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Abstrak 

Studi ini mengkaji tentang dinamika elite lokal dalam proses pemekaran Desa Nogosari di 

Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah kualitatif-

deskriptif. Penelitian dilakukan di Desa Nogosari dengan elite lokal sebagai subyek utama. 

Teori yang digunakan untuk melihat dinamika elite lokal adalah Teori Elite Suzanne Keller. 

Teori ini menjelaskan bahwa elite tidak selalu hadir dalam struktur formal pemerintahan, 

melainkan terdapat elite strategis yang memainkan peran dalam mempengaruhi kebijakan 

yang diambil oleh penguasa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dinamika elite lokal 

dalam proses pemekaran Desa Nogosari tahun 2018 menjadi persoalan yang serius. Dinamika 

elite lokal ditandai oleh renggangnya hubungan antara kepala desa dengan elite yang pro 

terhadap usulan pemekaran, munculnya sikap pro dan kontra antar elite lokal, serta adanya 

tuntutan sharing of power dari segelintir elite Dusun Gumuk Limo dan Gumuk Gebang. Hal 

itu didorong oleh perbedaan peran dan kepentingan antar elite lokal. 

 

Kata kunci: Dinamika Elite Lokal, Elite Strategis, Pemekaran Desa 

 

 

Abstract 

This study examines the dynamics of local elites in the process of expansion of Nogosari 

Village in Rambipuji District, Jember Regency. The method used is qualitative-descriptive. 

The study was conducted in Nogosari Village with the local elite as the main subject. The 

theory used to see the dynamics of local elites is the Elite Theory of Suzanne Keller. This 

theory explains that elites are not always present in the formal structure of government, but 

there are strategic elites who play a role in influencing the policies taken by the authorities. 

The results of the study show that the dynamics of the local elite in the process of expansion 

of Nogosari Village in 2018 is a serious problem. The dynamics of local elites were marked 

by the lack of relations between village heads and elites who were pro against the proposed 

expansion, the emergence of pro and contra attitudes between local elites, and the demand 

for sharing of power from a few elite in Gumuk Limo and Gumuk Gebang. This was driven by 

differences in the roles and interests of local elites. 

 

Keywords: Local Elite Dynamics, Strategic Elite, Village Expansion 

 

Pendahuluan 

 Semangat pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia tidak hanya terletak pada level 

pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, maupun kecamatan, tetapi juga desa. Hal ini 

didukung oleh peningkatan jumlah desa yang berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. 

Jumlah desa yang tercatat pada tahun 2014 sebanyak 74.093; tahun 2017 mencapai 74.910; 
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dan tahun 2018 meningkat menjadi 74.952. Wakil Menteri Keuangan menyatakan bahwa 

peningkatan jumlah desaakan membuat pengeluaran anggaran negara semakin membengkak.
1
 

Peningkatan jumlah desa melalui pemekaran desa diyakini sebagai salah satu trend yang 

berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Pemekaran desa dinilai sebagai upaya untuk 

pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan perubahan yang berwawasan 

lingkungan. Upaya berwawasan lingkungan dilakukan dengan memberikan motivasi kepada 

kader ataupun pemimpin sehingga mereka dapat berinovasi guna membentuk kemandirian 

dan bertanggung jawab secara penuh terhadap perubahan yang akan terjadi.
2
 

Pemekaran desa dimaksudkan untuk menciptakan efektivitas sekaligus efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan desa.
3
 Pemekaran desa adalah salah satu wujud dari otonomi 

desa guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hadirnya otonomi desa menjadikan sebuah 

desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan sekaligus kepentingan 

masyarakat setempat. Suatu desa yang menginginkan pemekaran desa harus berpedoman 

pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memuat 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah desa dalam rangka mewujudkan pemekaran 

desa. Fenomena pemekaran desa kini menjadi isu yang semakin berkembang di beberapa 

wilayah, antara lain: Desa Bungaraya, Kabupaten Siak; Desa Cingkorah dan Desa, Kabupaten 

Bandung Barat.
4
 

Wacana pemekaran desa tentu saja tidak terlepas dari peran dan kepentingan elite 

lokal. Eksistensi elite akan selalu muncul dalam kehidupan masyarakat apabila terdapat 

massa yang memiliki peran sebagai pengikutnya.
5
 Para elite memainkan perannya dalam 

penjaringan aspirasi masyarakat atau pengajuan usulan pemekaran desa. Elite lokal dapat 

menentukan keberhasilan maupun kegagalan pemekaran yang diupayakan oleh sebuah desa. 

