yang ditarik merupakan dua contoh perubahan 

struktur politik di tingkat desa. 

 Berbagai persoalan pada masa lalu diharapkan jangan terulang kembali 

sehingga perlu penanganan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara baik dari mulai proses 

perencanaan, pengorganisasian, sistem pembangunan yang partisipatif yang mana 
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masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan 

sehingga tercipta pemberdayaan masyarakat yang mampu melakukan kontrol 

terhadap pelaksanaan pembangunan. 

Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Kepatihan tidak cukup 

dicapai dengan dokumen RPJMDesa, tetapi harus didukung pula dengan sumber 

daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas dengan sistim “The Right Man 

In The Right Place”. Sampai dengan awal Tahun 2002 Jumlah penduduk Desa 

Kepatihan adalah 3.382 jiwa terdiri dari 1.725 pria dan 1.667 wanita, yang terbagi 

dalam 805 Kepala Keluarga. Disamping Sumber Daya Manusia dan dana 

pelaksanaan RPJMDesa secara bertahap perlu didukung dengan prasarana dan sarana 

baik fasilitas umum maupun fasilitas pelayanan yang memadai. Berbagai kondisi 

yang dihadapi Desa Kepatihan Kecamatan Selogiri yang masih memerlukan 

perbaikan dan peningkatan antara lain : saluran irigasi dan senderan, saluran dan 

ketersediaan air bersih, sarana dan pelayanan kesehatan yang memadai, sarana 

pendidikan dan pelayanan pendidikan yang harus ditingkatkan kualitasnya. 

Hubungan antar berbagai sumber daya yang ada yang didukung dengan proses 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang baik diharapkan 

dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan dapat terwujudnya suatu pemerintahan 

di Desa Kepatihan yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan 

memberdayakan masyarakat secara optimal. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa 

yang diterbitkan mampu mengevaluasi secara rutin atas pelaksanaan kegiatan dari 

masing-masing kelembagaan desa yang ada dalam suasana kebersamaan 

menyelenggarakan Pemerintahan dan melaksanakan  Pembangunan yang partisipatif. 
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Program-program pembangunan masa lalu yang indah menghabiskan biaya 

relatif besar, ternyata belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat.  

Dengan pendekatan top down dan sistem yang sentralistik terbukti tidak 

membuahkan hasil yang optimal.  Implementasi pendekatan pembangunan tersebut 

memberikan ruang yang kecil bagi masyarakat untuk berpartisipasi.  Hal ini didasari 

oleh anggapan bahwa pihak luarlah (pemerintah) yang lebih tahu dan masyarakat 

dianggap tidak mampu untuk mengurus hal-hal yang demikian.  Ketidakmampuan itu 

tidak lain sebenarnya karena kesalahan dalam menempatkan masyarakat dalam 

pembangunan, dimana masyarakat ditempatkan sebagai sumberdayanya agar 

menjadi kreatif sehingga mereka harus menerima keputusan yang diambil.  Karena 

itu, kegiatan pembangunan makin menjadikan masyarakat bergantung terhadap 

input-output dari pemerintah.  Masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif 

dan tidak inovatif.  

Dengan pendekatan top down dan sistem sentralistik tersebut hak-hak 

masyarakat terserap ke dalam kepentingan pemerintah, sehingga tidak muncul 

pemikiran kritis masyarakat sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah.  

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan melemah diakibatkan oleh memudarnya 

sejumlah lembaga tradisional yang dulu hidup di pedesaan, sebagai akibat intervensi 

pemerintah yang terlalu jauh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

 

A. Strategi Pembangunan  

Beragam sudut pandang jika kita mencermati pembangunan pedesaan. Hal ini 

dapat dipahami, dari dua variabel pemaknaan atas desa dan pembangunan saja telah 
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memberikan warna yang beragam.4  Inpres nomor 5 tahun 1976 menyatakan desa 

adalah masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian 

teritorial-administratif langsung dibawah kecamatan. Undang-undang Nomor 5 tahun 

1979 membedakan desa dan kelurahan dalam rumusan sebagai berikut : Desa adalah 

suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah  penduduk sebagai  kesatuan  

masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

organisasi pemerintahan  terendah  langsung  dibawah  Camat dan  berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.5                                                                                                                                                                           

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 keluar  undang-undang  tentang  

pemerintahan  daerah  yang  di dalamnya mengatur pula tentang 

pemerintahan/otonomi asli desa. Seiring dengan hal tersebut maka dengan mengingat 

dampak buruk dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dan peluang 

untuk mengembalikan otonomi asli desa pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

maka muncul kecenderungan di berbagai daerah untuk mengembalikan  keberadaan  

kelembagaan-kelembagaan yang asli sebelum diberlakukan Undang-Undang 

tersebut. Tentu saja upaya ini tidak mungkin berupa penerapan pranata lama, karena 

kondisi alam, ekonomi, sosial dan politik sekitarnya telah semakin modern. Upaya 

ini lebih terwujud sebagai penyusunan pranata dan organisasi baru yang lebih sesuai 

dengan kebutuhan lokal. 

                                                 
4 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2001, Kebijakan Strategis Pemberdayaan 

Masyarakat, Jakarta. Hal. 10 
5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 
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Dalam orde baru berkembang dua ciri pemerintahan, yaitu sistem sentralistik 

dan otokratik yang satu sama lain saling memperkuat.  Pada dasarnya kedua sistem 

ini tidak disukai oleh masyarakat.  Sehingga muncullah gerakan yang berusaha 

mengubah sistem pemerintahan otokratik ke pemerintahan yang lebih demokratis.  

Usaha ini berhasil dengan cepat melalui jatuhnya Presiden Soeharto.  Namun usaha 

untuk mengubah sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi agaknya memerlukan 

langkah yang terencana dalam kurun waktu yang panjang. Tuntutan otonomi daerah 

secara penuh terus dilakukan agar kabupaten/kota dapat memainkan peranan dan 

posisi yang strategis sebagai pemilik kekayaan sumberdaya. Pelaksanaan otonomi 

daerah juga diharapkan sebagai usaha untuk mempercayai masyarakat dan 

pemerintah daerah dalam mengatur dan mengembangkan potensi daerah sendiri.  

Diselenggarakannya desentralisasi otonomi daerah oleh pemerintah pada 

dasarnya diutamakan untuk meningkatkan kemampuan daerah mengembangkan 

perekonomian dan potensinya yang lain sehingga bias diperoleh tingkat kemandirian 

yang tinggi.  Hak demikian didasarkan pada kenyataan bahwa daerah merupakan 

sumber utama faktor produksi nasional.  Hanya karena tidak ada sistem manajemen 

yang menunjang, sehingga daerah cenderung tidak mampu memanfaatkan sumber 

dayanya secara optimal dan lestari.6 

Desentralisasi dan otonomi daerah bagi kabupaten Wonogiri, khususnya Desa 

Kepatihan Kecamatan Selogiri diartikan sebagai suatu proses untuk memberikan 

kesempatan meningkatkan kompetensi masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam 

                                                 
6 Mulia Nasution, 1997,  Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia, Jakarta : Penerbit Djambatan, 

Hal. 68 
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merancang dan membangun tatanannya sesuai dengan karakteristik daerah yang 

dimiliki, sekaligus kemampuan membangun daerah secara sinergis dan saling 

menguntungkan yang pada akhirnya akan bermuara pada Kabupaten Wonogiri yang 

tanggung dan berkelanjutan. 

Dari kondisi yang terlihat di Desa Kepatihan dan berdasar pelaksanaan 

pembangunan perlu kiranya difokuskan antara lain :  

1. Membuka lapangan kerja tambahan/ sampingan berupa kegiatan ekonomi alernatif 

potensial  

2. Meningkatkan hasil produksi hortikultura  

3. Meningkatkan kelancaran pemasaran hasil produksi hortikultura 

4. Meningkatkan hasil produksi padi sawah  

5. Meningkatkan kegiatan usaha alternatif potensial  

6. Meningkatkan aksesibilitas desa  

7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia  

8. Meningkatkan peran kelembagaan desa. 

Dengan mengacu pada hasil pembahasan, pada bagian ini dibahas perumusan 

pelaksanaan strategi pembangunan atau program pembangunan Desa Kepatihan tahun 

1997 - 1998. Perumusan  program pembangunan ini dilakukan melalui tahapan kegiatan 

berikut :  

1. Melakukan breakdown terhadap strategi yang dihasilkan dengan 

mempertimbangkan tujuan, skenario utama yang hendak dicapai, serta kemampuan 

pendanaan dan jangkauan waktu perencanaannya. Keluaran dari kegiatan ini adalah 

berupa rumusan pelaksanaan strategi pembangunan desa Kepatihan sesuai tahapan 
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pelaksanaannya yang dirancang guna mencapai skenario utama yang telah 

ditetapkan.  

2. Melakukan penjabaran dari rumusan pelaksanaan strategi di atas. Keluaran dari 

kegiatan ini berupa usulan program pembangunan berikut konsekwensi-

konsekwensinya, berupa : tujuan, kelompok sasaran, pembagian peran (termasuk 

sumber pendanaan), mekanisme, serta tahapan/ waktu pelaksanaan masing-masing 

usulan program.  

3. Melakukan konfirmasi usulan program terhadap stakeholder melalui forum public 

hearing Keluaran dari kegiatan ini berupa program pembangunan berikut 

konsekwensi-konsekwensinya yang telah disepakati oleh stakeholder. 

 

B. Pelaksanaan Pembangunan 

Aspek penting dari hubungan antar warga desa ialah rasa kesatuan sebagai 

suatu entitas sosial. Rasa kesatuan ini didukung oleh solidaritas sosial di antara 

mereka, baik melalui hubungan-hubungan kekerabatan maupun, yang lebih tegas 

lagi, melalui ikatan tempat tinggal yang berdekatan. Solidaritas di antara warga 

sedesa di Desa Kepatihan Selogiri Wonogiri sendiri dikuatkan melalui perkumpulan 

bersama yang dikelola oleh warga desa sendiri, juga dalam bidang pemerintahan 

(kepala desa dan aparatnya), keagamaan (guru agama lokal), pendidikan (terutama 

pendidikan lokal, misalnya pesantren), sampai pekuburan bersama.7 

Solidaritas sedesa ini bahkan mungkin lebih penting daripada ikatan di dalam 

keluarga atau rumahtangga (di luar urusan reproduksi). Hal ini sempat terwujud 

dalam interaksi yang kuat di langgar, di warung, di poskamling. Kelompok-

                                                 
7 Suparjo, Kaur Pemerintahan Desa Kepatihan Selogiri Wonogiri, Wawancara, Agustus 2008 
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kelompok warga desa, bapak-bapak di Desa Kepatihan bahkan biasa tidur di sana. 

Solidaritas sedesa juga terwujud dalam bentuk gotong royong maupun tolong 

menolong. Konsep-konsep lokal seperti gugur gunung, kerja bakti, mapalus, 

maposan, dan sebagainya, menunjukkan pola kerja bersama ini menempati posisi 

penting dalam interaksi masyarakat desa. Sesuai dengan sejarah masyarakat masing-

masing, makna desa sebagai entitas solidaritas sosial ini menemukan bentuknya 

secara berbeda. Desa yang tidak pernah berubah besar kemungkinan memiliki 

solidaritas sedesa. Sebagian dari ikatan-ikatan penyusun solidaritas tersebut meliputi 

beberapa desa sekitar. Contohnya suatu kelompok pengajian ibu-ibu dikelola oleh 

warga dari beragam dusun di Desa Kepatihan Selogiri Wonogiri.8 

Dalam konteks kemandirian tersebut, pola pembangunan desa yang umumnya 

dilaksanakan pemerintah dapat dibaca sebagai dominasi negara terhadap desa. Salah 

satu landasan pengetahuan ini ialah paradigma modernisasi dalam pembangunan 

desa. Dalam proses dominasi negara tersebut, kemandirian desa menjadi merosot.  

Suatu pembacaan yang sedikit berbeda terhadap hasil pembangunan desa dapat 

berupa keragaman tingkat solidaritas. Pengurangan waktu untuk berinteraksi sebagai 

implikasi dari pembangunan dan pola kerja baru tidak merata kepada semua 

tingkatan. Efeknya yang teringan mungkin dapat berupa ketahanan yang tinggi dalam 

wujud solidaritas di tingkat desa. Implikasi yang lebih kuat dapat menurunkan 

solidaritas sampai pada level dusun. Implikasi yang lebih mendalam mungkin 

menurunkan solidaritas hanya di tingkat RT (Rukun Tetangga). Pembangunan yang 

                                                 
8 Sutarno, Kepala Dusun Kepatihan Desa Kepatihan Selogiri Wonogiri, Wawancara, Agustus 

2008. 
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massif, disertai urbanisasi, atau masuknya perumahan orang kota de dalam desa, 

mungkin bahkan sampai menurunkan solidaritas sebatas gang.  

Perbedaan derajat solidaritas, bahkan di dalam desa di atas, dapat dibaca pula 

sebagai perbedaan level komunitas. Solidaritas sedesa menghasilkan komunitas desa. 

