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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji tentang dinamika kekuasaan yang terjadi pada proses 

penganggaran dengan studi kasus di Desa Lembor Kecamatan Brondong 

Kabupaten Lamongan. Terutama memfokuskan pada peta aktor politik yang ada 

dan melihat bagaimana praktik kekuasaan yang dijalankan aktor dalam proses 

penganggaran APBDes Desa Lembor. Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah kualitatif deskripstif yang fokus pada dinamika kekuasaan dalam proses 

penganggaran yang ada di Desa Lembor. Dengan mewawancarai informan kunci 

kepala desa, ketua BPD, ketua dan tokoh dari NU dan Muhammadiyah, ketua 

LPM, serta para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga desa dan masyarakat 

Desa Lembor. Teori yang digunakan pada penelitian ini yakni teori kekuasaan 

Robert Dahl. Penelitian ini membuktikan bahwa peta aktor politik yang ada di 

Desa Lembor tumbuh dan berkembang dari organisasi keagamaan NU dan 

Muhammadiyah, sehingga berimplikasi kepada prilaku dan praktik kekuasaan 

masing-masing aktor. Aktor politik akan memperjuangkan kepentingan dari 

identitas yang melatar belakanginya. 

Kata Kunci : Kekuasaan, Aktor, Penganggaran, NU dan Muhammadiyah.  

Abstract 

This research examines the dynamics of power that occurs in the budgeting 

process, with case studies in Lembor village Brondong sub-district Lamongan 

district. This study focuses on the map of existing political actors and how power 

practices are carried out in the budget process of APBDes Lembor village. The 

method used in this research is qualitative descriptive, focusing on power 

dynamics in budgeting process in Lembor village. Data were collected through 

interviews with key informants such as village heads, heads of BPD, heads and 

figures from Nahdatul Ulama and Muhammadiyah religious leaders, LPM 

chairmen and village officials as well as existing institutions and communities. 

This study uses the power theory proposed by Robert Dahl. This study proves that 

the map of political actors in Lembor village grows and develops from religious 

organizations of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah, so that it implies the 

behavior and practice of power of each actor. These actors have a tendency to 

pursue their interests and the identity that becomes their background. 

Keyword: Political Power, Actor, Budgeting, NU and Muhammadiyah 

 

                                                                 
* Mahasiswa Program Sarjana Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Airlangga. Anangf78@gmail.com  

mailto:Anangf78@gmail.com


PENDAHULUAN 

Kekuasaan menjadi salah satu variabel penting dalam proses pengambilan 

keputusan, bahkan pertarungan antara aktor pemiliki kekuasaan biasanya menjadi 

salah satu bahasan menarik untuk dikaji lebih mendalam. Karena pada proses 

tersebut terjadi negosiasi, lobiying dan tentunya saling menekan antar aktor 

pemilik kekuasaan. Proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan tentu 

sangat beragam, mulai dari proses pengambilan keputusan yang bersifat mikro 

hingga yang bersifat makro. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk 

mengkaji proses pengambilan keputusan yang bersifat makro, yakni proses 

penganggaran. Karena pada proses penganggaran biasanya yang dibahas 

merupakan keputusan-keputusan yang berpengaruh signifikan terhadap 

masyarakat dan juga tentu berhubungan dengan proses pendistribusian 

sumberdaya pada masing-masing aktor dan juga perdebatan dan persaingan antar 

masing-masing kelompok kepentingan yang terdapat dalam suatu wilayah. 