Kedua faktor ini didorong oleh ada atau tidaknya dukungan masyarakat setempat. 

Sebagian besar masyarakat acapkali memandang bahwa pemekaran desa hanya 

instrumen bagi para elite untuk memperoleh maupun memperluas kekuasaan. Pada 

hakikatnya, masyarakat menginginkan adanya perbaikan taraf hidup melalui pemerataan 
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pembangunan dan peningkatan layanan publik. Pemekaran yang terjadi di Desa Nogosari, 

Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember selalu dikaitkan dengan unsur politis yang dibawa 

oleh setiap elite. Hal itu menjadikan hambatan yang cukup serius bagi keberhasilan 

pemekaran desa. Pemekaran desa juga diwarnai dengan perbedaan kepentingan yang dimiliki 

oleh elite setempat. 

Studi ini menarik untuk dikaji karena penelitian terkait fenomena pemekaran desa 

yang menyangkut peran dan kepentingan elite lokal belum banyak dilakukan. Peristiwa 

pemekaran yang terjadi di Desa Nogosari cukup unik. Secara administratif, desa ini sudah 

layak untuk dimekarkan. Hal itu mengingat luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya 

yang dimiliki oleh Desa Nogosari. Terhambatnya upaya pemekaran Desa Nogosari 

disebabkan oleh perbedaan peran maupun kepentingan yang dimiliki oleh setiap elite. 

 Penelitian mengenai dinamika elite lokal menjadi berbeda dengan penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu menitiberatkan pada implementasi 

pemekaran desa, seperti penelitian yang dilakukan oleh Syaifulloh.
6
 Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pemekaran desa tidak menjamin adanya perbaikan taraf hidup 

masyarakat di seluruh aspek kehidupan. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya juga lebih menekankan pada dampak pemekaran desa, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Sella Ayu Wandira Harahap.
7
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemekaran desa dapat membawa dampak positif bagi pembangunan infrastruktur. Beda 

halnya dengan peneliti saat ini yang memusatkan perhatiannya pada proses pemekaran desa 

dengan melihat dinamika elite lokal. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian utama, yakni: 

Bagaimana dinamika elite lokal dalam proses pemekaran Desa Nogosari di Kecamatan 

Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2018? Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

dinamika elite lokal yang terjadi dalam proses pemekaran Desa Nogosari tahun 2018 dengan 

mengidentifikasi perilaku elite. Dinamika ini diwarnai oleh renggangnya hubungan antara 

kepala desa dengan elite yang pro terhadap usulan pemekaran. Hal itu dikarenakan 

munculnya sikap pro dan kontra yang terjadi antar elite lokal. 
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Teori Elite  

Untuk menjelaskan dinamika elite lokal dalam proses pemekaran Desa Nogosari 

Tahun 2018, maka penulis menggunakan Teori Elite Suzanne Keller. Teori ini menjelaskan 

bahwa terdapat elite strategis atau penentu yang memiliki posisi sentral dalam kehidupan 

bermasyarakat. Elite strategis mempunyai kemampuan maupun keahlian khusus dalam 

mengorganisasi massa, sehingga ia mampu mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh 

seorang penguasa atau pemimpin. Yang termasuk elite strategis atau penentu bukan hanya 

para pemimpin politik dan ekonomi saja, tetapi juga pemimpin budaya, moral, maupun 

intelektual.
8
 Golongan elite penentu menekankan pada bagaimana dan sejauh mana mereka 

menjalankan peranannya di suatu wilayah.  