Solidaritas sedusun menunjukkan bahwa entitas komunitas dusun lebih penting untuk 

membangun interaksi antar warga, daripada di tingkat desa. Solidaritas se-RT 

menunjukkan bahwa komunitas terpenting di desa itu ialah di tingkat RT. Bahkan 

solidaritas se-gang akan menunjukkan jumlah komunitas yang sangat banyak di satu 

desa, karena bangunan interaksi warga menguat satu-satu per komunitas gang.9 

Sebagaimana umumnya di hampir semua wilayah di Jawa lembaga-lembaga 

lokal tumbuh subur di berbagai tingkatan baik di kecamatan, desa maupun RT/RW.  

Lembaga tersebut dapat berupa lembaga formal bentukan pemerintah maupun 

lembaga non formal yang dibentuk karena kebutuhan murni masyarakat.  Ciri-ciri 

kelembagaan tersebut adalah memiliki pengurus dan anggota yang aktif, ada 

pertemuan rutin, ada kegiatan yang melibatkan sebagian atau seluruh anggotanya, 

serta memiliki dana kas yang dikelola dalam lembaga.  Ikatan pemersatu lembaga 

tersebut dapat berupa wilayah geografis, trah atau keturunan, kepentingan atau 

profesi dan lain-lain.  

Dari kecamatan selogiri yang dikunjungi terlihat bahwa beberapa lembaga 

formal yang dibentuk atas instruksi pemerintah masih eksis dan berfungsi.  Bahkan di 

beberapa desa lembaga tersebut ikut berperan besar dalam proses pembangunan desa, 

baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan.  Beberapa lembaga tersebut adalah 

                                                 
9 Saryo, Kaur Umum Desa Kepatihan Selogiri Wonogiri, Wawancara, Agustus 2008 
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 

(LKMD) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Program 

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pengembangan Pengamalan Agama (P2A), Karang 

Taruna, RT, RW.  Selain itu ada pula lembaga yang dibentuk  berdasarkan ikatan 

profesi seperti kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pengrajin dan sebagainya.  

Beberapa kelompok profesi tersebut sebagian cikal bakalnya berasal dari lembaga 

bentukan pemerintah seperti dari dinas pertanian, peternakan, koperasi dan 

sebagainya, tapi ada juga yang murni bentukan masyarakat.  

Pada tingkatan tertentu, keberadaan lembaga lokal ini sangat membantu 

masyarakat dalam menyiasati kesulitan hidup misalnya melalui pertemuan rutin, 

simpan pinjam, gotong royong dan lain-lain.  Setiap lembaga memiliki jadwal 

pertemuan dan aturan main sendiri.   

Desa yang menjadi sampel dalam skripsi ini adalah desa penerima dana PPK.  

Karena lingkupnya yang kecil, cukup mudah melihat kaitan antara lembaga lokal 

dengan kegiatan PPK.   Umumnya sosialisasi PPK lebih mudah disampaikan melalui 

kegiatan-kegiatan rutin yang ada di lembaga-lembaga tersebut. Misalnya melalui 

pertemuan reguler RT baik kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan, FK 

dan FD cukup menyesuaikan jadwal sosialisasi dengan jadwal rutin setiap kelompok.  

Meskipun penggalian gagasan umumnya dilakukan di dusun, namun informasi 

mengenai PPK telah diperoleh dari pertemuan RT, itu sebabnya, sebagian kelompok 

SPP dan UEP yang diajukan adalah kelompok simpan pinjam yang sudah ada 

sebelumnya, misalnya kelompok simpan pinjam RT, kelompok tani dan lain-lain.  

Pada tahap pelaksanaan dan pelestarian, partisipasi masyarakat juga lebih 

mudah digerakkan melalui RT-RW.  Umumnya setiap RT-RW telah memiliki jadwal 
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kerja bakti, baik yang dilaksanakan secara rutin maupun insidentil, sesuai kebutuhan.  

Swadaya masyarakat juga dikerahkan melalui RT masing-masing. Ikatan sosial yang 

sangat kuat, ini memudahkan pelaku PPK atau pelaku program pembangunan lain 

yang masuk ke desa untuk melaksanakan kegiatan.   

Meskipun pelaku PPK desa dipilih melalui musyawarah desa namun yang 

terpilih umumnya adalah tokoh-tokoh yang aktif dalam kelembagaan, seperti anggota 

LKMD/LPMD, karang taruna, P2A, BPD dan lain-lain.  Hal ini akrena mereka 

dianggap lebih berpengalaman dan dipercaya mampu mengemban tugas tersebut.  

Dari pemantauan, peran lembaga lokal  terutama BPD kurang terlihat.  Hal ini terjadi 

karena pada beberapa kasus, banyak anggota BPD yang terpilih menjadi Tim 

Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga peran anggota BPD sebagai pelaksana dan 

pengawas kegiatan menjadi tumpang tindih.  

BPD sebagaimana dalam UU No. 32 merupakan bagian dari pemerintah desa 

yang bertugas menetapkan Peraturan Desa (Perdes) dan menangkap aspirasi 

masyarakat.  Pengurus BPD terdiri dari 13 hingga 15 anggota yang dipilih oleh 

masyarakat.  Ada yang dipilih secara langsung sebagaimana pemilihan kepala desa, 

ada pula yang dipilih melalui musyawarah desa. Kandidat anggota BPD biasanya 

merupakan calon dari RT yang kemudian dirangking sesuai perolehan suara.  

Pemilihan ketua dan pengurus dilakukan melalui sidang penentuan BPD terpilih 

dengan masa kerja 5 tahun.  BPD hadir dalam musyawarah desa mewakili lembaga  

desa. BPD bersama dengan LKMD/LPMD juga dilibatkan dalam musyawarah di 

kabupaten seperti dalam pembahasan usulan pembangunan dalam musrenbang 

kabupaten. 
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Di Kabupaten Wonogiri keberadaan BPD dan LKMD/LPMD semakin berada 

di persimpangan, karena hingga saat ini belum ada Perda yang mengatur.  Sosialisasi 

perubahan substansi dan fungsi lembaga tersebut dari UU No. 22 tahun 1999 ke UU 

No. 32 tahun 2004 juga belum optimal.  Sebagian besar anggota BPD yang ditemui 

mengaku masih bingung apa perbedaannya.  Umumnya, mereka hanya mengetahui 

perubahan singkatannya saja yakni dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan 

Permusyawaratan Desa.  Tentang apa konsekuensi dari perubahan tersebut, sebagian 

besar narasumber belum mengetahui.  

Sebenarnya masa bakti BPD telah habis Agustus lalu, namun sesuai instruksi 

Bupati Wonogiri, pengurus dan anggota BPD lama diberhentikan dan langsung 

diangkat kembali menjadi Badan Permusyawaratan Desa.  Itu sebabnya, sebagian 

besar pengurus BPD yang barua adalah pengurus lama yang melanjutkan masa 

kerjanya lima tahun ke depan.  Akibat dari minimnya sosialisasi peran BPD baru dan 

belum adanya perda, menjadikan beberapa BPD kurang maksimal dalam 

menjalankan fungsinya.  Musyawarah diadakan tapi selama ini balum rutin karena 

dianggap masih transisi.  Namun demikian, ditemukan pula beberapa BPD yang tetap 

aktif dalam menjalankan tugasnya seperti rutin mengadakan sidang, mencermati 

laporan pertanggung jawaban kades, menggali aspiratif dari masyarakat dan 

menyampaikan dalam musyawarah desa, membahas peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan lain-lain.  

BPD desa Kepatihan adalah salah satu BPD yang aktif berperan besar dalam 

pengawasan setiap program pembangunan desa serta aktif menggali aspirasi dari 

masyarakat.  Baru-baru ini misalnya, BPD mengesahkan sebuah Perda yang 

mengatur tentang larangan warga mengadakan ’grubyukan’. Grubyukan adalah 
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tradisi yang sudah berakar lama berupa ajakan warga kepada warga lainnya 

(sebanyak-banyaknya) untuk menghadiri suatu perhelatan seperti perkawinan atau 

sunatan.  Bisa jadi si empunya hajat tinggal di desa/kota lain yang tidak dikenal 

namun karena diajak, warga bersangkutan harus ikut.  Belakangan tradisi grubyukan 

semakin marak dan berlebihan seperti mengajak ratusan warga untuk mendatangi 

undangan.  Masing-masing warga harus membawa sumbangan dalam jumlah yang 

telah ditentukan.  Di satu sisi warga merasa keberatan karena mereka harus 

menyumbang kepada orang yang tidak dikenal, namun karena ’tuntutan sosial’ 

mereka tidak dapat menolaknya.  Selama musim hajatan (biasa disebut bulan baik) 

seorang warga ’harus’ ikut grubyukan beberapa kali dalam satu hari. 

Meski tidak secara terang-terangan, banyak warga yang mengadu kepada 

BPD.  Pembahasan serius pun digelar, seperti seminar sederhana di tingkat desa 

untuk membahas masalah tersebut.  BPD juga menyebarkan kuesioner yang berisi 

beberapa pertanyaan tentang grubyukan.  Hasilnya lebih dari 80% warga desa 

(responden) menyatakan keberatan dengan adanya grubyukan.  Akhirnya, sidang 

BPD memutuskan untuk menggodog Perda yang isinya melarang warga mengajak 

grubyukan. Bila ada warga yang melanggar, maka yang bersangkutan harus 

membayar denda.  

1. Kelembagaan Desa 

Salah satu kelembagaan lokal yang sangat menarik adalah Rukun 

Tetangga (RT).  Hampir semua RT yang dikunjungi memiliki kegiatan yang 

sangat aktif, seperti pertemuan rutin bulanan, kegiatan arisan uang, arisan barang 

(seperti beras, telur, alat-alat rumah tangga dan lainnya), kegiatan simpan pinjam, 

kegiatan bekerja bersama seperti ”sambatan” (gotong royong membangun 
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rumah), kegiatan ”jengkingan” (gotong royong melakukan kegiatan pertanian 

secara bergiliran), tabungan pajak, arisan hajatan dan lainnya.  Kegiatan ini 

sebagian besar dilakukan secara terpisah antara warga laki-laki dan perempuan.  

Tak terhitung banyaknya jumlah kegiatan yang dilakukan, baik yang melibatkan 

sekelompok kecil anggotanya atau yang melibatkan hampir semua anggotanya.  

Umumnya, kegiatan ini bersifat sukarela atau ”kepatutan” yang tidak 

memberatkan namun mengikat kuat anggotanya.  Ada semacam sanksi sosial bila 

ada anggota yang tidak terlibat dalam kegiatan.  Di desa Kepatihan Selogiri 

Wonogiri, sebagian RT memiliki tanah inventaris RT. Kekayaannya ini mula-

mula adalah usaha simpan pinjam yang dikelola RT yang melibatkan seluruh 

warga di RT setempat. Jasa bunga pinjaman sebagian dialokasikan untuk 

tambahan modal dan sebagian untuk usaha beternak sapi.  Keuntungan dari usaha 

simpan pinjam dan beternak sapi sebagian kembali untuk tambahan modal dan 

sisanya untuk membeli tanah.  Tanah inventaris RT ini dibudidayakan oleh 

kelompok tani/anggota dengan tanaman produktif seperti padi dan kacang-

kacangan.  

Keuntungan dari pengelolaan tanah ini sebagian untuk tambahan modal 

simpan pinjam dan sebagian dibagikan bagi anggota sebagai Sisa Hasil Usaha 

(SHU).  Jadi usaha yang terus dikembangkan dengan jumlah modal yang terus 

meningkat adalah simpan pinjam, beternak sapi dan pengelolaan tanah inventaris.  

Setiap tahun diadakan laporan pertanggungjawaban sekaligus pembahasan 

sumbangan dari sebagian jasa pinjaman untuk kegiatan pembangunan RT dan 

dana sosial.  
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2. Solidaritas Kepentingan dan Profesi  

Lembaga lain yang juga menarik untuk diamati adalah lembaga profesi.  

Lembaga ini awalnya adalah bentukan pemerintah seperti kelompok tani atau 

kelompok ternak-ternak di desa-desa, namun seiring dengan minimnya 

pembinaan dari instansi terkait, sebagian diantaranya tidak aktif lagi. Beberapa 

lembaga yang masih aktif tetap mengorganisir diri dan bahkan terus 

mengembangkan dirinya dengan proaktif mencari informasi baik ke lembaga 

pemerintah maupun non pemerintah.  Di dalam, para anggotanya terikat dalam 

satu kegiatan rutin baik arisan maupun simpan pinjam.  Selain itu, secara berkala 

kelompok ini juga mengundang para pakar pertanian atau peternakan untuk 

memberi pelatihan atau penyuluhan bagi anggotanya.  Semua kelompok tani 

yang dikaji dalam skripsi ini masih aktif yakni memiliki pengurus dari kegiatan 

rutin.  

Kelompok Tani Usaha Dadi di desa Kepatihan, Selogiri Wonogiri, 

misalnya, memiliki anggota aktif berjumlah 92 orang dengan pengurus 3 orang.  