Beberapa kajian terkait dengan kekuasaan dan proses penganggaran biasanya 

lebih memfokuskan pada tingkatan dengan segmentasi sumberdaya yang lebih 

besar dan tingkatan yang lebih luas, kabupaten/kota, provinsi bahkan pada 

tingkatan pusat sekalipun. Tetapi pada kajian ini penulis ingin memfokuskan pada 

segmentasi yang lebih kecil yakni pada tingkatan desa. Desa sebagai suatu entitas 

yang tidak dapat dipisahkan dalam kaitannya dengan proses pembangunan yang 

terdapat dalam suatu negara, bahkan dalam beberapa refrensi disebutkan untuk 

membangun suatu negara harus dimulai dari membangun wilayah-wilayah yang 

bersentuhan langsung dengan mayoritas masyarakat yakni desa. Disisi lain dalam 

dinamika politik kekuasaannya desa memiliki ciri khas tersendiri, dimana struktur 

politik kekuasannya seringkali bergantung pada kelompok kepentingan yang 

terdapat dalam suatu desa, seperti NU dan Muhammadiyah. Aktor-aktor politik 

yang terdapat di desa tidak dapat dilepaskan dari afiliasi organisasi keagamaan, 

namun pola dari masing-masing aktor selalu mengalami perkembangan yang 

sangat dinamis (Budiarjo, 2018). 

 



 

Kekuasaan menurut Dahl dipandang pada kamampuan dari seseorang atau 

kelompok untuk memerintah atau mempengaruhi orang atau kelompok lain, 

namun Dahl memfokuskan pada setiap tindakan atau perilaku (behavior) yang 

dijalankan oleh pemilik kekuasaan (aktor/kelompok) dan hasil dari tindakan yang 

dijalankan oleh pemilik kekuasaan. Dahl merupakan salah satu ilmuwan yang 

berpandangan pluralis, di mana pada setiap melihat kekuasaan dapat difokuskan 

pada setiap proses pembuatan keputusan (decision making), karena pada setiap 

proses tersebut terdapat konflik dan interaksi antar aktor ataupun kelompok (Dahl, 

1994). 

Di Indonesia dalam sejarahnya desa belum mampu memberikan pengaruh 

signifikan terhadap pembangunan, bahkan desa selama ini cenderung menjadi 

kepanjangan tangan dari pemerintahan yang terdapat di atasnya. Dalam buku 

negara dalam desa karya Hans Antlov yang menceritakan terkait dengan kondisi 

desa pada Masa Orde Baru dijelaskan, bagaimana kekuasaan dan pengaruh negara 

dalam mengintervensi desa. Desa yang seharunya mampu membaca permasalahan 

yang ada ditengah-tengah masyarakat dipaksa untuk tunduk dan menjalankan 

perintah dari negara. Lebih lanjut Hans Antlov menjelaskan pada proses 

penganggaran, pengambilan keputusan yang strategis dan pengangkatan perangkat 

desa sekalipun yang memiliki kewenangan hanya orang-orang tertentu, 

orang-orang yang merupakan kepanjangan tangan dari negara, yang biasanya 

disebut dengan istilah tri tunggal. Kebijakan yang disahkan pada level desa tidak 

serta mereta dapat diimplementasikan, tetapi perlu mendapatkan persetujuan dari 

pihak tri tunggal kecamatan(Antlov, 2002). 

Orde Baru desa direkayasa sedemikian rupa melalui Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Dengan cara pemerintah pada saat itu 

membangun desa melalui model teknokratis yang bersifat tup down (dari pusat ke 

desa) akibatnya pembangunan desa tidak melibatkan partisipasi masyaraka. 

Pemerintah sebagai perencana dan masyarakat diposisikan sebagai entitas 

penerima dan pemanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mana 



penjembatan dari kebijakan tersebut adalah elite-elite yang ada, baik elite formal 

maupun elite non-formal (Aminah, 2016). 

Pasca rezim Orde Baru runtuh struktur dan pola pemerintahanpun berganti, 

desa diberikan otonomi untuk menentukan solusi atas permasalahan yang ada 

dimasing-masing desa. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, pemerintah mendelegasikan kewenangan dan anggaran kepada pemerintah 

desa. Desa diharapkan mampu untuk membaca setiap probelamtiknya, negara 

tidak bisa lagi untuk membuat kebijakan terkait desa apalagi dengan 

disamaratakan. Negara harus berposisi sebagai inisiator untuk membangun 

otonomi desa, demi terwujudnya desa yang mandiri dan demokratis. Warga desa 

harus menjadi pelaku dari setiap kebijakan yang ada, baik dalam perencanaan, 

implementasi bahkan evaluasi itu sendiri.(Aminah, 2016) 

