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Perkembangan pembangunan kini telah kian lanjut, 

meluas dan mendalam. Tujuan-tujuan proses pembangunan ki

an bersegi banyak (multi-purpose prooesses). Tali-temali 

antara aspek yang sstu dengan aspek ya·ng lain, antara per

ubahan yang satu dengan perubahan yang lain senantiasa 

perlu dioermati de ngan tekun, rajin, teliti, dan bersinam

bung, mengingat tali-temal! tersebut jaogkauan kuantitatif 

dan kualitatif.kian rumit. Perubahan tertentu di satu bi

dang dapat mempunylli dampak yang Lua.s di: berbagai bidang, 

yang seringkali tidak dapn t diduga, diperhitungkan, atau 

direncanakan aabekumnya , Dengan demikian, secera jujur ha

rus dLaku i,' bahwa segeoap pr-oee a pembangunan tersebut sebe

narnya merupakan jalinan tali-temali fungsional yang ou

kUp rumit untuk dapat dimengerti, dicermati, dan dimani

pUlasi atau dikendalikan. 

Delam perkembangan demikian itu setiap pengabdi 

pembangunan •• 
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pembengunen -- beik yang bekerja pede tingket perencengan 

den perenceneen maupun pe Laks ana dan pekerja teknis di 1a

panga n pe r-Lu dibekali wawasan yeng mUlti-disipliner sifat

nys , menerabas ba t.a swba t a s kerutinan pekerjaan masing

maa Lng, Pare penyusun ke b Lj ak s a na a n pembangunan umumnya 

sangat bergantung pada pengabdi-pengabdi pembangunan di 

lepangen. terutama mengenai ketepatan gambaran realites 

sosi.al di mana kebijeksaneannya akan diterapkan serta dem

pak-dampak, posistip maupun negetip, yang ditimbulkan oleh 

kebijsksanaan yang telah dibuatnya. Laporan dari Iapangan 

adalah kekuasaen pare pengabdi pembangunan di lapangan. 

Dalam pada itu terasa betepa pentingnya peran in

stitusi penyelenggara pembangunan desa. Dari hasil kerja

nye diharapkan proses perubahan pembangunan desa dapat 

berlangsung tersrah dan terkendali secara tarpedu. Karene 

elasan, antars lain efisiensi dan untuk menghindari dual

isme administrasi pembangunan, pemerintahan desa sekaligus 

berfungsi sebagai institusi penyelenggara pembengunan dese. 

Ade beberapa ma s a Lah yang timbul da Lam penc angk oka n fungsi 

beru ini. Dan, masalah-messlah ini cukUp jelas terasakan 

di desa-desa daLsm wilnyah Kecamatan Rawan yang dijadikan 

deerah penelitian ini. Sebagian masalah tersebut timbul 

karena aparet pemerintahan desa url1umnya tidak direkrut dan 

dipersiapkan se car-a khusus untuk menyelenggarakAn tugas

tugas pembangunan. Yang terjadi kemudian, tugGs-tugas pem

bangurian d Ld n t e gz-a s Lkan ~lalmn tuc;as-tugas r-ut i.nnya , yang 

da s ar- ••• 
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desar-dasar filosifis dan karakternya agak berbeda dengen 

tradisi kekuasaan yang selama ini telah berkembsng. Hu

bungen kekuaseen peda hirarkhi pokoknya seringkali beraki

bat pada ketidekberanien merelra untuk me nyus un Lap or-an :;:e

cara jujur. Legitimesi kekuasean berangk51i berbeda dasar

dasarnya dibanding dengan tuntutan pembangunan. Lebih da

ri itu. persaingan-porsaingan politik yang melibstksn ja

jaran birokrasi pemer-dntahe n ae ba ga L salah satu pe ma i n 

utamanya. menjadikan peraoalan pembengunsn sanget politis 

sifetnye. 

Politisasi proses pembangunan dese. sekurang-kurang

nya dapat menggeser prinsip-prinsip dan ukuren-ukuran ma

nejemen di bawah prioritas-prioritas politik. DeIsm hel 

terjadi pertentangan politik. maka pemborosan pembangunan 

tak dapat d LeLakka n , kerens pertentangan politik eken men

jedi incentik dengen pertentangan pembangunan. Partisipasi 

dan keswedayean pembengunan seoleh-olah telah berubeh men

jedi semacam "opos Ls i pembangunanv , 
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