Perkembangan elite strategis disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 

pertumbuhan jumlah penduduk, spesialisasi jabatan, dan organisasi formal serta 

perkembangan keragaman moral. Elite ini menempati posisi kekuasaan untuk 

mengakomodasi perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat melalui spesialisasi jabatan 

secara terpisah. Terdapat empat subsistem khusus yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan tipologi elite, diantaranya adalah: pencapaian tujuan, adaptasi, integrasi, dan 

pemeliharaan pola. Keller menyebutkan bahwa tipologi elite strategis atau penentu dapat 

dilihat melalui peran sosial yang dijalankan oleh mereka. 

Munculnya elite strategis merupakan akibat dari perkembangan masyarakat yang 

semakin maju. Hal tersebut ditandai oleh adanya diversifikasi dalam bidang politik, ekonomi, 

dan sosial. Diversifikasi dapat mengakibatkan pola kepemimpinan tunggal menjadi sulit 

untuk dipertahankan. Seorang elite tidak akan selamanya menjadi pemimpin dalam jangka 

waktu yang sangat lama. Sirkulasi elite sangat diperlukan sebagai solusi atas perubahan 

kondisi masyarakat yang semakin berkembang. Pergantian ini merupakan bentuk 

ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja seorang penguasa selama masa 

kepemimpinannya. Adanya pergantian elite dapat dilakukan melalui pemilihan dan 

pembinaan. 

Teori elite digunakan untuk menunjukkan posisi dan kedudukan elite dan menentukan 

elite strategis dalam upaya pemekaran Desa Nogosari. Tiap elite tentu saja mempunyai peran 

dan kepentingan yang berbeda satu sama lain. Hal itu dapat menyebabkan perbedaan 

pandangan terhadap usulan pemekaran desa. Seseorang yang dikatakan sebagai elite strategis 

akan memainkan peran yang sangat signifikan dalam proses pemekaran, sehingga ia memiliki 

                                                 
8
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peluang besar untuk mencapai kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Teori ini juga 

dimaksudkan untuk menggambarkan sirkulasi elite yang terjadi dalam proses pemekaran 

Desa Nogosari dengan melihat dominasi kekuasaan kepala desa. 

 

Dinamika Elite Lokal dalam Proses Pemekaran Desa Nogosari Tahun 2018 

 Usulan pemekaran Desa Nogosari telah digulirkan sebanyak empat kali, yakni pada 

tahun 1980-an, 2010, 2013, dan 2018. Munculnya isu pemekaran desa pada tahun 1980-an 

dan 2010 didorong oleh tidak adanya program pembangunan dan hadirnya kepentingan 

segelintir elite dari Dusun Gumuk Limo dan Gumuk Gebang. Pemekaran desa yang 

diusulkan oleh segelintir elite dari kedua dusun tersebut mengalami hambatan yang cukup 

serius, yakni: munculnya perdebatan antara kepala desa dengan LMD mengenai batas desa 

pada tahun 1980-an dan kurangnya dukungan elite dari desa induk pada tahun 2010. Usulan 

pemekaran yang muncul pada tahun 2010 tidak memperoleh persetujuan dari kepala desa. 

Hal tersebut dikarenakan perbedaan kepentingan yang dimiliki antara kepala desa dengan 

segelintir elite yang menginginkan pemekaran Desa Nogosari. Seorang kepala desa tentu saja 

tidak ingin aset kekayaan yang dimilikinya terbagi menjadi dua. Sementara elite yang pro 

terhadap usulan pemekaran berupaya untuk memperoleh kekuasaan baru di desa yang akan 

dimekarkan.  

Wacana pemekaran Desa Nogosari kembali muncul saat menjelang pemilihan kepala 

desa tahun 2013 sebagai akibat dari kegagalan upaya pemekaran desa yang sebelumnya. 