 Desa yang selama ini bergantung pada pemerintahan di atasanya dipaksa 

untuk mandiri dan mampu mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada di 

desa. Begitu juga terkait dengan angaran atau APBDes, desa selama ini hanya 

menggantungkan diri dari alokasi dana desa (ADD) padahal dalam kenyataannya 

alokasi dana desa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pemerintah desa 

untuk mengentaskan berbagai persoalan yang ada di Desa. Dengan adanya 

pendelegasian kewenangan yang dibarengi dengan pendelegasian dana desa, 

pemerintah desa diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang 

terdapat ditengah-tengah masyarakat desa. 

Berangkat dari penjelasan di atas jika kita mencoba untuk merefleksikan 

dengan proses penganggaran yang ada ditingkatan kabupaten atau provinsi 

memperlihatkan suatu pola, bahwa semakin banyak sumberdaya yang ada maka 

aktor yang berkepentingan untuk memperebutkannya juga akan semakin banyak. 

Hal ini tentu perlu dilihat dan dibuktikan apakah pola tersebut sejalan dengan 

dinamika politik kekuasaan yang ada di desa dalam merespon pendelegasian 

kewenangan dan anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa.  



Berangkat dari latar belakang tersebut di atas penulis akan menjelaskan 

terkait dengan dinamika kekuasaan dalam proses penganggaran dengan studi 

kasus salah satu desa di Kabupaten Lamongan yakni Desa Lembor Kecamatan 

Brondong. 

 

Peta Aktor dan Revalitas NU Muhammadiyah di Desa Lembor 

Seperti yang sudah dijelaskan di dalam pendahuluan bahwa untuk 

menganalisis kekuasaan desa tidak cukup hanya menganalisis perilaku 

masing-masing aktor yang ada, perlu untuk menganalisis lebih dalam terkait 

dengan keterlibatan dan peran organisasi keagamaan yang ada. 

Di Desa Lembor sendiri terdapat dua organisasi keagamaan yang memang 

memiliki basis massa yang kuat yakni NU dan Muhammadiyah. Penulis tidak 

dapat menemukan data yang detail dan pasti kapan dua organisasi tersebut masuk 

dan mulai menjalankan roda organisasi di Desa lembor. Tetapi terkait dengan 

revalitas dan kontestasi antar dua organisasi tersebut sangat mudah untuk 

diketahui apalagi dalam setiap momen politik, seperti pemilihan kepala desa, 

penentuan pimpinan lembaga desa, dan pada proses pengambilan keputusan 

terkait dengan kebijakan desa. Dalam Proses pemilihan kepala desa selalu 

menaikan suhu politik yang ada di Desa Lembor ketika masing-masing organisasi 

keagamaan NU dan Muhammadiyah mencalonkan kadernya seperti yang terjadi 

pada tahun 2013, terdapat polarisasi yang sangat keliatan ditengah-tengah 

masyarakat antara kubu NU dan Muhammadiyah bahkan dikalangan elite NU dan 

Muhammadiyah itu sendiri. Padahal seharusnya elite masing-masing organisasi 

bertanggung jawab untuk mendinginkan suasana yang ada.  

Pada proses penentuan pimpinan lembaga desa pada tahun 2012 juga sempat 

terjadi perdebatan yang luar biasa dikarenakan semua posisi pimpinan lembaga 

desa diisi oleh kader-kader yang berasal dari kalangan NU, sehingga hal tersebut 

menjadikan kalangan Muhammadiyah menarik diri dari keterlibatannya dalam 

pemerintahan Desa Lembor sebelum akhirnya terdapat kompromi-kompromi yang 



memutuskan kader Muhammadiyah menempati ketua LPM dan wakil ketua BPD 

Desa Lembor. Dua contoh proses di atas menunjukan bagaimana revalitas dari 

dua organisasi keagamaan yang ada di Desa Lembor dan juga menunjukan peran 

dua organisasi keagamaan tersebut sangat penting dalam mengawal dan mewarnai 

dinamika politik yang ada di Desa Lembor. 