Kegiatan yang dilakukan adalah arisan dan tabungan.   Salah satu kegiatan yang 

cukup unik adalah tabungan pajak dan hajatan.  Mengingat dana untu membayar 

pajak ataupun keperluan hajatan cukup besar, maka anggota kelompok 

bersepakat untuk mengadakan tabungan yang dilakukan ’wajib’ per bulan.  

Dengan tabungan ini, anggota kelompok dituntut untuk disiplin, sehingga lebih 

mudah terkumpul dana.  Penarikan tabungan dilakukan sesuai kebutuhan, yakni 

pada saat pembayaran pajak ataupun hajatan.  

Pertemuan rutin diadakan setiap tanggal 12 (malam) setiap bulan.  Dalam 

pertemuan itu juga dibahas beberapa hal seperti pengaturan pengairan, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxvi 

pengaturan penggunaan traktor, kendala musim tanam, membahas program yang 

masuk dan sebagainya.  Seperti baru-baru ini, kelompok usaha Dadi mendapat 

bantuan dari pemerintah berupa traktor.  Bantuan ini merupakan hasil dari 

proposal yang dikirilkan kelompok usaha Dadi beberapa bulan sebelumnya.  Di 

kesempatan lain, kelompok ini juga mengajukan proposal berupa pelatihan 

pembuatan pupuk organik dan penyuluhan pembibitan semangka, namun hingga 

kini belum terealisir.  

Di sisi lain, kesamaan kepentingan atau profesi terkadang justru berbuah 

konflik, terutama jika dikaitkan dengan perebutan wilayah atau pelanggan.  

Untuk mengantisipasi munculnya bentrokan kepentingan itulah beberapa warga 

desa tergabung dalam persatuan profesi seperti paguyuban tukan ojek maupun 

perkumpulan kenek dan sopir.  Umumnya, organisasi ini murni kebutuhan 

masyarakat bukan bentukan pemerintah.  Pada tiap desa/kecamatan, kelompok ini 

memiliki nama yang berbeda-beda, ada yang berbentuk akronim seperti PSKS 

(Perserikatan Sopir dan Kenek Selogiri), ada yang berupa nama seperti 

Kelompok Ojek Mandiri Wahana di Selogiri.   

3. Kontribusi Paguyuban Perantau 

Warga Wonogiri dikenal banyak perantau yang selalu ulet dan gigih. Tak 

hanya itu, umumnya ikatan perantau dengan tanah asal sangat kuat. Ini 

dibuktikan dengan tidak menetapkan para perantau secara permanen di kota, 

tetapi memilih membangun rumah di desa masing-masing dan secara periodik 

kembali ke kampung halaman.  Seiring dengan semakin banyaknya jumlah 

perantau yang menyebar di berbagai kota besar, muncul lembaga-lembaga 

perantau yang digerakkan di desa maupun di kota tujuan.  
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Kegiatan lembaga perantau ini beragam dari sekedar kangen-kangenan, arisan, 

simpan pinjam, sampai pengumpulan dana untuk pembangunan desa.  Di 

Wonogiri cukup banyak prasarana publik yang dibangun oleh lembaga perantau, 

baik yang dikoordinir oleh mereka sendiri maupun oleh pemerintah daerah 

setempat.  

Di Wonogiri memiliki ”Pawonri” atau Paguyuban Perantau Wonogiri.  

Organisasi ini cukup aktif dan memiliki cabang di berbagai daerah. Tidak dapat 

disangka bahwa organisasi perantau ini memiliki andil cukup besar dalam 

pembangunan di daerah asal.  Selain paguyuban yang cakupannya kabupaten, ada 

pula organisasi perantau yang cakupannya kecamatan dan desa, salah satunya 

perantau dari desa Kepatihan. Bahkan yang disebut terakhir ini ikatannya relatif 

lebih kuat dan intens.  

”Parake” atau Paguyuban Rantau Kepatihan adalah salah satu contoh 

organisasi perantau yang sangat aktif.  Parake terdiri dari para perantau yang 

mayoritas adalah pedagang mie ayam, bakso dari desa Kepatihan Selogiri 

Wonogiri yang menyebar di berbagai kota seperti Surabaya, Jakarta, Semarang 

dan lainnya.  Hingga saat ini jumlah perantau di Desa Kepatihan mencapai 750 

orang dalam usia 20-50 tahun.  Rata-rata berpendidikan rendah yakni lulusan SD 

dan SLTP.  Rendahnya pendidikan ini ternyata tidak menghalangi para perantau 

untuk menghidupkan organisasi yang didirikan.  

Selain mengadakan pertemuan rutin seperti pengajian dan arisan di 

perantauan, mereka juga menggelar pertemuan perantau satu desa.  Umumnya 

diadakan pada hari besar agama seperti lebaran atau lebaran haji.  Agenda 
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pertemuan ini meliputi silaturahmi, pembahasan program pembangunan yang 

akan dilakukan dan laporan pertanggungjawaban pengurus.  

Manfaat dari bergabungnya dalam paguyuban, menurut Purwanto, ketua 

LPM yang juga mantan perantau, paguyunan dapat membantu anggotanya.  

Saling membantu di perantauan, misalnya memberi pinjaman modal atau proses 

belajar usaha dengan cara magang pada anggota lain yang telah berhasil.  

Keberadaan paguyuban perantau ini juga memudahkan bagi pemerintah daerah 

setempat untuk mendata atau menghubungi warganya di perantauan, termasuk 

untuk sosialisasi program yang masuk ke daerah mereka.  Keluarga yang 

ditinggalkan juga dapat dengan mudah menghubungi anggota keluarganya 

melalui paguyuban terutama untuk keperluan mendesak seperti berita kematian, 

perkawinan dan lainnya.  

Dari sedikit uraian diatas, pelaksanaan pembangunan di Desa Kepatihan 

Selogiri Wonogiri secara garis besar dapat dikupas sebagai berikut :  

1. Perubahan pertama adalah eforia masyarakat desa yang membahana sebagai 

imbas dari gelombang protes untuk reformasi di level nasional pada tahun 1998. 

Segera setelah runtuhnya Orde Baru, gelombang protes sosial masyarakat desa 

membahana di Jawa, sebagai bentuk aksi kolektif untuk reformasi pamong desa 

yang bermasalah (KKN). Peristiwa ini relatif baru sebagai pertanda delegitimasi 

kekuasaan, runtuhnya mitos pamong desa, dan bangkitnya semangat kontrol 

masyarakat desa terhadap pemerintahan desa.2 

                                                 
2 Bahan diskusi “Membangun Kemandirian Desa”, yang diselenggarakan Forum Inovasi 

Kepemerintahan yang Baik (FIKB) PPs PSIA Universitas Indonesia, Jakarta, 21 April 2003. 
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2. Perubahan kedua terjadi setelah penerapan UU No. 22/1999. Secara normatif 

desa tidak lagi dipandang sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah camat, 

melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan hak asal-usul desa. UU No. 

22/1999 memastikan pengurangan peran camat terhadap desa, dan desa berada di 

bawah kontrol langsung kabupaten. Implikasinya adalah, desa berhak membuat 

regulasi desa sendiri untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan desa, 

sejauh belum diatur oleh kabupaten.3 

3. Di desa terjadi perubahan nomenklatur, baik yang hanya bersifat  kosmetikal 

sampai perubahan identitas. Di Jawa, misalnya, sebutan kepala desa secara 

kosmetikal digantikan dengan sebutan asal seperti lurah, petinggi, kuwu, dan 

lain-lain. Sekretaris desa juga berubah menjadi carik. 

4. UU No. 22/1999 telah memperkenalkan Badan Perwakilan Desa (BPD), sebuah 

institusi baru demokrasi yang menggantikan lembaga korporatis LMD. Di satu 

sisi kehadiran BPD dimaksudkan untuk menerapkan subsidiarity desa dalam 

membuat peraturan desa, dan di sisi lain BPD merupakan ruang bagi artikulasi 

politik, partisipasi masyarakat dan kontrol terhadap pemerintah desa. Secara 

empirik, ruang demokrasi yang terus terbuka dan kehadiran BPD telah membuat 

desa semakin semarak dan memaksa kepala desa membagi kekuasaan kepada 

parlemen desa itu. Kekuasaan kepala desa yang absolut dan sentralistik secara 

pelan-pelan digerogoti oleh demokratisasi, yang membuatnya lebih “hati-hati” 

dan bertanggungjawab dalam mengelola kekuasaan dan kekayaan desa.  

                                                 
3 Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD" Yogyakarta dan 

Direktur Eksekutif INSTITUTE FOR RESEARCH AND EMPOWEMENT (IRE) Yogyakarta 
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5. Pemerintah telah berupaya melakukan perubahan kosmetikal terhadap  lembaga-

lembaga korporatis seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), 

dengan sebutan lain seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). 

Secara organisatoris kepala desa tidak lagi menjadi ketua umum LPMD seperti 

dulu. LPMD ditempatkan menjadi organ nonformal di luar struktur resmi 

pemerintahan desa, yang mempunyai tugas sebagai partner pemerintah desa 

dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa. Pembentukan 

LPMD umumnya diusulkan oleh kades berdasarkan pertimbangan dan 

persetujuan BPD. Tetapi dalam praktiknya, kades masih mempunyai pengaruh 

besar terhadap kerja-kerja LPMD, meski di atas kertas LPMD dirancang otonom.  

Di desa sekarang tumbuh organisasi-organisasi alternatif, misalnya dalam 

bentuk forum warga, kelompok swadaya masyarakat sampai organisasi rakyat, baik 

yang didorong oleh pihak luar maupun yang tumbuh sendiri (self-generating) dari 

masyarakat. Ada organisasi yang berfungsi untuk memperkuat self-helf dan 

solidaritas sosial, ada pula organisasi yang digunakan untuk forum komunikasi antar 

pemangku kepentingan di desa, dan ada juga yang digunakan untuk melakukan 

kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa. Para kepala desa sekarang mulai 

membentuk asosiasi kepala desa di level kabupaten, sementara BPD membentuk 

forum BPD. Jaringan ini digunakan untuk memperjuangkan aspirasi (jabatan dan 

insentif) mereka mempengaruhi kebijakan kabupaten dan memperjuangkan otonomi 

desa. Cuma, sayangnya, antara asosiasi kepala desa dan forum BPD masih berjalan 

sendiri-sendiri dalam memperjuangkan otonomi 
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Pelaksanaan strategi pembangunan Desa Kepatihan untuk tahun 1995 – 1997 

sebagai berikut :  

1. Meningkatkan aksesibilitas dari pusat desa ke wilayah pelayanan; strategi  ini 

ditujukan untuk meningkatkan fungsi pusat desa, khususnya sebagai kolektor dan 

umumnya sebagai distributor.  

2. Peningkatan hasil produksi dan diversifikasi usaha melalui pemanfaatan waktu 

luang denganalternatif kegiatan ekonomi potensial; Hal ini perlu dilakukan guna 

lebih meningkatkan pendapatan serta meningkatkan aktivitas ekonomi melalui 

diversifikasi usaha di wilayah pelayanan pusat Desa Kepatihan.  

3. Peningkatan intensitas dan kapasitas pasar, pembangunan terminal kecil, 

pemberian insentif bagi alih kegiatan pertanian ke kegiatan perdagangan dan 

jasa, serta meningkatkan aksesibilitas pusat desa ke pusat kegiatan; 

4. Diversifikasi usaha ke sektor pariwisata; meningkatnya aktivitas perdagangan 

dan jasa serta fungsi dan peran pusat desa sebagai kolektor dan distributor, 

diharapkan akan meningkatkan kewirausahaan masyarakat untuk selanjutnya 

mengembangankan diversifikasi usaha ke sektor pariwisata. 

Mekanisme Program  

Penjelasan mekanisme program dimaksudkan guna lebih memudahkan pengguna 

(user) di dalam memahami program pembangunan Desa Kepatihan yang dihasilkan serta 

pelaksanaannya. Dalam mekanisme ini dijelaskan tentang maksud dan pelaksanaan  

kegiatan program berikut pelaksana dan pendanaannya.  

