
 
 

1 
 

Politik Anggaran Desa: Studi Interaksi Agen dalam Pengambilan Keputusan Anggaran 

Alokasi Dana Desa di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang 

Zubaidah Ika Nadzifa* 

 

 

Abstract 

Alokasi Dana Desa (ADD) is subsidized funds from the district / city government 

as a supporting facility and also an impulse for community development and 

empowerment in the village. In the decision making process for ADD, there are 

roles and influences of actors based on the 2014 Village Law. The focus of this 

research is to analyze the interaction between village agents in ADD budget 

decision making and explain polemic in the village budget politics. The approach 

in tracing the political dynamics uses the Giddens Structural Theory, the relation 

between structure and agent is the duality formed by S-D-L (Signification-

Domination-Legitimacy). The method which is used in this study is a qualitative 

descriptive method, located in the rice field and industrial area in Mojoagung, 

Jombang. Empirically, the result of this study showed the dependency between 

agents in determining each ADD program that will be run. PERBUP ADD can 

minimize the existence of structural relationships between agents and create 

empowerment effect. So that, the decision of ADD reaches the point of consensus. 

Keywords: Village Agent, Alokasi Dana Desa, PERBUB ADD, Giddens Structural 

Theory. 

 

Pendahuluan 

Penyalahgunaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa kian meningkat dalam dua 

tahun terakhir. Lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat mengumumkan 

adanya 110 pelaporan kasus penyalahgunaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa 2016 

– Agustus 2017 yang rata-rata dilakukan oleh 107 kepala desa, 30 perangkat desa dan 2 istri 

kepala desa.1 Pada tahun 2014, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa yang kurang lebih 

setiap desa mendapatkan dana sekitar 1,4 M. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam jumlah besar 

ini  telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber penghasilan tetap kepala desa 

dan perangkat desa. Dari mulai gaji sampai kebutuhan aparatur desa telah dibiayai pemerintah 

kabupaten. Adapun beberapa masalah tentang keuangan desa yaitu pertama, besaran anggaran 
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desa sangat terbatas, Pendapatan Asli Desa (PADes) sangat minim, antara lain karena desa 

tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan 

desa. Karena terbatas, anggaran desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan 

masyarakat desa.  

Kedua, Keuangan desa bukan berada pada skema kemandirian, karena keuangan desa 

lebih ditopang oleh swadaya atau gotong royong yang diuangkan oleh pemerintah desa. 

Sebagian besar anggaran pembangunan desa, terutama pembangunan fisik, ditopang oleh 

gotong royong atau swadaya masyarakat. Padahal kekuatan dana dari masyarakat sangat 

terbatas, mengingat sebagian besar warga masyarakat mengalami kesulitan untuk membiayai 

kebutuhan dasar (papan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan) bagi keluarganya masing-

masing. Dan yang ketiga, skema pemberian dana pemerintahan kepada desa tidak 

memperlihatkan sebuah keberpihakan dan tidak mendorong pemberdayaan.2 

Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa menjadi wujud nyata 

kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan desa dengan mendukung perbaikan 

infrastruktur fisik maupun non fisik desa. Dengan adanya dukungan ini diharapkan adanya 

peningkatan taraf hidup dalam masyarakat desa, dimana semua pihak yaitu masyarakat desa 

turut ikut ambil bagian di dalam pengembangan desanya.Alokasi Dana Desa juga digunakan 

dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan daya masyarakat menuju suatu 

kondisi masyarakat yang mandiri. 

Secara ideal, Wildavsky menyebutkan bahwa anggaran tidak hanya sekadar membuat 

anggaran yang lebih baik (better budget), akan tetapi harus memperhatikan dimensi politik 

anggaran, terutama “siapa memperoleh apa” (who gets what) yang memiliki dua fungsi yaitu 

fungsi alokasi dan distribusi.3 Anggaran dari pemerintah diperuntukkan untuk membiayai 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

pemahaman dalam anggaran yang mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat atau publik 

(pro public budgeting), masyarakat ditempatkan secara sama, universal, normatif dalam proses 

penganggaran. Namun, dalam anggaran yang mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat 

                                                           
2 Sutoro, E. (2007). Lebih Dari Sekedar Sedekah: Kontes, Makna, dan Relevansi ADD. Yogyakarta: 

FPPD. 