Pengaruh yang begitu besar dari dua organisasi keagamaan tersebut tentu 

berimplikasi kepada peta aktor yang ada di Desa Lembor, karena masing-masing 

aktor dalam menduduki posisi strategis di lembaga desa tidak bisa dilepaskan dari 

organisasi NU dan Muhammadiyah. Aktor yang berasal dari NU yakni Amin, 

Parsiadi dan Naim, masing-masing aktor tersebut memiliki posisi strategis baik 

dalam lembaga formal desa maupun dalam lembaga non formal desa. Amin 

sebagai kyai NU memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah 

politik NU, seperti dalam proses kontestasi pemilihan kepala desa, penentuan 

pimpinan lembaga desa bahkan pada proses pengambilan keputusan kebijakan 

desa. Parsiadi sebagai ketua BPD sekaligus ketua ranting NU juga memiliki peran 

yang cukup signifikan, karena Parsiadi mempunyai tanggung jawab dalam 

mengawal stabilitas politik pemerintah desa, karena kepala desanya kader NU dan 

mengawal kepentingan dari NU secara umum terkait dengan kebijakan desa yang 

dapat menguntungkan kalangan NU. Dan aktor yang terakhir dari kalangan NU 

yakni Naim selaku kepala desa dan juga salah satu pengurus NU Desa Lembor, 

tentu sebagai kepala desa dengan dukungan basis massa yang kuat dan NU secara 

kelembagaan memudahkan Naim untuk bergerak dan mengambil keputusan 

sesuai dengan apa yang sudah menjadi tujuannya. Sedangkan untuk aktor yang 

berasal dari kalangan Muhammadiyah yakni Abdul dan Tsabit. Abdul sebagai 

ketua LPM desa sekaligus sebagai ketua ranting muhammadiyah Desa Lembor 

dan Tsabit sebagai wakil ketua BPD Desa Lembor sekaligus pengurus 

Muhammadiyah Desa Lembor. Kalangan Muhammadiyah sendiri dalam 

pemerintahan desa diposisikan dan memposisikan sebagai pihak oposisi, sehingga 

posisi aktor yang berasal dari kalangan Muhammadiyah memiliki tanggung jawab 

lebih dalam mengawasi jalalannya roda pemerintahan.  



Dilihat dari sudut pandang Robert Dahl para aktor yang terdapat di Desa 

Lembor dapat diidentifikasi dengan menggunakan beberapa pendekatan salah 

satunya terkait dengan tindakan (Behavior) yang dilakukan oleh masing-masing 

aktor dalam setiap proses politik yang ada, karena masing-masing aktor dapat 

berperan dan mempraktikan kekuasaanya dalam setiap proses politik yang terjadi. 

(Dahl, 1994). 

Proses Penganggaran dan Implementasi 

Proses perumusan anggaran yang dilakukan di Desa Lembor tentu akan 

mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang maupun aturan 

lainnya yang mengikat. Tetapi yang disoroti oleh penulis disini yakni pada 

proses-proses yang memang jarang dilakukan di desa lain tapi dijalankan di Desa 

Lembor. Pada umumnya di desa-desa proses penganggaran akan mengacu pada 

RPJMDes (rencana program jangka menengah desa) yang dibuat untuk kurun 

waktu lima tahun di Desa Lembor mulai sejak 2015-2020.  

Pada tiap tahun akan dilakukan beberapa kegiatan musyawarah dengan 

masing-masing tujuan pembahasan. Pertama, musrenbangdes musyawarah 

pembangunan desa kegiatan ini biasanya dilaksanakan satu tahun sebelumnya. 