1. Pembentukan 20 Kelompok Peternak sapi  

2. Pinjaman modal usaha berupa bibit ternak sapi 20 kelompok dengan sistem gulir 

3. Pembentukan 19 Kelompok petani ikan 
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4. Pinjaman modal usaha berupa bibit ikan Grasscap dengan sistem gulir 

5. Penyuluhan dan pelatihan pertanian, perternakan, perikanan, industri rumah 

tangga, bandar lokal  

6. Penghijauan dengan penanam pohon lamtoro pada lahan pekarangan 

7. Pembentukan 60 Kelompok petani Hortikultur  

8. Kaderisasi 60 petani hortikultur kepada petani mandiri melalui magang 

9. Pembentukan Satgas Penyuluh yang  terdiri dari unsur PPL, KCD, dan PPH  

10. Memasyarakatkan penggunaan pestisida ramah lingkungan/pestisida botani 

11. Pinjaman modal usaha pada industri RT penghasil  pestisida botani 

12. Pembentukan Simtani pada tingkat kabupaten 

13. Pinjaman modal usaha untuk kelompok tani  hortikultur  

14. Pembentukan kelompok bandar lokal  

15. Pinjaman modal usaha bagi kelompok bandar lokal  secara bergulir 

16. Penggalakan kegiatan menabung pada masyarakat  

17.  Peningkatan Status lembaga keuangan swadaya ke lembaga keuangan lokal 

berbadan hukum 

18. Penyaluran dana melalui lembaga keuangan yang berbadan hukum 

19. Peningkatan Manajemen / Pengelolaan keuangan 

20. Pembangunan  penampungan air di lahan tani hortikultur  

21. Pembentukkan Gapoktan Desa/Kecamatan  

22. Pembentukan 25 kelompok tani padi sawah  

23. Peningkatan Kapasitas Pasar Desa dan pembangunan  terminal 

24. Peningkatan intensitas kegiatan pasar desa  menjadi 2 kali/minggu  

25. Peningkatan jalan ruas (4,7 Km x 4 m) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxxiii 

26. Peningkatan jalan ruas (15,9 Km x 4 m) 

27. Penambahan 7 orang guru SD 

28. Peningkatan perpustakaan Desa 

29. Peningkatan Kader Desa  

Bagian ini dijelaskan tentang besaran nilai program, sumber pembiayaan dan 

waktu pelaksanaannya. Perumusan sumber pembiayaan ini dilakukan dengan 

memperhatikan kemampuan pendanaan dari sumber-sumber yang memungkinkan 

untuk dimanfaatkan namun dengan seoptimal mungkin memanfaatkan sumber-

sumber pembiayaan lokal. Penetapan sumber pendanaan ini dilakukan dua tahapan 

berikut :  

a. Menggali semaksimal mungkin sumber dana pembangunan yang berasal dari 

masyarakat dan Pemerintahan Desa. 

b. Melakukan kajian terhadap kemampuan pendanaan baik pada pemerintahan 

kabupaten maupun pemerintahan desa termasuk sumbernya. 

  

C. Kendala Pembangunan  

Kendala yang dihadapi bukan hanya menyangkut perangkat peraturan 

perundangan  yang lemah, tetapi juga karena sikap mental top-down yang masih 

melekat di lingkungan pejabat, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam 

mengatur berbagai aspek kewenangan pemerintahan.  Oleh karena itu banyak pihak 

yang meragukan keberhasilan peningkatan pelayanan publik melalui kebijakan 

desentralisasi dan otonomi daerah.  Berdasar data-data yang telah diperoleh dari Desa 

Kepatihan Selogiri Wonogiri, berikut akan diperlihatkan bukti-bukti otentik yang 
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menggambarkan alokasi anggaran bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Wonogiri sebagai berikut :  

Tabel 1                                                                                                                     
Alokasi Bantuan Aspal Program Pengaspalan Jalan Desa                                                

dari Dana Perubahan APBD Pembangunan                                                       
Kabupaten Wonogiri Tahun 1997 - 1998 

No Tahun  Volume Rata-rata Pemberian Aspal Jumlah Bantuan 

1. 1997 9,00 Km 
drumx

Km
Km

577.3
1,143

3
 

75 drum 

2. 1998 9,00 /km 
drumx

Km
Km

877
35
3

 
75 drum 

Sumber : Data Monografi dan Bantuan Aspal dan PC Desa Kepatihan Selogiri 
Wonogiri, tahun 2002 

Deskripsi fokus pertama penelitian ini menunjukkan bahwa secara formal 

masyarakat Desa Kepatihan Selogiri Wonogiri telah terlibat dalam tahapan 

penggalian gagasan di tingkat RW maupun melalui perwakilannya. Sementara itu, 

pada forum Musrenbang Desa masih tampak dominasi aparat pemerintah desa, 

meskipun sebagian informan bisa memahaminya sebagai akibat dari keterbatasan 

waktu serta kepercayaan mereka atas niat baik kepala desa. Pada tahapan 

pelaksanaan program tampak swadaya masyarakat sebagai bentuk partisipasi mereka 

pada kegiatan maupun program desa. Pada kegiatan pengerasan jalan serta 

pembuatan jembatan dan talud, masyarakat setempat memberikan sumbangan 

tenaganya maupun dalam bentuk lain seperti konsumsi bagi para pekerja.  

Selain hal tersebut, yang patut disayangkan pada kondisi di Desa Kepatihan 

Selogiri  adalah  masih  kentalnya  ego  RW  dan  organisasi  keagamaan. Pertanyaan  
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“program untuk siapa” kerap muncul pada masyarakat desa tersebut, termasuk 

pelaksanaan pengerasan jalan dari APBD Kabupaten Wonogiri seperti terlihat pada 

tabel 1, dimana bantuan untuk area seluas Desa Kepatihan Selogiri Wonogiri masih 

dirasa kurang,  oleh karena mayoritas masyarakat RW tersebut bukan penduduk asli 

Desa Kepatihan Selogiri, meskipun kondisi mereka pada umumnya miskin.  

Kekurangan lain yang masih tampak pada tahapn dan bentuk partisipasi pada 

masyarakat di lokasi penelitian adalah tidak berlanjut pada tahapan pemeliharaan dan 

evaluasi. Sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang elit desa dan dibenarkan oleh 

informan lainnya, bahwa seolah telah mencapai klimaksnya, setelah selesai 

pelaksanaan pembangunan  fisik, selesailah proyek tersebut. Tahapan lebih lanjut 

masih sangat kurang. Bahkan, masih tampak kebiasaan yang berupa kecenderungan 

untuk menunggu dan melihat-lihat siapakah yang menggagas kegiatan serta berada di 

mana. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa makna sebagai berikut;  

Pertama, belum tampak sustainabilitas partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan  di Desa Kepatihan Selogiri. Hal tersebut tampak pada masih 

kentalnya kecenderungan untuk menunggu dan melihat-lihat siapakah yang 

menggagas sebuah kegiatan serta berada di mana, serta rendahnya partisipasi pada 

tahapan pemeliharaan dan evaluasi. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan hal 

tersebut adalah; (1) masih tampak kecederungan untuk menekankan aspek formal 

administratif program; (2) Rendahnya solidaritas masyarakat karena ego RW, 

persaingan organisasi keagamaan yang ada, serta sifat kompetitif program; (3) 

pengalaman pelaksanaan program sebelumnya, terutama yang “berbau bantuan, 

apalagi uang” telah menanamkan mindset yang keliru pada masyarakat seperti 

kecenderungan yang tampak di tengah masyarakat bahwa segala sesuatunya diawali 
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dari stimulan; (4) masih tampak pada masyarakat orientasi mereka pada figur/tokoh; 

(5) masih tampak pada masyarakat: membedakan secara hitam-putih antar 

proyek/kegiatan sehingga selesai satu proyek, selesailah segalanya; akan lain untuk 

proyek yang lain. Belum tampak sustainabilitas partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan di desa Lebaksiu Lor mengindikasikan bahwa bentuk partisipasi ini 

masih perlu diperkuat melalui langkah pelembagaan agar tidak terjebak ke dalam 

bentuk partisipasi sebagai mobilisasi. Upaya untuk melembagakan partisipasi 

tersebut selain melakukan replikasi terhadap aspek atau bidang lain sehingga 

partisipasi akan selalu kelihatan dan muncul dalam setiap aspek dalam kasus ini 

mekanisme Musrenbang Desa bisa menjadi alternatif, juga harus dilakukan; (1) 

eksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan semangat partisipasi (kebersamaan dan 

solidaritas, tanggung jawab, kesadaran kritis, keberpihakan kepada kelompok 

marginal, dan  sebagainya); (2) memperluas ruang komunikasi publik yang dapat 

dimanfaatkan warga untuk melakukan kontak-kontak sosial dan kerja sama; (3) akses 

dan arus informasi yang terbuka sehingga dapat menjadi rujukan pengetahuan bagi 

warga untuk berpartisipasi. 

Strategi dan program berikut tahapan dan sumber pendanaan yang lebih 

applicable berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, disadari masih banyak kelemahan 

dalam pelaksanaanya terutama menyangkut :  

1. Waktu pelaksanaan perumusan rencana yang dirasakan terlalu pendek. Hal ini 

terutama berkaitan dengan upaya menggali potensi yang tidak didapat dari data 

sekunder akibat buruknya sistem administrasi pemerintahan. Kondisi ini 

memungkinkan adanya alternatif kegiatan yang belum tergali, seperti : pemanfaatan 

potensi pohon pisang sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi hasil kerajinan 
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anyaman; peternakan kelinci selain daging dan kulitnya juga air kencingnya dapat 

dimanfaatkan sebagai pendukung produksi hortikultur, dan lain sebagainya.  

2. Peserta forum diskusi/ stakeholder kurang representatif, khususnya untuk kegiatan 

publichearing sebagai upaya penyepakatan berbagai upaya pemecahan persoalan. 

Walaupun ini relatif telah diwakili pada forum diskusi sebelumnya (persetujuan 

skenario dan strategi pembangunan), namun akan lebih baik lagi jika kesepakatan 

itu juga dilakukan dalam penetapan program-programnya.  

Untuk kegiatan pembahasan tahap akhir/ public hearing/ konfirmasi usulan 

program di Desa Kepatihan disadari pesertanya kurang representatif dipandang 

sebagai stakeholder, karena :  

3. Tidak diwakili oleh pihak Pemerintah Kabupaten, peserta yang diundang tidak 

hadir; walaupun informasi dari pihak Pemerintah Kabupaten telah didapat namun 

kesepakatan menjadi kurang ‘bulat/ kuat’ atau memungkinkan pihak Pemerintah 

Kabupaten tidak terikat/ untuk tidak merealisasikan program yang telah 

diinformasikan.  

4. Pihak swasta dan masyarakat setempat sekalipun dari segi jumlah cukup 

mendukung, tetapi dari segi keterwakilan dipandang kurang, karena lebih banyak 

diwakili oleh peserta yang berdomisili dekat pusat desa dan kurang representatif 

dari segi pihak terkaitnya (berbeda dengan forum diskusi sebelumnya). Dengan 

menyadari kondisi tersebut, maka ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan 

sebagai upaya memperbaiki rencana yang dihasilkan, yaitu :  

a. Sesuai skenario utama yang dihasilkan serta upaya peningkatan kesejahteraan 

melalui strategi pemberian lapangan kerja tambahan bagi masyarakat, maka 

untuk berbagai kegiatan ekonomi yang dipandang memiliki prospek bagus 
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perlu mendapat dukungan, baik dari pemerintah (Desa dan Kabupaten) 

maupun stakeholder terkait lainnya (lembaga keuangan, swasta, dan 

masyarakat).  

b. Dalam kegiatan ini sangat dituntut kemampuan kehumasan dari perencana, 

sebagaimana terjadi pada kegiatan pembahasan tahap dua, selain dihadiri oleh 

lebih banyak peserta (52 orang) juga cukup mewakili pihak terkait. 
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BAB IV 

PEMBANGUNAN SETELAH REFORMASI  

TAHUN 1999 – 2001 
 
 

Sejarah pelaksanaan pembangunan (baca: pemulihan menuju pembangunan 

normal) di masa Reformasi telah mengakibatkan dampak eksplosif yang bersifat 

jangka pendek berupa menderunya semangat regionalisme lebih utama ketimbang 

semangat nasionalisme seperti yang telah terjadi selama tiga tahun (1999-2001). 

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (growth strategy) 

terbukti mampu mengenjot pertumbuhan ekonomi secara global, walaupun di sisi 

lain ternyata justru memperlebar adanya ketimpangan dan kemiskinan di kalangan 

masyarakat. Mekanisme dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi terbukti 

tidak bisa berjalan dengan semestinya, karena kenyataannya keberadaan 

pembangunan dan industrialisasi tersebut justru menggeser dan menempatkan 

masyarakat kelas bawah pada posisi marjinal. Akibatnya, pembangunan yang 

diharapkan akan dapat memakmurkan dan mensejahterakan, malah identik dengan 

penggusuran dan pengeliminasian terhadap sebagian anggota masyarakat  yang tidak 

memiliki akses terhadap pembangunan tersebut. 

Ketimpangan sosial dan kemiskinan akibat pembangunan secara politik 

ekonomi dapat diterjemahkan sebagai hasil dari proses yang mendorong konsentrasi 

kekayaan dan kekuasaan di satu pihak dan menumbuhkan massa pinggiran 

(periphery) yang memiliki daya tawar lemah terhadap pihak lain. Sedangkan dari 

sudut pandang sosial ekonomi, bisa dianggap sebagai akibat dari sistem penyaringan 
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(filter) yang ada dalam masyarakat, dimana struktur-strukutr sosial telah berkembang 

begitu rupa sehingga menghambat sekelompok orang untuk ikut menikmati hasil-

hasil pembangunan. 1 

Strategi perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari 

identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan. 

Perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, 

ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman 

dari tingkat RT/RW, dusun dan desa. Perencanaan pembangunan bertumpu pada 

masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat. Perencanaan 

yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan 

dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian 

masyarakat dalam jangka panjang. Sejak masa Orde Baru masyarakat diletakkan 

sebagai objek pembangunan, dimana seluruh kebijakan dan strategi diarahkan pada 

upaya penyeragaman dan pencapaian tujuan dan target pembangunan yang 

ditetapkan secara terpusat. Pada saat itu, seluruh kebijakan pembangunan ditetapkan 

oleh pemerintah pusat, di tingkat daerah terutama masyarakat diposisikan sebagai 

pelaksana sehingga berbagai program yang digulirkan kurang menyentuh kebutuhan 

dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Setelah reformasi dan mulai 

diberlakukannya UU Nomor 22/1999 yang memberikan kewenangan kepada daerah 

untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara partisipatif. 