3 Wildavsky, A. (1961). Political Implications of Budgetary Reform. Public Administration Review, Vol. 
21, No. 4: 183-190. 
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miskin (pro poor budgeting), masyarakat diposisikan secara diskriminasi positif, afimatif atau 

penegasan, targeting bahkan selektif. Keberpihakan dalam anggaran yang mempunyai 

keberpihakan terhadap masyarakat miskin (pro poor budgeting) bertujuan untuk melindungi 

dan menghormati hak-hak dasarnya. Selain itu, posisi masyarakat miskin sudah terpinggirkan 

oleh pasar dan negara selama ini. 

Peranan agen dalam mengendalikan anggaran dan alokasi dana desa (ADD) sesuai 

dengan kepentingan masing-masing merupakan sarana yang difasilitasi oleh pemerintah 

melalui PERBUP ADD. Selanjutnya dari relasi antar agen dan struktur akan menentukan hasil 

usulan anggaran dan ADD. Dimana seharusnya, ADD adalah dana yang dialokasikan oleh 

pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk 

membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, 

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan 

lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan 

pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong-royong 

masyarakat. 

Terbukanya ruang bagi rakyat untuk turut berpartisipasi dalam proses pembuatan 

anggaran memberikan jaminan bagi rakyat, terutama bagi lapisan masyarakat miskin, untuk 

membangun hubungan yang transparan dan demokratis antara pemerintah dan masyarakat 

sehingga terwujud demokrasi anggaran. Demokrasi anggaran ini menjadi penting, terutama 

dalam memberikan jaminan sosial yang setara. Sebagaimana halnya dalam demokrasi 

anggaran, demokrasi politik juga menyediakan ruang bagi warga negara untuk terlibat dalam 

berbagai proses politik.4  

Dalam penelitian Febriadmaja melakukan penelitian tentang praktik sosial alokasi dana 

desa untuk program pemberdayaan masyarakat di desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang 

Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens yang 

mengagas relasi agen dan struktur. Relasi agen dan struktur merupakan dualitas yang terbagi 

tiga proposisi yaitu: (1) Signifikasi; (2) Dominasi; dan (3) Legitimasi.. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa pendekatan teori strukturasi Giddens dapat digunakan untuk menganalisis 

                                                           
4 Dahal, R. A. (2001). Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. Jakarta: 
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suatu proses politik anggaran. Oleh karena itu pendekatan teori strukturasi Giddens akan 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui interaksi dan keterikatan agen desa dalam 

pengambilan keputusan anggaran alokasi dana desa di Kecamatan Mojoagung Jombang. 5 

Metode 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode diskriptif kwalitatif, hal tersebut 

dikarenakan dinamika politik memerlukan beberapa sudut pandang dalam melihat dan 

mengamati dan menarik kesimpulannya. Dengan penelitian deskriptif kwalitatif,  peneliti juga 

dapat memaparkan selengkap mungkin tentang suatu keadaan yang berlaku di tempat tertentu 

atau segala gejala yang ada, atau juga peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat dalam 

konteks penelitian. Selain itu penelitian deskriptif kualitatif juga dapat digunakan untuk meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. 

Tidak hanya berfokus pada data dokumentasi, melainkan juga dipertegas dari hasil wawancara 

dan observasi yang dilakukan dilapangan. Kemudian data yang diperoleh akan dideskprisikan 

dan dianalisis secara holistik dan mendalam disertai dengan interpretasi data pendukung yang 

berkaitan dengan relasi peranan agen dan struktur pada pengambilan keputusan anggaran Alokasi 

Dana Desa Menurut UU Desa Tahun 2014 di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang 

Dengan pemahaman penelitian deskriptif kwalitatif yang sudah dipaparkan 

sebelumnya, maka penulisan penelitian ini dapat menyajikan gambaran permasalahan 

pengambilan keputusan anggaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Mojoagung Kabupaten 

Jombang secara jelas, sistematik, dan fakta. Sehingga tulisan ini selanjutnya dapat disimpulkan, 

dipahami dan menjadi referensi penulisan-penulisan berikutnya. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Dasar 

pertimbangan peneliti memilih mojoagung yaitu pertama, tidak adanya perubahan kuantitatif 

wilayah administrative selama 5 tahun terakhir (kecamatan yang stabil). Kedua, daerah 

penyumbang produksi padi dan palawija di Kabupaten Jombang. Ketiga, letak strategis 

Kecamatan Mojoagung yang dilalui jalan nasional dan antar provinsi.  Dan keempat, keunikan 

                                                           
5 Febriadmajda, Henariza. (2014). Praktik Sosial  dalam Alokasi Dana Desa untuk Program Pemberdayaan 

Masyarakat ( Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang). Skripsi. Jurusan 

Sosiologi  Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya.  
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Kecamatan Mojoagung yang hanya memiliki dua potensi desa yaitu desa dengan tipologi 

persawahan atau pertanian dan perindustrian atau jasa.  