Pada kegiatan ini fokus yang ingin dicapai yakni terkait dengan arah kebijakan 

pembangunan Desa Lembor, dari pihak yang dilibatkannya sendiri pemerintah 

Desa Lembor melibatkan seluruh steakholder yang ada baik yang dari formal 

ketua RT/RW dan seluruh anggota lembaga desa, sedangkan dari unsur 

non-formal perwakilan dari tokoh agama, kyai, kelompok organisasi keagamaan 

dan lain sebagainya. Kedua, musdes musyawarah desa merupakan suatu forum 

musyawarah yang mempunyai tujuan merumuskan dan mengesahkan kebijakan 

desa yang akan dijalankan selama satu tahun kedepan, kebijakan-kebijakan yang 

disahkan tidak tergantung hanya kepada kegiatan pembangunan tetapi juga 

meliputi kegiatan pengembangan sumber daya manusia, kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan yang lainnya. Pada msuyawarah 

desa biasanya juga disahkan peraturan desa terkait dengan rencana alokasi 

penerimaan dan belanja desa untuk satu tahun kedepan, hal ini menandakan pada 



musyawarah desa juga akan dilakukan diskusi perdebatan yang tidak hanya terkait 

dengan agenda pemerintahan desa tetapi juga terkait dengan postur anggaran dan 

pengalokasian anggaran selama setahun kedepan. Untuk yang dilibatkan dalam 

musyawarah desa sama seperti yang dilibatkan pada musrenbangdes. Ketiga, rapat 

evaluasi RPJMDesa, pemerintah Desa Lembor sejak 2015 setiap tahun 

melakukam evaluasi-evaluasi tujuannya untuk melihat sejauh mana ketercapaian 

RPJMDesa dan kiranya apa yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya, 

alasannya karena RPJMDes merupakan tumpuan utama untuk mesrenbangdes dan 

musdes yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lembor.  

Terkait implementasi penganggaran penulis akan melihat dari sudut pandang 

yang mungkin selama ini jarang dilakukan ditempat lain dan tentu dihubungkan 

dengan peran masing-masing aktor pada proses tersebut. Pasca pengesahan 

anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lembor dan seluruh elemen yang 

ada, dilanjutkan dengan tahapan atau proses implementasi. Pada proses ini pihak 

pemerintah Desa Lembor mencoba untuk partisipatif dengan melibatkan seluruh 

masyarakat dalam setiap prosesnya, ini bisa diambil dari beberapa contoh. 

Pertama, pada proses pembangunan biasanya yang dilakukan oleh pemerintah 

Desa Lembor yakni dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses 

pengerjaannya, biasanya anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk 

pembiayaan tukang bangunan melalui kesepakatan musyawarah dialokasikan 

untuk menambah volume pembangunan agar lebih maksimal dan sering kali pihak 

pemerintah desa juga memancing masyarakat agar mempunyai inisiatif gotong 

royong dalam menjalankan pembangunan. Untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat pemerintah desa dan seluruh aktor yang ada memberikan contoh 

untuk ikut andil dalam setiap proses pengerjaan, bahkan BPD seringkali 

mengevaluasi jika ada elemen lembaga desa atau perangkat desa yang mempunyai 

jabatan secara formal tidak ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan yang 

ada. Kedua, dalam melakukan pembangunan selain melibatkan masyarakat dalam 

pengerjaannya pemerintah Desa Lembor juga memiliki cara tersendiri dalam 

pengadaan barang kebutuhan pembangunan. Ketika adanya alokasi anggaran yang 

begitu besar masing-masing desa berbondong-bondong untuk mentenderkan 



proyeknya ke kontraktor-kontraktor yang ada, tetapi bagi Desa Lembor hal itu 

tidak terjadi. Karena dalam prakteknya di Desa Lembor proses penyediaan barang 

kebutuhan pembangunan semua diserahkan secara musyawarah kepada 

masyarakat desa, seperti contoh kebutuhan pasir dan padel pemerintah desa 

mengundang sopir-sopir pemilik truck untuk bermusyawarah menentukan harga 

dan kesanggupannya untuk memenuhi kebutuhan selama pembangunan yang ada. 