Segelintir elite dari Dusun Gumuk Limo dan Gumuk Gebang mendorong masyarakat 

setempat untuk menyetujui usulan pemekaran desa. Hal itu dikarenakan adanya kandidat dari 

Dusun Gumuk Limo yang mencalonkan diri sebagai kepala desa. Faktor ini dapat 

menciptakan peluang yang besar untuk mewujudkan pemekaran desa apabila kandidat 

tersebut terpilih sebagai kepala desa. 

Kandidat yang berasal dari Dusun Gumuk Limo menyatakan bahwa beliau setuju 

terhadap usulan pemekaran. Setelah terpilih, beliau menolak usulan pemekaran desa yang 

cetuskan oleh segelintir elite. Dengan demikian, munculnya usulan pemekaran yang 

berlangsung pada tahun 1980-an, 2010, dan 2013 selalu mengalami hambatan. Hal itu dipicu 

oleh beberapa faktor, antara lain: pembangunan yang tidak merata, rendahnya tingkat 

pelayanan administrasi kepada masyarakat, serta adanya unsur politis.  

Upaya pemekaran yang dilakukan oleh segelintir elite dari Dusun Gumuk Limo dan 

Gumuk Gebang tidak berakhir begitu saja pada tahun 2013. Para elite memunculkan isu 

pemekaran kembali saat Desa Nogosari dipimpin oleh seorang penjabat kepala desa pada 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

JURNAL DINAMIKA ELITE LOKAL... NANDITYA PUTRI D.



6 

 

tahun 2018. Hal tersebut dimanfaatkan oleh elite setempat untuk melancarkan upaya 

pemekaran. Upaya ini memperoleh respon yang sangat baik dari penjabat kepala desa, 

sehingga tim pemekaran desa persiapan dapat segera terbentuk. Usulan pemekaran didasari 

atas adanya kepentingan politik yang ingin dicapai oleh sekelompok elite setempat. Elite 

yang ikut andil dalam proses pemekaran Desa Nogosari meliputi: penjabat kepala desa, ketua 

BPD, ketua Front Pembela Rakyat (FPR), ketua tim pemekaran, kepala Dusun Gumuk 

Gebang, dan tokoh masyarakat. Elite yang berasal dari desa induk tidak dilibatkan lebih jauh 

dalam proses pemekaran.  

Ketua BPD Nogosari menyatakan bahwa usulan pemekaran didorong oleh wilayah 

desa yang luas dan besarnya jumlah penduduk. Luas wilayah Desa Nogosari adalah 1.935 

hektar dengan jumlah penduduk yang sangat padat, yakni 18.872 jiwa. Beberapa warga 

Dusun Gumuk Gebang mengatakan bahwa pemekaran desa dapat mewujudkan pembangunan 

yang merata dan perbaikan pelayanan publik terhadap masyarakat. Pemekaran desa juga 

menyangkut adanya posisi dan kedudukan yang ingin diraih oleh segelintir elite. Ketua FPR 

menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat dari Dusun Gumuk Limo mendukung usulan 

pemekaran Desa Nogosari. Sementara perwakilan warga Dusun Gumuk Gebang 

mengungkapkan bahwa terdapat sebagian kecil masyarakat yang acuh tak acuh terhadap 

usulan pemekaran desa. 

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh tim pemekaran Desa Nogosari, antara 

lain: menyelenggarakan musyawarah desa dengan mengundang unsur pemerintah desa dan 

perwakilan tokoh dari kelima dusun; melakukan pengukuran calon kantor desa sekaligus 

fasilitas desa; pendataan warga; membuat Rancangan Anggaran Biaya pra pemekaran 

maupun pasca pemekaran; serta melengkapi dokumen lainnya, seperti proposal pemekaran. 

Pengajuan proposal yang diupayakan oleh segelintir orang dari unsur pemerintah desa dan 

tim pemekaran kepada Bupati Jember mengalami kendala, yakni seorang penjabat kepala 

desa tidak memiliki wewenang untuk menandatangani berita acara musyawarah desa maupun 

proposal pemekaran Desa Nogosari.  

