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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas tentang interaksi antara Pemerintah Desa Diwek dengan 

pihak kapital dalam proses masuknya PT Sejahtera Usaha Bersama di Desa Diwek. Dan 

juga untuk melihat implikasi dari masuknya kapital di desa terhadap pola hubungan elite 

massa di Desa Diwek, Kabupaten Jombang. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana 

penetrasi kapital di Desa Diwek mempengaruhi proses-proses politik yang ada di Desa 

Diwek. Proses masuknya perusahaan-perusahaan di Desa Diwek tidak bisa lepas dari 

kekuasaan yang ada di desa, dimana kekuasaan ini ada dipegang elite-elite yang ada di 

Desa Diwek. Para elite ini adalah kelompok orang yang memiliki status sosial tinggi di 

desa tersebut, dan yang berada di puncak status sosial tersebut adalah sosok Kepala Desa 

Diwek. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripif yang bermanfaat 

memberikan penjelasan mendalam mengenai bagaimana upaya elite Desa Diwek dalam 

menggunakan legitimasinya untuk mendapatkan keuntungan dalam proses masuknya PT 

Sejahtera Usaha Bersama di Desa Diwek. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritik 

Patron-client  Keith R. Legg untuk menjelaskan tentang bagaimana hubungan elite massa 

yang ada di Desa Diwek dan untuk menjelaskan bagaimana patron menggunakan 

kekuasaan dan wewenangnya dalam memimpin desa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

perusahaan dalam pemilihan lokasi di Desa Diwek. Terdapat pula kesepakatan antara 

pihak perusahaan dengan pihak Desa dimana kesepakatan tersebut menguntungkan pihak 

desa. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pola hubungan elite massa di 

Desa Diwek memiliki pola hubungan patron-client dimana sosok Kepala Desa menjadi 

patron tunggal di Desa Diwek. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa terjadi 

perubahan proses politik di Desa Diwek dimana pengaruh yang dimiliki oleh Kepala 

Desa yang lama mulai berkurang dan berpindah kepada Kepala Desa yang sekarang 

menjabat. 
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