Hal tersebut diyakini pemerintah Desa Lembor mampu untuk menaikan taraf 

ekonomi yang ada dimasyarakat, sehingga dampak pembangunan secara khusus 

tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga menaikkan ekonomi masyarakat, 

sedangkan secara umum adanya alokasi dana desa mampu mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat pedesaan. 

Pada proses implementasi tidak selamanya hanya berbicara keterlibatan dan 

kegiatan yang dijalankan tetapi dalam proses implementasi juga dapat dilihat 

seberapa jauh peran aktor politik dalam prosesnya. Penulis disini memberikan 

beberapa contoh bagaimana peran aktor dalam mempengaruhi jalannya 

implementasi program secara khusus dan kebijakan desa secara umum. Salah 

satunya seperti yang dijalankan oleh aktor dari NU bahwa adanya kelompok tani 

Desa Lembor merupakan desakan atau hasil dari inisiasi yang dilakukannya 

dengan tujuan secara umum yakni meningkatkan taraf hidup dan kompetensi 

petani desa, tetapi secara khusus yakni agar kelompok tani NU yang secara 

kuantitatif lebih banyak dapat mengakses kebijakan desa dan juga pemerintah 

desa dapat memberiakan perhatian kepada petani NU. Meskipun tujuannya secara 

umum akan menyentuh semua lapisan petani desa tetapi tidak dapat dipungkiri 

bahwa peran aktor pemilik kekuasaan sangat penting dalam proses tersebut, hal 

itu belum tentu terjadi ketika yang melakukan atau yang mengusulkan yakni 

individu atu masyarakat biasa dari kalangan petani yang tidak memiliki pengaruh 

dan kekuasaan apapun. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dahl bahwa 

kekuasaan atau pengaruh aktor politik yang ada dapat dilihat dari perilaku 

(behavior) dalam proses pengambilan keputusan. Proses pembuatan keputusan 

terkait dengan adanya kelompok tani desa menunjukan bagaimana perilaku aktor 

politik yang ada perannya dan tentu kepentinganya. 



Proses perencanaan dan implementasi menjadi satu bagian yang tidak dapat 

terpisahkan, karena kepentingan masing-masing aktor akan diperjuangkan agar 

menjadi sebuah keputusan tetap dan akan dikawal dalam proses implementasinya.  

Jika melihat kasus di Desa Lembor, ketika aktor tumbuh dan berkembang dari 

kelompok organisasi keagamaan kepentinganpun akan mengikutinya, karena aktor 

yang berada di dalam struktur maupun tidak merupakan kepanjangan tangan dari 

organisasi keagamaan yang ada di Desa Lembor.  

Analisis APBDes Tahun 2010-2017 dan OutPut Penganggaran 

Penyajian APBDes sangat diperlukan dengan tujuan untuk melihat dan 

menganalisis sejauh mana APBDes yang ada di Desa Lembor mempengaruhi 

struktur, pola dan dinamika kekuasaan yang ada di Desa Lembor. Apalagi dalam 

beberapa kasus praktik kekuasaan dilatar belakangi oleh motif ekonomi atau 

APBDes. Penyajian terkait dengan APBDes penulisakan melihat dari dua 

komponen utama, yakni komposisi realisasi pendapatan Desa Lembor tahun 

2011-207 dan komposisi realisasi belanja Desa Lembor tahun 2011-2017. 

Komposisi Realisasi Pendapatan Desa Lembor Tahun 2011-2017 

 

 

 



Komposisi Realisasi Belanja Desa Lembor Tahun 2011-2017 

 

 

 

Dapat dilihat bahwa Realisasi pendapatan Desa Lembor dari tahun ke tahun 

bersifat fluktuatif, pun bantuan keuangan dari APBD juga bersifat fluktuatif 

namun merangkak naik. Sedangkan pendapatan desa lainnya tidak mengalami 

perubahan yang signifikan. Realisasi belanja langsung Desa Lembor dari tahun ke 

tahun tidak terlalu banyak berubah, hanya proporsi belanja tidak langsung, seperti 

pembangunan dan pembinaan masyarakat desa, meningkat pesat sejak tahun 2014. 