Konsep ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu 

kebijakan di tingkat lokal. 

                                                 
1 Suman dan Yustika, 1997, Ketimpangan Hasil Pembangunan, Jakarta : PT. Bina Rena 

Pariwara, Hal. 12 
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Merupakan sebuah pandangan politik terhadap dinamika desa di tengah-

tengah arus reformasi, desentralisasi dan demokrasi. Ada tiga pertanyaan yang 

hendak dikupas Pertama, apa bentuk-bentuk perubahan pemerintahan desa (village 

governance), baik dalam konteks internal  maupun relasi eksternal, setelah reformasi 

membahana di Indonesia? Kedua, apa problem yang masih tersisa di desa, dan apa 

problem baru yang muncul di tengah arus desentralisasi dan demokrasi? Ketiga, apa 

tantangan desa ke depan, dan bagaimana agenda strategis membangun kembali desa 

dalam  konteks desentralisasi dan demokrasi?  

Bersamaan dengan tumbangnya orde baru, desakan untuk meninggalkan 

pendekatan yang lebih aspiratif semakin menguat.  Pemerintah pun mulai responsif 

dengan meluncurkan beberapa program yang melibatkan masyarakat secara aktif 

dengan mekanisme bottom up.  Salah satuunya sadalah Program Pembangunan 

Kecamatan (PPK) yang merupakan program pembangunan wilayah dan pedesaan 

dengan tujuan utamanya mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat desa, khususnya melalui program program pembangunan 

yang menerapkan pendekatan partisipatif (participatory approach) di wilayah 

administrasi pemerintah kecamatan.  Dalam PPK, masyarakat maupun lembaga lokal 

diberi tempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, dengan mengutamakan 

peran serta masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan kaum perempuan.  

Dalam pelaksanaannya, PPK juga didukung oleh lembaga bentukan baru sepernti 

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU) dan Tim 18.  

Dalam PPK fase 3, kapasitas dan peran lembaga lokal akan ditingkatkan 

dalam pembangunan pedesaan. Hal ini terkait dengan kebijakan exit strategy, dimana 

proses pembangunan pedesaan diharakkan berangsur-angsur diambil alih oleh 
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masyarakat dan pemerintah daerah.  Salah satu daya dukung bagi sustainability 

proses pembangunan seperti PPK ini adalah adanya lembaga-lembaga pedesaan yang 

eksis dan berfungsi.  Lembaga-lembaga yang eksis di masyarakat diasumsikan dapat 

berperan efektif dalam pelembagaan prinsip-prinsip PPK.  Untuk itu, PPK 3 memberi 

perhatian khusus pada peningkatan peran lembaga lokal yang tercermin dengan 

banyaknya pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan di tingkat masyarakat, seperti 

pelatihan kades, BPD dan kader desa. 

Sebenarnya masih banyak lembaga lokal di berbagai daerah yang perlu 

menjadi perhatian bersama. Dalam sebuah desa tidak hanya kelembagaan pemerintah 

desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) saja yang ada, tapi ada lembaga lain yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pedesaan yaitu kelembagaan ekonomi 

dan kelembagaan sosial.  Kelembagaan ekonomi terdiri dari kelompok-kelompok 

masyarakat di desa yang terbentuk berbasiskan pada pengelolaan sektor produksi dan 

distribusi. Contoh dari kelembagaan ekonomi adalah kelompok-kelompok tani, 

kelompok pengrajin dan lainnya. Sementara kelembagaan sosial meliputi 

pengelompokan sosial yang dibentuk oleh warga dan bersifat sukarela.  Sebagai 

contoh adalah karang taruna, arisan, forum RT/RW dan organisasi masyarakat 

lainnya.  

Dalam berhubungan dengan lembaga tersebut berinteraksi secara dinamis 

(bisa merenggang maupun merapat) sesuai dengan kekuatan dan posisi tawar yang 

dimiliki masing-masing lembaga.  Pada waktu tertentu dimungkinkan adanya satu 

lembaga yang lebih dominan dibandingkan dengan ketiga lembaga lainnya dalam 

interaksi sosial.  Oleh karena itu hubungan yang ideal dalam kehidupan di tingkat 

desa adalah keempat lembaga tersebut dilibatkan dalam proses pembangunan desa.  
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Dengan kalimat lain perlu dibangun adanya partisipasi yang menyeluruh dan saling 

menguatkan antar lembaga-lembaga yang ada di desa.   

Strategi pembangunan dirumuskan sebagai upaya memudahkan upaya 

pencapaian tujuan pembangunan dengan memperhatikan potensi (kekuatan dan peluang) 

serta kendala (kelemahan dan ancaman) yang ada pada Desa Kepatihan. Program 

pembangunan sebagai penjabaran dari strategi dan tahapan kegiatan yang telah 

ditetapkan, maka dirumuskan program-program kegiatan yang perlu dilakukan dalam 

mendukung pencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.  Mekanisme program 

pembangunan perlu dirumuskan sebagai upaya memberikan kemudahan bagi 

stakeholder didalam pelaksanaan program termasuk distribusi peran dan tanggung jawab 

pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati. Tahapan  pelaksanaan program dan sumber 

pendanaan dirumuskan sebagai upaya memberikan kejelasan tentang tahun pelaksanaan 

program dan sumber pendaan program bagi pencapaian tujuan pembangunan yang telah 

ditetapkan dan menjadi kesepakatan seluruh stakeholder 

 
A. Strategi Pembangunan Desa 

Beragam sudut pandang jika kita mencermati pembangunan pedesaan. Hal ini 

dapat dipahami, dari dua variabel pemaknaan atas desa dan pembangunan saja telah 

memberikan warna yang beragam.2  Inpres nomor 5 tahun 1976 menyatakan desa 

adalah masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian 

teritorial-administratif langsung dibawah kecamatan. Undang-undang Nomor 5 tahun 

1979 membedakan desa dan kelurahan dalam rumusan sebagai berikut : Desa adalah 

suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah  penduduk sebagai  kesatuan  

                                                 
2 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2001, Kebijakan Strategis Pemberdayaan 

Masyarakat, Jakarta. Hal. 10 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xciv 

masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

organisasi pemerintahan  terendah  langsung  dibawah  Camat dan  berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.3                                                                                                                                                                      

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 keluar  undang-undang  tentang  

pemerintahan  daerah  yang  di dalamnya mengatur pula tentang 

pemerintahan/otonomi asli desa. Seiring dengan hal tersebut maka dengan mengingat 

dampak buruk dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dan peluang 

untuk mengembalikan otonomi asli desa pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

maka muncul kecenderungan di berbagai daerah untuk mengembalikan  keberadaan  

kelembagaan-kelembagaan yang asli sebelum diberlakukan Undang-Undang 

tersebut. Tentu saja upaya ini tidak mungkin berupa penerapan pranata lama, karena 

kondisi alam, ekonomi, sosial dan politik sekitarnya telah semakin modern. Upaya 

ini lebih terwujud sebagai penyusunan pranata dan organisasi baru yang lebih sesuai 

dengan kebutuhan lokal. 

Dalam orde baru berkembang dua ciri pemerintahan, yaitu sistem sentralistik 

dan otokratik yang satu sama lain saling memperkuat.  Pada dasarnya kedua sistem 

ini tidak disukai oleh masyarakat.  Sehingga muncullah gerakan yang berusaha 

mengubah sistem pemerintahan otokratik ke pemerintahan yang lebih demokratis.  

Usaha ini berhasil dengan cepat melalui jatuhnya Presiden Soeharto.  Namun usaha 

untuk mengubah sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi agaknya memerlukan 

langkah yang terencana dalam kurun waktu yang panjang. Tuntutan otonomi daerah 

                                                 
3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 
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secara penuh terus dilakukan agar kabupaten/kota dapat memainkan peranan dan 

posisi yang strategis sebagai pemilik kekayaan sumberdaya. Pelaksanaan otonomi 

daerah juga diharapkan sebagai usaha untuk mempercayai masyarakat dan 

pemerintah daerah dalam mengatur dan mengembangkan potensi daerah sendiri.  

Diselenggarakannya desentralisasi otonomi daerah oleh pemerintah pada 

dasarnya diutamakan untuk meningkatkan kemampuan daerah mengembangkan 

perekonomian dan potensinya yang lain sehingga bias diperoleh tingkat kemandirian 

yang tinggi.  Hak demikian didasarkan pada kenyataan bahwa daerah merupakan 

sumber utama faktor produksi nasional.  Hanya karena tidak ada sistem manajemen 

yang menunjang, sehingga daerah cenderung tidak mampu memanfaatkan sumber 

dayanya secara optimal dan lestari.4 

Desentralisasi dan otonomi daerah bagi kabupaten Wonogiri, khususnya Desa 

Kepatihan Kecamatan Selogiri diartikan sebagai suatu proses untuk memberikan 

kesempatan meningkatkan kompetensi masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam 

merancang dan membangun tatanannya sesuai dengan karakteristik daerah yang 

dimiliki, sekaligus kemampuan membangun daerah secara sinergis dan saling 

menguntungkan yang pada akhirnya akan bermuara pada Kabupaten Wonogiri yang 

tanggung dan berkelanjutan. 

Untuk mewujudkan visi yang didukung oleh misi, maka Pelaksanaan 

Pembangunan di Desa Kepatihan ditempuh dengan beberapa strategi Pembangunan 

Desa sebagai berikut : 

                                                 
4 Mulia Nasution, 1997,  Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia, Jakarta : Penerbit Djambatan, 

Hal. 68 
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1. Strategi Penguatan Kelembagaan Desa yang ada di Desa Kepatihan yang 

diarahkan agar semua yang terlibat dalam kelembagaan desa yang ada dapat 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada. 

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan sumber 

daya manusia agar mempunyai kepedulian untuk memajukan desa dilihat dari 

faktor Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Budaya. 

3. Strategi Pembangunan Desa yang partisipatif yang diarahkan agar masyarakat 

benar-benar dapat berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan sampai 

pelaksanaan pembangunan dan mampu mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. 

Strategi Pembangunan Pertama dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber 

daya manusia di desa yang terlibat langsung dalam kepengurusan kelembagaan desa 

yang ada sebagai pelaku pembangunan di desa. Dengan kelembagaan desa yang kuat 

diharapkan dalam penyusunan rencana program kegiatan tidak asal-asalan akan 

tetapi berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan yang dihadapi di desa dengan 

mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. 

Strategi Pembangunan Kedua dimaksudkan bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan di bidang 

Pendidikan, Ekonomi dan Sosial. 

Strategi Pembangunan Ketiga dimaksudkan agar masyarakat baik perorangan 

maupun kelompok berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik supaya 

kepentingan-kepentingannya (baik perorangan maupun kelompok) dapat 

diakomodasi dalam pengambilan kebijakan publik. 
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Berdasarkan visi, misi dan strategi pembangunan tersebut, maka secara garis 

besar disusun 4 ( empat ) Agenda Pembangunan Desa Kepatihan 1999 – 2001 : 

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada 

2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan 

melaksanakan pembangunan yang partisipatif. 

3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa 

Kepatihanyang aman, tentram dan damai. 

4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan Umum Desa Kepatihan secara garis besar dapat ditempuh melalui  

4 ( empat ) Agenda Pembangunan untuk Tahun 1997 – 2001. Agenda Pembangunan 

tersebut akan dapat dicapai melalui beberapa tahapan dalam pembangunan. Agar 

masing-masing tahapan dalam  pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien, maka perlu didukung dengan kebijakan yang matang dan komprehensif. Oleh 

karena itu arah kebijakan dari masing-masing tahapan dalam pembangunan 

ditetapkan sebagai berikut : 

1. Memperkuat Kelembagaan Desa 

a. Reorganisasi Kepengurusan Kelembagaan Desa yang ada 

b. Periodisasi Kepengurusan Kelembagaan Desa yang ada 

c. Penempatan Personil sesuai dengan keahliannya 

d. Penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Desa 

e. Penyusunan Rencana Program Kerja Kelembagaan Desa 

2. Menyelenggarakan Pemerintahan dan Melaksanakan Pembangunan yang 

Partisipatif 
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a. Menyelenggarakan Pemerintahan : 

1) Transparansi : bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti. 

2) Akuntabilitas : dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3) Kondisional : sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektifitas. 

4) Partisipatif : mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

layanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 

masyarakat. 

5) Kesamaan Hak : tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, 

ras, agama, golongan dan status ekonomi. 

6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban : pemberi dan penerima layanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

b. Melaksanakan Pembangunan 

2. Politik : pendekatan politik memandang bahwa pemilihan yang ada baik 

presiden dan yang lainnya adalah proses penyusunan rencana, karena 

rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program 

pembangunan yang ditawarkan. 