Kecamatan Mojoagung: Desa Persawahan dan Desa Industri 

Kecamatan Mojoagung merupakan lokasi strategis yang diapit beberapa lokasi tertentu.  

Sebelah timur Mojoagung berbatasan dengan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. 

Sebelah utara Kecamatan Mojoagung berbatasan dengan Kecamatan Sumobito Kabupaten 

Jombang. Kecamatan Mojoagung dilewati jalan arteri primer Surabaya-Madiun. Satu lagi 

dengan adanya jalan by pass sehingga menjadi jalur pendistribusian barang dan jasa yang 

cukup ramai. 

Berdasarkan data Kemendagri 2018, Kecamatan Mojoagung tergolong kecamatan yang 

memiliki desa swadaya. Adapun ciri ciri Desa Swadaya yaitu (a) Lebih dari 50% penduduk 

bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara 

tradisional). (b) Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun. (c) Adat istiadat 

masih mengikat kuat. (d) Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus 

sekolah dasar. (e) Prasarana masih sangat kurang. (f) Kelembagaan formal maupun informal 

kurang berfungsi dengan baik. (g)Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerapkali 

pembangunan desa menunggu instruksi dari atas. 

 Data administratif menyebutkan, Kecamatan Mojoagung memiliki 18 desa, 63 dusun, 

112 RW dan 402 RT. Desa dengan perolehan jumlah dusun terbanyak yaitu Desa Mojotrisno 

(7 dusun). Sedangkan desa yang memiliki jumlah dusun terkecil adalah Desa Kauman dan Desa 

Seketi yang masing- masing memiliki satu dusun saja. Selama 3 tahun terakhir, jumlah wilayah 

hingga ke desa dengan luas terkecil tidak memiliki perubahan atau masih tetap. Hal ini 

menunjukkan bahwa Kecamatan Mojoagung cukup stabil.  

Pada tahun 2017 jumlah perangkat desa di Kecamtan Mojoagung mencapai 185. 

Masing masing berjumlah 18 orang terdiri dari Kepala desa, Sekretaris Desa, Kaur 

Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur Umum dan Kaur Keungan. Ditambah 

dengan 59 orang sebagai Kepala Dusun. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa terjadi 

peningkatan jumlah perangkat desa. Adapun pada tahun 2014, awalnya ada 5 desa yang tidak 

memiliki sekretaris desa. Tetapi pada tahun 2017 terjadi penambahan perangkat desa yang 

tidak memiliki sekretaris desa yaitu di Desa Kauman, Desa Mojotrisno, Desa Miagan, Desa 

Murukan dan Desa Johowinangon. 
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Kependudukan adalah unsur yang terpenting dalam pembangunan desa. Besaran 

jumlah penduduk dapat mempengaruhi besaran dana yang masuk dalam kas desa. Penduduk 

juga dapat menggambarkan kesejahteraan desa dan keberhasilan masa pemerintahan desa. 

Otomatis jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap besaran ADD yang masuk ke kas tiap 

desanya 

Menurut data prodeskel milik kementrian dalam negeri, daerah Kecamatan Mojoagung 

memiliki dua tipologi yaitu desa persawahan dan perindustrian. Tipologi desa berdasar pada 

beberapa aspek dominan seperti mata pencaharian dan pola interaksi sosial yang terbangun. 

Berdasar mata pencahariannya, desa-desa di Kecamatan Mojoagung terbagi menjadi dua yaitu 

desa persawahan dan desa industri. 

Desa persawahan adalah pertanian tetap (tidak berpindah) yang menggunakan lahan 

basah yang diairi secara teratur. Tanaman yang biasanya ditanam pada persawahan adalah padi. 

Salah satu jenis sawah adalah sawah irigasi. Sawah tersebut menggunakan sistem pengairan 

tetap dan teratur dengan membangun saluran pengairan yang mengambil sumber air dari sungai 

atau danau atau dikenal dengan istilah irigasi. Misalnya Desa Kedunglumpang, Dukuhmojo, 

Karangwinongan, Tejo, Tanggalrejo, Dukuhmoro, Betek, Karobelah, Murukan dan 

Johowinangon. Keadaan masyarakat desa persawahan cenderung menerima keadaan. Kurang 

ada inisiatif dan inovatif masyarakatnya agar dapat mensejahterakan kehidupan. 