Hal ini berarti semakin tingginya porsi pembangunan Desa Lembor setiap tahun 

berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat. Namun juga terdapat indikasi 

kelalaian (salah catat) dalam laporan realisasi belanja tahun 2017. 

Proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung pemerintah Desa 

Lembor dapat juga berubah karena seiring dengan perubahan kepala desa di tahun 

2013. Belanja langsung di tahun 2013 meningkat karena adanya pemilihan kepala 

desa (PILKADES). dan yang dapat dilihat adalah anggaran Desa Lembor 

mengalami kenaikan hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh transfer dana 

desa yang memang berlaku sejak tahun 2014. 



Selain menyajikan APBDes Desa Lembor diperlukan suatu analisis dan 

penyajian terkait dengan capaian yang dihasilkan pemerintah Desa Lembor 

melalui RPJMDes. Dari data yang diperoleh penulis terdapat empat bidang yang 

dijalankan pemerintah Desa Lembor, meliputi penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat. Dari empat bidang tersebut terdapat 31 fokus dan total 

121 kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah Desa Lembor. Dengan rincian 

permasing-masing bidang yakni, Bidang Penyelengaraan pemerintahan desa 

dengan total 33 kegiatan, 29 kegiatan dengan status terealisasi atau sedang berjalan 

dan 4 kegiatan dengan status belum terealisasi. Untuk bidang pelaksanaan 

pembangunan desa, dengan jumlah total 59 kegiatan yang direncanakan, 36 

kegiatan pembangunan dengan status terealisasi atau sedang berjalan 

pelaksanaanya dan 23 kegiatan pembangunan belum terealisasi. Untuk bidang 

kegiatan pembinaan kemasyarakatan dengan jumlah total 19 kegiatan yang 

direncanakan, 18 kegiatan dengan status terealisasi dan atau berjalan secara rutin 

dan 1 kegiatan masih berstatus belum terealisasi. Dan yang terakhir pada bidang 

pemberdayaan masyarakat dengan jumlah 10 kegiatan yang direncanakan, 10 

kegiatan tersebut berstatus terealisasi atau berjalan secara rutin.  

Dari data diatas menunjukan bahwa dari total 121 kegiatan yang direncanakan 

oleh pemerintah Desa Lembor terdapat 93 kegiatan dengan status sudah terealisasi 

atau sedang berjalan, sedangkan untuk kegiatan yang berstatus belum terealisasi 

berjumlah 28 kegiatan. Untuk kegiatan yang berstatus belum terealisasi sendiri 

didominasi oleh bidang pembangunan, hal ini merupakan suatu kewajaran karena 

kegiatan pada bidang pembangunan secara kuantitas yang paling banyak 

dibandingkan dengan bidang-bidang yang lainnya, sehingga menuntut pemerintah 

Desa Lembor untuk jeli dan taktis dalam perencanaan apalagi dalam proses 

penganggaran.. 

Jika dilihat dari ketercapaian RPJMDes setidaknya terdapat suatu dampak 

yang sangat baik apalagi jika dibandingkan dengan postur anggaran Desa Lembor  

yang harus dibagi pada beberapa program-program prioritas. Setidaknya 



program-program yang dijalankan oleh pemerintah Desa Lembor mendapatkan 

respon positif dari semua elemen masyarakat baik internal maupun eksternal.  

Respon dari internal ditandai dengan tingginya kepercayaan masyarakat Desa 

Lembor terhadap pemerintah desa dan juga tingginya angka partisipasi masyarakat 

dalam setiap agenda-agenda yang dijalankan oleh pemerintah Desa Lembor. Untuk 

respon eksternal ini setidaknya ditandai oleh beberapa penghargaan yang diraih 

oleh pemerintah Desa Lembor dan juga masyarakat Desa Lembor dari berbagai 

instansi baik pemerintah maupun swasta, ditingkat kabupaten, provinsi, bahkan 

nasional. 