3. Teknokratik : dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka 

berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional 

bertugas untuk itu. 
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4. Partisipatif : dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan ( stake holders ) terhadap pembangunan. Keterlibatan 

mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa 

memiliki. 

5. System Top Down ( atas bawah ) 

6. System Bottom Up ( bawah atas ) 

c. Mewujudkan Desa Kepatihan yang Aman, Tentram dan Damai 

1) Menggalakkan Sistim Keamanan Lingkungan ( Siskamling ) 

2) Penanggulangan Kriminalitas dan Gangguan Keamanan dan Ketertiban 

3) Peningkatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan menjaga keharmonisan 

antar pribadi, antar kelompok dan antar dusun. 

4) Penyelesaian permasalahan mengupayakan dengan sistim kekeluargaan. 

d. Memberdayakan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

1) Mendirikan Badan Usaha Milik Desa berbentuk Koperasi 

2) Mengupayakan Penambahan Modal usaha bagi golongan ekonomi lemah 

3) Mengembangkan jiwa usaha mandiri atau kewirausahaan 

4) Penggalian Potensi Desa di bidang Ekonomi yang masih terpendam / 

belum berkembang 

5) Menggalakkan Gerakan Orang Tua Asuh bagi anak golongan ekonomi 

lemah yang mau melanjutkan belajar. 
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B. Pelaksanaan Pembangunan 
 
1. 4 ( Empat ) Tahapan Dalam Perencanaan Pembangunan : 

a. Penyusunan Rencana 

Dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana 

yang siap ditetapkan yang terdiri dari  4 ( empat ) langkah : 

1) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik 

dan terukur. 

2) Masing-masing kelembagaan menyiapkan rancangan rencana kerja 

dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah 

disiapkan. 

3) Melibatkan masyarakat ( stake holders ) dan menyelaraskan rencana 

pembangunan yang dihasilkan masing-masing kelembagaan melalui 

musyawarah perencanaan pembangunan. 

4) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. 

b. Penetapan Rencana 

      Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak 

untuk  melaksanakannya. 

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 

Menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam 

rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama 

pelaksanaan rencana tersebut. 

d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis 
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mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi untuk menilai 

pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. 

            Dari semua tahapan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan 

Pembangunan desa, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama dalam setiap 

pengambilan kebijakan atau pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat 

merupakan pengejawantahan pemenuhan aspirasi masyarakat yang berbeda 

kepentingan dan latar belakang, oleh karena itu dapat memberi sumbangan untuk 

mengurangi ketegangan dan konflik antar individu, antar kelompok, antar dusun dan 

yang terutama adalah menumbuhkembangkan rasa memiliki terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan yang sedang 

dijalankan oleh sebuah wilayah desa. 

          Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kepatihan secara umum pembangunan 

fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan Fisik merupakan pembangunan 

sarana prasarana fisik antara lain : pembuatan jalan, saluran irigasi gorong – gorong, 

pembuatan gedung, dan lain sebagainya. Adapun Pembangunan Non Fisik 

merupakan pembangunan moral / mental spiritual yang tidak dapat dilihat tetapi 

dapat dirasakan manfaatnya. 

2. Penyelenggaraan Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul 

a. Tanah Bengkok 

Berdasarkan asal usul Tanah Bengkok yang ada di Desa Kepatihan, 

pengelolaannya diserahkan kepada desa, yang mana Tanah Bengkok tersebut 

sebagai penghasilan / imbalan bagi Kepala Desa beserta Perangkat Desa yang 

ada di desa. Hal ini merupakan suatu hal yang terjadi secara turun temurun 

sejak suatu desa itu ada Disamping memperoleh penghasilan berupa Tanah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cii 

Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa juga dapat menerima tambahan 

penghasilan yang bersumber dari Keuangan Desa dan Bantuan dari 

Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                  

(APBD) yang merupakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah.  

b. Pologoro Desa 

Pologoro Desa dapat dikatakan suatu kewajiban dari warga desa pada 

waktu melaksanakan suatu transaksi jual beli khususnya jual beli Tanah. 

Prosentase besarnya Pologoro di setiap desa tidak sama antara desa satu 

dengan desa yang lain tergantung dari hasil keputusan dalam musyawarah 

dimasing-masing desa yang melibatkan Pemerintahan Desa beserta 

Kelembagaan Desa dan tokoh mayarakat yang ada. Desa 

Kepatihandiputuskan besarnya Pologoro. Untuk besarnya pologoro Desa 

Kepatihan adalah 5 % dari harga beli, akan tetapi dalam pelaksanaannya 

kadangkala tidak sesuai dengan aturan yang ada karena terjadi sering terjadi 

keberatan dari pihak pembeli. Besarnya prosentase tersebut dapat mengalami 

perubahan / peninjauan kembali sesuai dengan hasil keputusan pada waktu 

periode Pemerintahan selanjutnya. 

c. Rembug Desa 

Kegiatan Rembug Desa merupakan suatu tempat atau forum dalam 

pelaksanaan pengambilan keputusan di tingkat desa. Rembug desa dapat 

dikatakan sebagai forum tertinggi di tingkat desa karena yang hadir dalam 

Rembug desa adalah dari unsure Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa 

beserta tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Melalui suatu Rembug Desa di 
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harapkan dapat menghasilkan suatu produk hukum ditingkat desa dan juga 

penetapan perencanaan kegiatan pembangunan di tingkat desa. Adapun 

Rembug Desa dilaksanakan secara rutin baik setiap bulan, setiap selapan, 

setiap tri wulan, maupun setiap tahun anggaran. Dari Rembug Desa dapat 

dihasilkan suatu produk hukum dan dapat berupa Peraturan Desa, Peraturan 

Kepala Desa, Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa dan juga keputusan-

keputusan lain dari masing-masing kelembagaan desa. 

d. Kegiatan Selamatan Desa / Merdi Desa 

Kegiatan lain yang secara rutin dilaksanakan yang merupakan 

kegiatan turun temurun di Desa Kepatihan adalah kegiatan Selamatan Desa / 

Merdi Desa dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti : rukun kematian, jimpitan 

dan kegiatan social kemasyarakatan lainnya. Untuk kegiatan Selamatan Desa / 

Merdi Desa di Desa Kepatihan dilaksanakan setiap Bulan Maulud dan setiap 

malam 10 Muharam untuk setiap tahunnya. Kegiatan Selamatan Desa / Merdi 

Desa merupakan perwujudan rasa syukur warga Desa KepatihanKepada Allah 

SWT. Kegiatan Selamatan Desa / Merdi Desa berupa acara mujahadah dan 

do’a-do’a lainnya untuk memohon keselamatan Kepada Allah SWT dan 

biasanya warga masyarakat membawa sodaqoh berupa nasi dan ayam yang 

sudah dimasak beserta lauk pauk yang lainnya. 

3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa 

a. Bidang Pemerintahan 

Bidang Pemerintahan sebagai salah satu wujud pelaksanaan 

Pemerintahan di Desa meliputi antara lain : 
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1) Pertanahan 

2) Kependudukan 

3) Aparat Desa 

4) Pembinaan Kelembagaan Desa 

5) Pajak Bumi dan Bangunan 

6) Produk Hukum tingkat Desa 

7) Keuangan Desa 

8) Keamanan Desa 

Penjelasan Secara Umum Bidang Pemerintahan : 

Kegiatan Bidang Pemerintahan di rumuskan juga dalam RPJMDesa 

dan dijabarkan dalam Rencana Kegiaran Pembangunan (RKP) untuk setiap 

tahunnya untuk setiap tahun anggaran, dan untuk kegiatan yang lain adalah : 

1) Perangkat Desa 

Untuk meningkatkan pemberdayaan Perangkat Desa yang ada 

maka secara rutin dilaksanakan pembinaan setiap Hari Senin dan juga 

pembinaan – pembinaan lain yang sesuai dengan Tugas Pokok dan 

Fungsi dari pada Perangkat Desa. Sebagai data dukung sudah disediakan 

data dinding mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing 

Pemerintah Desa. Untuk piket Prangkat Desa dilaksanakan setiap hari 

dan Kepala Desa dan Sekretaris Desa juga secara rutin setiap hari Piket 

di Kantor Balai Desa. Lembaga Desa dan BPD dalam hubungan tata 

kerja bersifat situasional  Hal ini dlakukan sebagai rasa tanggung jawab 

dan sebagai bagian dari kewajiban abdi masyarakat dan ungkapan rasa 

syukur dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
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2) Badan Permusyawaratan Desa ( B P D ) 

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) merupakan salah satu 

wujud pelaksanaan UU N0 32 Tahun 2004 dan BPD sebagai mitra kerja 

dari Pemerintah Desa. Sebagai perwujudan demokrasi di desa maka 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak dapat dilepaskan dari 

keberadaan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) terutama dalam setiap 

pengambilan keputusan dan perencanaan – perencanaan yang lainnya. 

BPD juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa karena 

Kepala Desa dan BPD secara bersama-sama membuat produk hukum 

ditingkat desa. 

3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( L P M D ) 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ) atau dengan 

sebutan lain sesuai dengan Keputusan Presiden No 25 Tahun 2001 dan 

UU N0 32 Tahun 2004 diperkuat dengan PP N0 72 Tahun 2005 

merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa dan juga sebagai  lembaga 

pemberdayaan kemasyarakatan yang mempunyai tugas : 

1) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif 

2) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat 

3) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan 

LPMD di Desa Kepatihan dalam penyusunan rencana kegiatan 

mengadakan pertemuan rutin setiap malam rabu pon dan Rapat Pleno 

Pengurus setiap tiga bulan sekali. 
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4) Tim Penggerak PKK 

Tim Penggerak PKK Desa Kepatihan untuk periode 2007 – 2012 

telah tesusun suatu rencana kegiatan Jangka Menengah selama 5 ( lima ) 

tahun yang dirinci ke dalam masing-masing kelompok kerja. Rapat Pleno 

TP. PKK dilaksanakan setiap Hari Rabu Pon dan Rapat Pengurus Harian 

dilaksanakan sebelum Hari Rabu Pon. 

5) Kelembagaan yang lainnya 

Untuk kelembagaan yang lainnya antara lain : RT dan RT, Karang 

Taruna dan Organisasi yang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya saling 

melengkapi terhadap program yang akan dilaksanakan. Untuk kegiatan 

RT dan RW merupakan lembaga di tingkat desa sebagai 

kepanjangantangan dari Pemerintahan Desa dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

b. Bidang Pembangunan 

1) Bidang Keagamaan 

2) Kesehatan 

3) Pendidikan 

4) Olah Raga dan Sosial Budaya 

5) Sarana Jalan 

6) Transportasi 

7) Pengairan 

8) Industri 

9) Proyek – proyek 

10) Kegiatan Perlombaan 
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11) Kelembagaan Desa 

Penjelasan Bidang Pembangunan. 

Bidang Pembangunan di Desa Kepatihan dilaksanakan secara rutin 

baik pembangunan non fisik maupun pembangunan fisik.Rencana 

pembangunan di Desa Kepatihan di rumuskan dalam Rencana Kerja 

Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) dan dijabarkan dalam 

Rencana Kerja Pembangunan ( RKP ) Desa untuk setiap tahun anggaran. 

Apabila dalam Musrenbangdes muncul gagasan-gagasan baru yang belum 

dituangkan dalam RPJMDesa, maka gagasan-gagasan tersebut dimasukkan 

dalam RKP untuk setiap tahun berjalan melalui Rapat Kerja Pemerintahan 

Desa Kepatihan.  

1) Pembangunan Non Fisik 

Pembangunan non fisik dilaksanakan secara rutin melalui 

pertemuan – pertemuan baik lewat pengajian rutin selapanan maupun 

pertemuan yang lain. Pembangunan non fisik merupakan pembangunan 

mental spiritual antara lain : kesadaran hukum, keamanan dan ketertiban 

dan kegaiatn – kegiatan lain yagn tidak dapat dilihat akan tetapi dapat 

dirasakan manfaatnya.  

2) Pembangunan Fisik 

Pembangunan fisik merupakan pembangunan sarana prasarana 

infrastruktur di desa dan untuk Tahun 2008 pembangunan fisik Desa 

Kepatihanantara lain : pengembangan gedung SD Kepatihan, Betonisasi 

jalan lingkungan, senderan jalan dan irigasi, penambahan saluran air 

bersih, pembuatan DAM, penerangan jalan, rehab ruang perpustakaan 
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Al-Madani dan juga bantuan bibit ternak Sapi Brahman Cross dari 

Pemerintah Pusat. Adapun sumber dana pembangunan desa berasal dari 

APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan Pusat, ADD, PNMP. 

c. Bidang Kemasyarakatan 

1) Agama 

2) Kesehatan 

3) Olah Raga 

4) Kesenian dan Kebudayaan 

Penjelasan Bidang Kemasyarakatan 

1) Keagamaan 

Kegiatan keagamaan yang ada di Desa Kepatihan antara lain : 

pengajian selapanan rutin setiap Jum’at Pon an Jum’at Wage, kegiatan 

Tahlilan setiap hari dan kegiatan mujahadah yasinan setiap malam 

Jum’at. Untuk kegiatan tahunan adalah kegiatan khataman Pondok-

pondok Pesantren. 