Masyarakatnya menganggap perangkat desa lebih tahu dan paham terkait ADD. Sehingga 

tingkat partisipasi masyarakatnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. 

Desa industri. Tipologi ini dibagi dalam dua macam; (a)Desa industri yang 

memproduksi alat pertanian secara tradisional maupun modern dengan sistem upah sesuai 

dengan “manajemen” masing-masing. (b)Desa industri yang memproduksi barang kerajinan, 

seperti perabot rumah tangga terbuat dari kayu jati, rotan, dan bahan konveksi. Misalnya Desa 

Kademangan, Janti, Gambiran, Kauman, Mojotrisno, Miagan, Mancilan, dan Seketi. Desa 

industri memiliki masyarakat yang kreatif untuk mempertahankan kehidupanya. Peneliti 

menemukan beberapa wirausaha mandiri yang dilakukan masyarakat desa industri. Meskipun 

begitu, mereka aktif dalam kegiatan pemerintahan. Tingkat partisipasi masyarakatnya lebih 

banyak dari pada desa persawahan.  

Pendekatan Agen dan Struktur 

Agen menjadi pelaku dalam pengambilan keputusan ADD. Agen dan struktur saling 

berkaitan / timbal balik (dualitas) untuk mewujudkan ADD. Agen lebih berkuasa untuk 
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mengatur proses pengambilan keputusan ADD disesuaikan dengan kondisi agen masing 

masing. Agen mempunyai cukup pengetahuan mewujudkan ADD sesuai dengan kondisi 

masing masing. Seperti pendapat Giddens bahwa banyak teori sosial terutama yang 

berhubungan dengan sosiologi struktural, memandang agen tidak banyak memiliki 

pengetahuan, padahal yang benar sebaliknya.6  

Agen yang terlibat dalam pengambilan keputusan anggaran ADD adalah Pemerintah 

Desa, BPD (Badan Perwakilan Desa), perwakilan daerah dan masyarakat. Agen pertama yaitu 

Pemerintah desa bertugas menyusun Rancangan Anggaran ADD, menetapkan atau 

mengesahkan Rancangan Anggaran ADD yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa 

menjadi ADD, mensosialisasikan ADD yang telah ditetapkan dan melaksanakan ADD. 

Pemerintah terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, pelaksana kewilayaan dan pelaksana 

teknis. Ada perbedaan susunan organisasi pemerintah desa bila disesuaikan dengan tipologi 

desanya. Karena mojoagung sebagai desa swadaya maka hanya terdiri 7 (tujuh) yaitu kepala 

desa, sekretaris desa, kaur pemerintahan, kaur keuangan, kaur pembangunan, kaur 

kesejahteraan, dan kaur umum. Agen kedua yaitu BPD bertugas membahas dan menyepakati 

bersama pemerintah desa dalam pengambilan keputusan, serta menjadi pengawas dalam 

pelaksanaan ADD. Agen ketiga yaitu Perwakilan Bupati yang mempunyai wewenang untuk 

memberikan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ADD. Agen keempat yaitu masyarakat 

menjadi yang berkuasa diberi mandat UU desa sebagai subjek pembangunan.7 Jadi wajib 

hukumnya untuk hadir dalam pengambilan keputusan ADD. Masyarakat yang diikutsertakan 

adalah ketua RT yang menjadi perwakilan masyarakatnya. 

Menurut Giddens, struktur beracuan pada sumberdaya, sarana sarana, dan aturan yang 

terikat dalam ruang dan waktu yang menghasilkan praktik praktik sosial dalam sistem sosial 

kehidupan masyarakat. Struktur dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati (PERBUP) 

tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran ADD kabupaten Jombang yang terikat waktu 

dan ruang (timeless and spaceless). PERBUP lebih bersifat memberdayakan (enabling): 

memungkinkan terjadinya praktik sosial. Seperti yang dikatakan Giddens bahwa struktur 

sebagai sarana (medium dan resources).8   

  

                                                           
6 Giddens, Anthony. “Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat”. Terjemahan 

oleh Maufur dan Daryanto. Bagian xxxiv. 2010. Yogyakarta:Pustaka Pelajar 
7 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 4 ayat i.  
8 Giddens, Anthony, OpCit, hal 22-23. 
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Pengambilan Keputusan Anggaran ADD di Kecamatan Mojoagung 

Pada penelitian ini dilakukan pendekatan analisis menggunakan teori strukturasi 

Anthony Giddens untuk mengetahui peran aktor pada proses pengambilan keputusan ADD. 