Dua variabel diatas terkait dengan penyajian APBDes dan ketercapaian 

RPJMDes Desa Lembor memperlihatkan bahwa terjadi kenaikan signifikan 

terhadap anggaran Desa Lembor sejak adanya dana desa dan secara langsung 

mempanguruhi ketercapaian RPJMDes Desa Lembor secara keseluruhan, hal ini 

dapat dibuktikan dengan waktu kurang lebih tiga tahun berjalannya RPJMDes 

tingkat ketercapaiannya kurang lebih di atas 80% dengan menyisakan 

kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik, dimana biasanya kegiatan yang 

bersifat fisik membutuhkan anggaran yang relatif besar. Sedangkan tantangan lain 

yang dihadapi pemerintah Desa Lembor tidak hanya pada pemenuhan anggaran 

guna menjalankan pembangunan fisik tetapi juga dibutuhkan analisis yang baik 

terkait dengan pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang bersifat 

pengembangan sumberdaya manusia yang ada di Desa Lembor. Sehingga ini 

menjadi tantangan bagi para aktor untuk merumuskan dan memperdebatkan terkait 

dengan pengembangan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang ada di 

Desa Lembor. 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil temuan dilapangan, penulis memperoleh data 

bahwasannya peta aktor yang ada di Desa Lembor tumbuh dan berkembang dari 

kelompok organisasi keagamaan yang ada di Desa Lembor yakni NU dan 

Muhammadiyah. Sehingga praktik kekuasaan dan kepentingan yang dibawa oleh 



masing-masing aktor politik yang ada merepresentasikan masing-masing 

organisasi keagamaan yang ada.  

Struktur dan pola kekuasaan yang ada di Desa Lembor terpolarisasi ke dalam 

dua kutub besar, sehingga struktur politik kekuasaan sebelum dan pasca adanya 

Undang-Undang Desa tidak ada perubahan signifikan. Tetapi pada perilaku aktor 

politik mengalami dinamisasi atau perubahan pergerakan dalam setiap proses 

pengambilan keputusan yang ada di Desa Lembor, ini ditandai dengan perdebatan 

dan prasangka-prasangka masing-masing aktor politik yang ada, hal tersebut 

lazim terjadi karena pertarungan kepentingan antar dua organisasi keagamaan 

yang ada tetapi bisa juga dipengaruhi oleh faktor pengawalan terhadap APBDes 

Desa lembor. Tetapi penulis meyakini bahwa aktor politik yang ada berangkat 

dari kepentingan organisasi keagamaan, jikapun motif APBDes/ekonomi 

memperkuat sentimen masing-masing aktor politik hal tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari kepentingan identitas organisasi keagamaan yang melatar 

belakanginya.  

Berkaca dari apa yang disampaikan oleh Dahl bahwa aktor politik yang ada di 

Desa Lembor teridentifikasi atas perilaku (behavior) yang dijalankan dalam 

mempraktikan kekuasannya untuk mempengaruhi aktor lain dalam proses 

penganggaran, hal ini seperti yang sudah dijelaskan dan dipaparkan di dalam 

masing-masing pembahasan. Akhirnya adanya pendelegasian kewenangan dan 

anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa tidak mempengaruhi 

struktur kekuasaan yang ada di Desa Lembor, hal tersebut karena dominasi dari 

peran organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah. Tetapi tekait dengan pola 

aktor dalam proses penganggaran dan implementasi mengalami dinamisasi atau 

perubahan, forum pengambilan keputusan yang biasanya cenderung pasif tanpa 

perdebatan yang berarti berubah menjadi forum yang sangat aktif yang ditandani 

dengan munculnya perdebatan-perdebatan dan praktik kekuasaan aktor yang 

selama ini cenderung tidak begitu kelitan dan susah untuk diidentifikasi mulai 

nampak kepermukaan akibat dari aktifnya masing-masing aktor dalam 



memperjuangkan kepentingan dari masing-masing organisasi keagamaan yang 

diikuti. 
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