2) Kesehatan 

Pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dilaksanakan rutin 

setiap bulan di tiap –tiap Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ) dengan 

dibantu oleh kader-kader Posyandu     dan untuk pelayanan setiap hari 

dilaksanakan di Poliklinik Kesehatan Desa ( P K D ) yang ditangani oleh 

Bidan Desa. 

3) Olah Raga. 

Kegiatan olah raga di Desa Kepatihan antara lain : Sepak Bola, 

Bulu Tangkis, Bola Volly, Tenis Meja. Dari kegiatan olah raga yang ada 
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yang menonjol adalah Sepak Bola yang telah merebut 10 Piala kejuaraan 

dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. 

4) Kesenian dan Keagamaan 

Kegiatan kesenian di Desa Kepatihan adalah Kesenian Rebana 

dan Kesenian Tradisional Kuda Kepang. Untuk kegiatan keagamaan 

dikoordinir oleh Panitia Hari Besar Islam ( PHBI ) yang 

menyelenggarakan kegiatan setiap ada peringatan Hari Besar Islam baik 

di Dusun Kepatihan  maupun di Dusun Tegalsari dan juga di Dukuh 

Ngasinan dan Dukuh Tulakan. 

d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 

Bencana yang terjadi di Desa Kepatihandapat dikatakan rutin setiap 

tahun pada waktu musim penghujan berupa Bencana Banjir yang terjadi 

karena luapan air dari Sungai Wanganaji yang biasanya terjadi di daerah 

Jawar. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana di Desa Kepatihan maka 

perlu adanya koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dan juga 

memberdayakan masyarakat desa dalam penanganan bencana. Adapun 

potensi bencana yang terjadi adalah Banjir di Daerah Tulakan akibat luapan 

air dari sungai Wanganaji dan derasnya air di Jalan Protokol ketika musim 

hujan yang dapat mengakibatkan jalan menjadi rusak. 

4. Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

a. Gangguan yang terjadi 

Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi 

di Desa Kepatihan antara lain : kejadian pencurian dan penyakit masyarakat 

lainnya. 
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b. Penanggulangan dan Kendalanya 

1) Penanggulangan 

Penanggulangan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban 

masyarakat yang terjadi di masyarakat dilaksanakan dengan 

menggalakkan kegiatan keamanan lingkungan swadaya masyarakat. 

Kegiatan yang dilakukan antara lain : kegiatan ronda dari Perangkat Desa 

beserta masyarakat dengan melibatkan Linmas. 

2) Kendalanya 

Kendala-kendala yang terjadi dalam penanggulangan terhadap 

gangguan yang terjadi antara lain : kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam kegiatan keamanan lingkungan, masih ada perasaan takut dari 

warga apabila ingin melaporkan kejadian – kejadian yang merupakan 

penyakit masyarakat. 

c. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan 

Mengenai penanggulangan masalah keamanan di Desa Kepatihan, 

keberadaan aparat di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan dalam hal ini 

pihak Kepolisian mengutamakan kebersamaan untuk mencapai kesepakatan 

secara kekluargaan dan juga mengedepankan peninjauan sesuai dengan 

hukum yang berlaku dan dipengaruhi oleh tingkat pelanggaran dari warga 

masyarakat itu sendiri. 

Hasil yang dapat dicapai : 

1. Program Pembangunan dapat berjalan dengan lancer 

2. Adanya Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

3. Keamanan dan Ketertiban masyarakat dapat terwujud 
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4. Peningkatan kehidupan bermasyarakat. 

 

C. Kendala Pembangunan 
 
          Sebagaimana kita ketahui bahwa segala apa yang kita rencanakan tidak 

semuanya dapat terlaksana. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan beberapa faktor 

antara lain : 

1. Keterbatasan Dana 

Dana merupakan salah satu faktor penentu terlaksana dan tidaknya suatu 

perencanaan. Pelaksanaan perencanaan Pembangunan dapat dipastikan tidak 

dapat terealisasi tanpa adanya dana. 

2. Keterbatasan Sumber Daya 

  Pelaksanaan perencanaan Pembangunan baik fisik maupun non fisik 

juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya, baik sumber daya alam maupun 

sumber daya manusia. Sumber daya alam antara lain : tidak tersedianya bahan 

baku. Sumber daya manusia berkaitan dengan kurangnya tenaga ahli dan 

ketidakmampuan dari pelaku-pelaku pelaksana pembangunan di desa untuk 

melaksanakan pembangunan. 

            Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 1998 – 

2002 Desa Kepatihan  tidak dapat dilepaskan dengan agenda pembangunan desa dan 

permasalahan desa yang dijabarkan dalam masing-masing bidang, yang mana hal 

tersebut merupakan satu kesatuan dalam system penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan. 
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           Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan 

pelaksanaan pembangunan yang partisipatif yang berdasarkan pada prinsip-prinsip 

yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri  

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 

Wonogiri  Tahun 2006 – 2010 dan juga didukung oleh Kelembagaan Desa yang kuat 

serta pelaku-pelaku pembangunan ditingkat desa, maka diharapkan secara bertahap 

permasalahan yang ada di Desa Kepatihan  dapat terpecahkan dan adanya 

sinkronisasi dengan agenda pembangunan dan rencana pembangunan, sehingga dapat 

terwujud Desa Kepatihan  sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama. 

          Adapun Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) 

Tahun 1997 – 2001 Desa Kepatihan  adalah sebagai berikut : 
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Berikut kilasan tentang gambaran Desa Kepatihan Selogiri Wonogiri, berikut 

akan diperlihatkan bukti-bukti otentik yang menggambarkan alokasi anggaran 

bantuan aspal dan PC dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri  serta APBDes 

Kepatihan sebagai berikut :  

Tabel  2                                                                                                                    
Alokasi Bantuan Aspal Program Pengaspalan Jalan Desa                                                

dari Dana Perubahan APBD Pembangunan                                                       
Kabupaten Wonogiri Tahun 1999 - 2001 

No Tahun  Volume Rata-rata Pemberian Aspal Jumlah Bantuan 
1. 1999 0,12 Km 

drumx
Km

Km
480

20,19
40,0

 
10 drum 

2. 2000 1,00 Km 
drumx

Km
Km

549
22
1

 
25 drum 

150 Zak Semen 
3. 2001   20 drum 

300 Zak Semen 

Sumber : Data Monografi dan Bantuan Aspal dan PC Desa Kepatihan Selogiri 
Wonogiri, tahun 2002 
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Secara mendasar kawasan perdesaan menghadapi permasalahan-

permasalahan internal dan eksternal yang menghambat perwujudan kawasan 

permukiman perdesaan yang produktif, berdaya saing dan nyaman. Pembangunan 

desa Kepatihan Selogiri Wonogiri setelah reformasi mengalami kendala 

pembangunan yang secara garis besar ditelaah sebagai berikut :  

1. Banyak sekali desa-desa di Jawa yang sejak dulu selalu menghadirkan kekerasan 

dan permainan politik uang ketika menggelar Pilkades. Permainan politik uang di 

desa, sebagaimana di kabupaten dan provinsi, menjadi isu yang sangat keras dan 

cepat, tetapi juga sangat cepat menguap dan dilupakan banyak orang. Praktik-

praktik kekerasan cepat sekali  berkobar dan juga cepat sekali dirampungkan oleh 

aparat keamanan setelah menelan korban tidak sedikit. Tetapi sejak dulu di desa 

tidak ada sebuah mekanisme dan proses politik yang dibangun dari prakarsa 

lokal untuk mencegah praktik-praktik kekerasan.  

2. Proses perencanaan pembangunan desa masih berlangsung seperti dulu. Di  atas 

kertas perencanaan berlangsung dari bawah (bottom up) yang kemudian dibawa 

naik ke kabupaten, tetapi praktiknya selalu terjadi manipulasi sehingga aspirasi 

dari bawah tidak menjadi preferensi bagi pembuatan keputusan di level 

kabupaten. Di tingkat desa sendiri, perencanaan pembangunan juga didominasi 

oleh elite desa atau lebih berpijak pada preferensi elite ketimbang aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat.  

3. Gotong-royong tidak lagi secara otentik mencerminkan partisipasi dan  

solidaritas sosial masyarakat desa, melainkan sebagai bentuk mobilisasi (jika 

bukan paksaan) pemerintah desa terhadap warganya untuk mendukung program-

program pembangunan yang sudah dirancang dari atas. Salah satu kasus yang 
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menyolok adalah kebiasaan pemerintah supradesa dan pemerintah desa 

“menguangkan” gotong-royong dan swadaya ke dalam penerimaan desa 

(APBDes). Padahal menurut asal-usulnya gotong-royong adalah bentuk modal 

sosial (social capital), bukan modal finansial (financial capital) sebagaimana 

telah dimanipulasi oleh pemerintah. Di zaman Orde Baru, berbagai program 

departemen juga mengatasnamakan gotong-royong sebagai bentuk swadaya 

masyarakat desa. Banyak proyek dari atas dengan jumlah pendanaan yang kecil,  

kemudian dengan bantuan gotong-royong masyarakat dapat menghasilkan  

pembangunan fisik yang luar biasa. Pada hampir semua proyek  pembangunan 

prasarana fisik kontribusi gotong royong selalu jauh lebih  besar ketimbang 

sumbangan dana dari pusat. Sejak Orde Baru hingga sekarang, laporan mengenai 

banyaknya hasil pembangunan fisik yang ditopang swadaya masyarakat lewat 

gotong royong sering diklaim sebagai keberhasilan pemerintah.  

4. Desentralisasi adalah sebuah kebijakan dari atas yang tidak sempurna baik  dari 

sisi desain maupun praktiknya. Desentralisasi dan otonomi daerah lebih 

difokuskan pada kabupaten/kota, sehingga desa masih tetap dipandang sebelah 

mata dan belum memperoleh otonomi yang lebih leluasa. Desa masih berada di 

bawah cengkeraman kabupaten secara hirarkhis. Para pejabat kabupaten 

umumnya memandang bahwa otonomi berhenti di tangan kabupaten, serta 

menjadikan desa sebagai obyek kebijakan dan regulasi kabupaten. Dalam 

praktiknya tidak sedikit Perda Kabupaten tentang pemerintahan desa yang 

sebenarnya tidak relevan dengan konteks kebutuhan desa dan dari sisi proses 

tidak melibatkan partisipasi desa. Karena itu tidak mengherankan kalau kerapkali 
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muncul kegelisahan dan bahkan resistensi desa (terutama dari perangkat desa) 

terhadap regulasi dari atas  

5. Desentralisasi politik yang terbatas juga diikuti dengan pembatasan  

desentralisasi fiskal ke desa. Dari sisi hubungan keuangan, tidak ada  kejelasan 

dan ketegasan formula perimbangan keuangan antara pusat, daerah dan desa. 

Desa tidak memperoleh transfer keuangan yang jelas, sebagaimana dana pusat 

yang didaerahkan melalui Dana Alokasi Umum.  Sebagian dana kabupaten 

memang didesakan tetapi tidak dibingkai melalui kerangka regulasi yang 

menjamin kepastian dan keberlanjutan, melainkan hanya tergantung pada 

kebaikan hati (benevolent) sang Bupati dan DPRD.  

6. Kepala desa (petinggi, lurah, kuwu, dll) kini mengalami disorientasi kekuasaan: 

dari atas ditekan dengan instruksi oleh kabupaten, dari samping digencet oleh 

BPD dan dari bawah dituntut oleh masyarakat. Di banyak tempat kehadiran BPD 

dianggap menjadi ancaman bagi kepala desa, dan sekaligus memunculkan 

ketegangan antara kepala desa dengan BPD. Di desa-desa yang telah dimasuki 

fasilitator dari luar (NGO atau perguruan tinggi), ketegangan itu bisa dicairkan 

antara lain dengan cara dialog yang intensif dan membuat code of conduct di 

antara kepala desa dan BPD. Tetapi desa-desa yang tidak dimasuki pihak ketiga 

masih sulit untuk mendamaikan ketegangan Kades-BPD karena belum 

mempunyai mekanisme dan proses manajemen konflik yang dibangun 

berdasarkan prakarsa lokal. Pembelakan yang diberikan kabupaten maupun 

kecamatan juga belum mampu mencairkan ketegangan itu. 

7. Kapasitas dan kinerja perangkat desa masih berjalan apa adanya (taken 

forgranted) sesuai dengan ketentuan administratif. Mereka umumnya cukup  
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puas karena telah bisa memberikan pelayanan prima nonstop 24 jam. Saya  baru 

menemukan beberapa kepala desa yang bekerja secara inovatif dan responsif 

dengan dituntun visi-misi besar.  

Langkah penanggulangan dari kendala tersebut, dapat diminimalisir dengan 

beberapa langkah antara lain :  

1. Membuat hubungan kemitraan dan trust antara kades dan BPD, tanpa 

menghilangkan dimensi kontrol. Termasuk membuat kohesif antara asosiasi 

kepala desa dan forum BPD sehingga menjadi kekuatan besar untuk 

memperjuangkan otonomi desa. Pihak luar yang masuk ke desa tentu saja 

diharapkan memperhatikan dan menggarap isu hubungan antara kepala desa dan 

BPD itu.  