Lebih spesifiknya lagi pada proses penentuan ADD pada tipologi desa industri dan persawahan. 

Oleh karena itu penggunaan pendekatan Teori tersebut dapat mengetahui terbentuk atau tidak 

nya relasi agen dan struktur sebagai dualitas yang terbagi tiga proposisi yaitu: (1) Signifikasi; 

(2) Dominasi; dan (3) Legitimasi pada tipologi desa yang telah disebutkan diatas.  

Berdasarkan teknik analisis data yang telah dilakukan pada desa industri yaitu desa 

Kauman dan desa Mancilan. Peneliti menemukan terbentuknya dualitas struktur dan agen 

dalam pengambilan keputusan anggaran ADD desa industri. Dualitas yang terjadi pada desa 

industri berupa sarana yang merupakan wujud intrepertasi pengambilan keputusan yang 

termasuk kategori “struktur signifikasi”. Tahapan awal yang dilakukan dalam proses anggaran 

ADD yaitu musyawarah desa (musdes). Musdes merupakan sebutan atau penandaan sesuai 

dengan struktur signifikasi Giddens. Musyawarah desa yang terjadi pada desa yang memiliki 

tipologi industri dilakukan sangat diskursif antar agen. Penyampaian ide dan gagasan muncul 

dari berbagai agen, utamanya perwakilan masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa kauman, 

agen masyarakat selalu mengoreksi pernyataan agen pemerintah desa saat musdes. Sehingga 

apapun program ADD secara transparan telah dijelaskan di ruang musdes. Tingkat kesadaran 

dan partisipasi yang tinggi dari warga desa industri (agen) untuk turus serta mengawal proses 

penentuan anggaran dan alokasi dana desa, dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik yang 

tinggi. Kesadaran politik tersebut disebabkan warga desa industry memiliki latar belakang 

pendidikan formal yang cukup serta pendidikan non formal (aktif di organisasi masyarakat 

ataupun partai politik). 

Sedangkan untuk struktur dominasi yang merupakan otoritas pengambilan keputusan 

yang dimaksud peneliti adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam 

otoritasnya mengambil keputusan ADD di desa industri. Keputusan yang diambil oleh 

pemerintah adalah menyetujui usulan anggaran alokasi dana desa yang sesuai prioritas 

pembangunan pemerintah kabupaten. Otoritas pengambilan keputusan  tersebut dilakukan 

mengikuti usulan warga desa Industri yang memiliki tingkat partisipasi aktif dalam proses 

penentuan ADD.  

Struktur legitimasi pada penilitian ini tidak lepas dengan struktur dominasi. Menurut 

Giddens bahwa struktur legitimasi merupakan struktur pembenaran yang menyangkut skemata 
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peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum. Pada penelitian ini, peneliti menentukan 

bahwa yang menjadi struktur legitimasi pada proses pengambilan keputusan anggaran ADD 

desa industri adalah disetujui usulan warga tentang anggaran ADD yang didasarkan pada UU 

Desa pasal 14 ayat 1. UU tersebut menjelaskan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk 

memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai 

dengan prioritas. 

Pada desa dengan tipologi persawahan, peneliti menemukan relasi antar agen dengan 

struktur berlangsung dengan dominasi yang dilakukan agen (pemerintah desa) terhadap proses 

penentuan anggaran ADD desa persawahan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh 

peneliti, dominasi tersebut muncul dari pengakuan agen (pemerintah desa) Dukuhmojo dan 

murahan, warga yang termasuk desa dg tipologi persawahan lebih memikirkan keberhasilan 

dalam sektor pertanian dan kurang aktif dalam musyawarah desa. Berdasarkan informasi dari 

beberapa ketua RT di desa industri warga lebih memilih ke sawah daripada hadir dalam 

musyawarah.  Sehingga pada waktu proses tahap awal penentuan ADD yaitu musyawarah desa 

ide dan gagasan hanya bermuara dari agen pemerintah desa. Agen perwakilan masyarakat 

cenderung "sendiko dawuh" dalam menyepakati kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah 

desa.  

Kondisi pada desa persawahan ini dalam dominasi agen dari pemerintah desa sangat 

leluasa. Karena segala ide dan gagasan bersumber dan berjalan satu-arah, sehingga pada proses 

pengambilan keputusan anggaran ADD desa persawahan adalah Strukturalisme usulan 

anggaran ADD yang dilakukan agen (pemerintah desa). Secara strukturalisme yang memiliki 

kekuasaan adalah orang orang yang berada dalam struktur yaitu pegawai pemerintah desa 

persawahan dalam hal ini.  