2. Mendesak pemerintah pusat dan kabupaten untuk memformulasikan  kebijakan 

desentralisasi kewenangan dan keuangan kepada desa secara lebih jelas dan pasti. 

Di banyak tempat sudah muncul usulan agar desa diatur secara terpisah dari UU 

otonomi desa.  

3. Membuat desa sebagai wilayah pembangunan  yang otonom, antara lain dengan 

cara membuat perencanaan pembangunan berhenti di desa.  

4. Mendorong dan memperkuat institusi lokal sebagai basis partisipasi (voice, akses 

dan kontrol) masyarakat terhadap proses pemerintahan dan pembangunan desa. 

5. Memperkuat dan memperluas jaringan elemen-elemen civil society (NGO, media 

massa, perguruan tinggi, dan lain-lain) untuk menyuarakan desa, 

menyebarluaskan wacana otonomi desa, mempengaruhi kebijakan  pemerintah 

dan ikut memperjuangkan otonomi desa. 
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BAB  V 

KESIMPULAN  

Dari uraian pada bab-bab terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Kepatihan, Kec. 

Selogiri, Kab.Wonogiri tahun 1997 – 1998, Dengan pendekatan top down dan 

sistem yang sentralistik terbukti tidak membuahkan hasil yang optimal.  

Implementasi pendekatan pembangunan tersebut memberikan ruang yang kecil 

bagi masyarakat untuk berpartisipasi.  Hal ini didasari oleh anggapan bahwa pihak 

luarlah (pemerintah) yang lebih tahu dan masyarakat dianggap tidak mampu 

untuk mengurus hal-hal yang demikian. Ketidakmampuan itu tidak lain 

sebenarnya karena kesalahan dalam menempatkan masyarakat dalam 

pembangunan, dimana masyarakat ditempatkan sebagai sumberdayanya agar 

menjadi kreatif sehingga mereka harus menerima keputusan yang diambil.  

Desentralisasi dan otonomi daerah bagi kabupaten Wonogiri, khususnya Desa 

Kepatihan Kecamatan Selogiri diartikan sebagai suatu proses untuk memberikan 

kesempatan meningkatkan kompetensi masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam 

merancang dan membangun tatanannya sesuai dengan karakteristik daerah yang 

dimiliki, sekaligus kemampuan membangun daerah secara sinergis dan saling 

menguntungkan yang pada akhirnya akan bermuara pada Kabupaten Wonogiri 

yang tanggung dan berkelanjutan. Sementara strategi pembangunan setelah 
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reformasi dari tahun 1999-2001, Pemerintah pun mulai responsif dengan 

meluncurkan beberapa program yang melibatkan masyarakat secara aktif dengan 

mekanisme bottom up. Salah satunya adalah Program Pembangunan Kecamatan 

(PPK) yang merupakan program pembangunan wilayah dan pedesaan dengan 

tujuan utamanya mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat desa, khususnya melalui program program pembangunan yang 

menerapkan pendekatan partisipatif (participatory approach) di wilayah 

administrasi pemerintah kecamatan.  Dalam PPK, masyarakat maupun lembaga 

lokal diberi tempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, dengan 

mengutamakan peran serta masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan 

kaum perempuan.   

2. Pelaksanaan pembangunan di Desa Kepatihan, Kec. Selogiri, Kab.Wonogiri tahun 

1997 – 1998,  terjadi peningkatan aksesibilitas dari pusat desa ke wilayah 

pelayanan; strategi  ini ditujukan untuk meningkatkan fungsi pusat desa, 

khususnya sebagai kolektor dan umumnya sebagai distributor, peningkatan hasil 

produksi dan diversifikasi usaha melalui pemanfaatan waktu luang 

denganalternatif kegiatan ekonomi potensial; Hal ini perlu dilakukan guna lebih 

meningkatkan pendapatan serta meningkatkan aktivitas ekonomi melalui 

diversifikasi usaha di wilayah pelayanan pusat Desa Kepatihan, peningkatan 

intensitas dan kapasitas pasar, pembangunan terminal kecil, pemberian insentif 

bagi alih kegiatan pertanian ke kegiatan perdagangan dan jasa, serta 

meningkatkan aksesibilitas pusat desa ke pusat kegiatan serta diversifikasi usaha 

ke sektor pariwisata; meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa serta fungsi dan 

peran pusat desa sebagai kolektor dan distributor, diharapkan akan meningkatkan 
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kewirausahaan masyarakat untuk selanjutnya mengembangankan diversifikasi usaha 

ke sektor pariwisata. Sedangkan pelaksanaan pembangunan di Desa Kepatihan, Kec. 

Selogiri, Kab. Wonogiri tahun 1999-2001, terjadinya eforia masyarakat desa yang 

membahana sebagai imbas dari gelombang protes untuk reformasi di level 

nasional pada tahun 1998. Peristiwa ini relatif baru sebagai pertanda delegitimasi 

kekuasaan, runtuhnya mitos pamong desa, dan bangkitnya semangat kontrol 

masyarakat desa terhadap pemerintahan desa. Implikasinya adalah, desa berhak 

membuat regulasi desa sendiri untuk mengelola barang-barang publik dan 

kehidupan desa, sejauh belum diatur oleh kabupaten, Memperkenalkan Badan 

Perwakilan Desa (BPD), sebuah institusi baru demokrasi yang menggantikan 

lembaga korporatis LMD. Di satu sisi kehadiran BPD dimaksudkan untuk 

menerapkan subsidiarity desa dalam membuat peraturan desa, dan di sisi lain 

BPD merupakan ruang bagi artikulasi politik, partisipasi masyarakat dan kontrol 

terhadap pemerintah desa. Secara empirik, ruang demokrasi yang terus terbuka 

dan kehadiran BPD telah membuat desa semakin semarak dan memaksa kepala 

desa membagi kekuasaan kepada parlemen desa itu. Kekuasaan kepala desa yang 

absolut dan sentralistik secara pelan-pelan digerogoti oleh demokratisasi, yang 

membuatnya lebih “hati-hati” dan bertanggungjawab dalam mengelola kekuasaan 

dan kekayaan desa, perubahan kosmetikal terhadap  lembaga-lembaga korporatis 

seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dengan sebutan lain 

seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Secara organisatoris 

kepala desa tidak lagi menjadi ketua umum LPMD seperti dulu. LPMD 

ditempatkan menjadi organ nonformal di luar struktur resmi pemerintahan desa, 

yang mempunyai tugas sebagai partner pemerintah desa dalam merencanakan dan 
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melaksanakan pembangunan desa. Pembentukan LPMD umumnya diusulkan oleh 

kades berdasarkan pertimbangan dan persetujuan BPD. Tetapi dalam praktiknya, 

kades masih mempunyai pengaruh besar terhadap kerja-kerja LPMD, meski di 

atas kertas LPMD dirancang otonom, Di desa Kepatihan tumbuh organisasi-

organisasi alternatif, misalnya dalam bentuk forum warga, kelompok swadaya 

masyarakat sampai organisasi rakyat, baik yang didorong oleh pihak luar maupun 

yang tumbuh sendiri (self-generating) dari masyarakat. Jaringan ini digunakan 

untuk memperjuangkan aspirasi (jabatan dan insentif) mereka mempengaruhi 

kebijakan kabupaten dan memperjuangkan otonomi desa.  

3. Kendala pembangunan di Desa Kepatihan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri tahun 

1997-1998, waktu pelaksanaan perumusan rencana yang dirasakan terlalu pendek. 

Hal ini terutama berkaitan dengan upaya menggali potensi yang tidak didapat dari 

data sekunder akibat buruknya sistem administrasi pemerintahan. Kondisi ini 

memungkinkan adanya alternatif kegiatan yang belum tergali serta Peserta forum 

diskusi/ stakeholder kurang representatif, khususnya untuk kegiatan publichearing 

sebagai upaya penyepakatan berbagai upaya pemecahan persoalan. Walaupun ini 

relatif telah diwakili pada forum diskusi sebelumnya (persetujuan skenario dan 

strategi pembangunan), namun akan lebih baik lagi jika kesepakatan itu juga 

dilakukan dalam penetapan program-programnya. Di lain kondisi kendala 

pembangunan di Desa Kepatihan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri tahun 1999 – 2001, 

Permainan politik uang di desa, sebagaimana menjadi isu yang sangat keras dan 

cepat, tetapi juga sangat cepat menguap dan dilupakan banyak orang. Praktik-

praktik kekerasan cepat sekali  berkobar dan juga cepat sekali dirampungkan oleh 

aparat keamanan setelah menelan korban tidak sedikit. Tetapi sejak dulu di desa 
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tidak ada sebuah mekanisme dan proses politik yang dibangun dari prakarsa lokal 

untuk mencegah praktik-praktik kekerasan, proses perencanaan pembangunan 

desa masih berlangsung seperti dulu. Di  atas kertas perencanaan berlangsung dari 

bawah (bottom up) yang kemudian dibawa naik ke kabupaten, tetapi praktiknya 

selalu terjadi manipulasi sehingga aspirasi dari bawah tidak menjadi preferensi 

bagi pembuatan keputusan di level kabupaten. Di tingkat desa sendiri, 

perencanaan pembangunan juga didominasi oleh elite desa atau lebih berpijak 

pada preferensi elite ketimbang aspirasi dan kebutuhan masyarakat, gotong-

royong tidak lagi secara otentik mencerminkan partisipasi dan  solidaritas sosial 

masyarakat desa, melainkan sebagai bentuk mobilisasi (jika bukan paksaan) 

pemerintah desa terhadap warganya untuk mendukung program-program 

pembangunan yang sudah dirancang dari atas, desentralisasi dan otonomi daerah 

lebih difokuskan pada kabupaten/kota, sehingga desa masih tetap dipandang 

sebelah mata dan belum memperoleh otonomi yang lebih leluasa. Desa masih 

berada di bawah cengkeraman kabupaten secara hirarkhis. Dalam praktiknya tidak 

sedikit Perda Kabupaten tentang pemerintahan desa yang sebenarnya tidak 

relevan dengan konteks kebutuhan desa dan dari sisi proses tidak melibatkan 

partisipasi desa. Karena itu tidak mengherankan kalau kerapkali muncul 

kegelisahan dan bahkan resistensi desa (terutama dari perangkat desa) terhadap 

regulasi dari atas, desa tidak memperoleh transfer keuangan yang jelas, 

sebagaimana dana pusat yang didaerahkan melalui Dana Alokasi Umum.  

Sebagian dana kabupaten memang didesakan tetapi tidak dibingkai melalui 

kerangka regulasi yang menjamin kepastian dan keberlanjutan, melainkan hanya 

tergantung pada kebaikan hati (benevolent) sang Bupati dan DPRD, kepala desa 
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(petinggi, lurah, kuwu, dll) kini mengalami disorientasi kekuasaan: dari atas 

ditekan dengan instruksi oleh kabupaten, dari samping digencet oleh BPD dan 

dari bawah dituntut oleh masyarakat. Di banyak tempat kehadiran BPD dianggap 

menjadi ancaman bagi kepala desa, dan sekaligus memunculkan ketegangan 

antara kepala desa dengan BPD. Serta kapasitas dan kinerja perangkat desa masih 

berjalan apa adanya (taken forgranted) sesuai dengan ketentuan administratif. 

Mereka umumnya cukup  puas karena telah bisa memberikan pelayanan prima 

nonstop 24 jam. Saya  baru menemukan beberapa kepala desa yang bekerja secara 

inovatif dan responsif dengan dituntun visi-misi besar.  
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DAFTAR INFORMAN 

 
 

 
1. Nama  : Sukimo  

Usia : 51 tahun 
Pendidikan  : SLTA 
Pekerjaan  : Kepala Desa  
 

2. Nama  : Pawiro Marjaya  
Usia : 48 tahun  
Pendidikan  : D3  
Pekerjaan  : Sekretaris Desa 
 

3. Nama  : Suparjo 
Usia : 49 tahun  
Pendidikan  : SLTA 
Pekerjaan  : Kepala Urusan Pemerintahan 
 

4. Nama  : Sumadi 
Usia : 51 tahun  
Pendidikan  : SLTA 
Pekerjaan  : Kepala Urusan Keuangan 
 

5. Nama  : Ngadimin 
Usia : 56 tahun  
Pendidikan  : SLTA 
Pekerjaan  : Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan 
 

6. Nama  : Maryanto  
Usia : 37 tahun  
Pendidikan  : D3 
Pekerjaan  : Kepala Urusan Kesra  
 

7. Nama  : Saryo 
Usia : 45 tahun  
Pendidikan  : SLTA 
Pekerjaan  : Kepala Urusan Umum 

 
8. Nama  : Haji Kader 

Usia : 46 tahun  
Pendidikan  : S1 
Pekerjaan  : Pengusaha & Tokoh Masyarakat Lokal   

 
9. Nama  : H. Muhammad Nuruddin  
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Usia : 50 tahun   
Pendidikan  : SLTA 
Pekerjaan  : Tokoh Agama 
 

10. Nama  : Purwanto  
 Usia : 32 tahun   

Pendidikan  : S1 
Pekerjaan  : Tokoh LPM Desa Kepatihan  
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