Atmosfir masyarakat desa persawahan yang sebagian besar berfikir acuh dengan hal yang 

berkaitan dengaan rapat, musyawarah desa. Sehingga mereka tidak tahu mengenai berbagai 

proses tahapan anggaran dan alokasi dana desa, apalagi tujuan, fungsi dan manfaat adanya 

alokasi dana desa. ketika pemerintah Desa melakukan sosialisasi tentang Alokasi dana desa, 

respon dari masyarakat berbunyi “ Nggak ngerti opo kuwi, sing penting aku lan keluargaku 

sesuk iso mangan (Bahasa Jawa)” yang jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia “tidak tahu 

apa itu, yang terpenting besok saya dan keluarga bisa makan”. Pernyataan warga masyarakat 

tersebut menunjukkan tingkat kesadaran politik anggaran yang rendah di desa persawahan. 
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Tingkat kesadaran yang rendah di warga desa persawahan sebagian besar dilatar 

belakangi rendah nya tingkat pendidikan formal maupun pendidikan non formal (organisasi 

masayarakat atau partai politik). Warga persawahan yang hanya peduli dengan keberhasilan 

mereka bercocok tanam. Dan tidak tahu bagaimana memeperjuangkan kepentingan mereka 

dalam politik anggaran dalam mhal ini alokasi dana desa. 

Namun dari dua desa dengan tipologi industri dan persawahan peneliti menemukan 

adanya kekurangan pada keputusan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jombang 

terutama di kecamatan Mojoagung. Pemerintah Kabupaten jombang memiliki celah dalam 

menafsirkan pengalokasian dana desa yang nilainya sangat besar ini. Alokasi dana desa ini 

sebagian besar hanya diprioritaskan pada gaji aparatur desa. seperti yang peneliti temukan di 

seluruh desa pada obyek penelitian ini. Pengusulan adanya anggaran alokasi dana desa yang 

diperuntukkan gaji penjaga makam, di sisi lain peneliti tidak menemukan alokasi dana desa 

yang di peruntukkan membentuk kemandirian desa. padahal kemandirian desa menjadi 

pertimbangan munculnya UU Desa Tahun 2014. 

Kesimpulan 

Peneliti menemukan adanya dualitas antar agen di dalam politik anggaran desa. Dualitas 

adalah sebuah interaksi keterikatan antara agen satu dengan lainnya. Tidak adanya aspek 

struktural yang terjadi didalam dualitas tersebut. Agen desa saling memberikan ruang untuk 

berkontribusi. Setiap pendapat ditampung ke dalam dalam satu wadah yaitu musyawarah desa. 

Sesuai hasil observasi terjadi adanya perbedaan karakteristik antara desa industri atau jasa 

dengan desa pertanian atau persawahan.  

Desa industri memiliki karakteristik masyarakat yang open mindet (terbuka). Hal ini 

disebabkan masyarakat desa industri mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup tinggi. 

Saat musyawarah desa, setiap perwakilan agen desa industri baik dari perwakilan masyarakat 

atau dari perangkat desa, sama sama aktif dalam mengutarakan pendapat, ide dan gagasan 

tentang anggaran dan alokasi dana desa. Sehingga terlihat bahwa desa industri mematahkan 

kebiasaan struktural desa.  

Berbeda dengan desa pertanian atau persawahan bahwa kepatuhan agen masyarakat 

terhadap agen pemerintah desa lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan pendidikan 

yang dimiliki masyakat desa. masyarakat sering memasrahkan setiap kebijakan kepada 

pemerintah desa. sehingga dikatakan bahwa masih kentalnya unsur strukturalisme di desa 

persawahan atau industri. 
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Meskipun begitu, ada kesamaan antar keduanya dimana PERBUP ADD mendapat peran 

tersendiri untuk memberdayakan desa pertanian dan desa perindustrian dalam mencapai suatu 

kemufakatan. Hal ini berdampak pada stabilitas agen desa untuk mengambil keputusan 

anggaran ADD. Kesamaan dalam kekurangan juga ada dari kedua desa industri dan 

persawahan. Kekurangan tersebut adalah tidak ditemukan alokasi anggaran dana desa untuk 

membentuk desa mandiri, padahal kemandirian desa tersebut menjadi salah satu sebab 

munculnya UU Desa Tahun 2014. 
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