Pemekaran suatu desa harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Aturan yang termuat dalam Undang-Undang ini diantaranya adalah: batas usia 

desa induk minimal lima tahun terhitung sejak pembentukkan desa; jumlah penduduk untuk 

wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa; memiliki potensi desa, baik sumber daya alam, 

manusia, maupun sumber daya ekonomi pendukung; kondisi sosial budaya yang dapat 

menciptakan kerukunan hidup dalam bermasyarakat; batas wilayah desa dalam bentuk peta 

desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati; serta tersedianya sarana dan prasarana bagi 
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pemerintahan desa, pelayanan publik, dan dana operasional.
9
 Undang-Undang ini juga 

membahas terkait dengan persetujuan kepala desa. 

Secara administratif, Desa Nogosari dapat dikatakan sudah layak untuk dimekarkan. 

Usia penyelenggaraan pemerintahan Desa Nogosari sudah lebih dari lima tahun terhitung 

sejak pembentukkan desa. Selain itu, jumlah penduduk Desa Nogosari sudah melampau batas 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Desa Nogosari memiliki potensi desa 

yang cukup melimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya 

di Desa Nogosari berupa lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas. Pemekaran Desa 

Nogosari juga telah memperoleh persetujuan dari ketua BPD. Namun usulan pemekaran desa 

tidak mendapatkan respons dari kepala desa definitif. 

Dinamika elite lokal dalam proses pemekaran Desa Nogosari tahun 2018 ditandai 

oleh munculnya sekelompok elite yang menuntut diadakannya pemilihan kepala desa 

Pergantian Antar Waktu (PAW). Pemilihan yang diselenggarakan pada bulan Mei 2018 

dianggap sebagai alat untuk memudahkan jalannya pemekaran di Desa Nogosari. Pada 

kenyataannya, kepala desa yang terpilih melalui PAW kurang mendukung usulan pemekaran 

yang diinginkan oleh para elite lokal. Dengan demikian, proses pemekaran mengalami 

kegagalan kembali. 

Ketua BPD memaparkan bahwa kepala desa terpilih tidak memperoleh dukungan dari 

elite yang pro terhadap pemekaran desa. Elite ini mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan 

kepentingan yang dimiliki oleh kepala desa, di mana terdapat dorongan kuat dari tim sukses 

kepada kepala desa untuk tidak setuju terhadap pemekaran Desa Nogosari. Tim sukses inilah 

yang menjadi salah satu faktor kepala desa untuk menolak usulan pemekaran. Faktor lain 

kepala desa tidak setuju adalah menyangkut aset kekayaan desa. Hal ini menciptakan 

hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dengan elite yang pro terhadap usulan 

pemekaran Desa Nogosari. 

Upaya pemekaran Desa Nogosari diwarnai oleh munculnya sikap pro dan kontra 

antara elite dari desa induk dengan desa yang akan dimekarkan. Elite yang pro pemekaran 

beranggapan bahwa Desa Nogosari sudah layak untuk dimekarkan. Hal itu mengingat 

luasnya wilayah desa dan jumlah penduduk Desa Nogosari yang sangat padat. Sementara 

elite yang kontra menilai bahwa pemekaran desa hanya dimaksudkan untuk memperoleh 

kekuasaan baru oleh segelintir orang yang gila akan jabatan.  
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Pergeseran sikap kontra ke pro oleh salah satu elite lokal juga mewarnai upaya 

pemekaran Desa Nogosari. Elite ini mengungkapkan bahwa upaya pemekaran yang 

dilakukan oleh tim pemekaran tidak dilakukan secara serius. Hal itu dikarenakan tim 

pemekaran kurang memahami prosedur mengenai syarat-syarat pemekaran desa sebagaimana 

yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Elite tersebut tidak hanya 

memiliki peran sebagai tokoh masyarakat saja, melainkan juga ketua BPD yang baru terpilih 

pada bulan Oktober 2018. Adanya jabatan baru menjadikan elite ini untuk mencari dukungan 

dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh kuat di Desa Nogosari, salah satunya adalah elite 

yang memiliki posisi dan jabatan sebagai seorang pengusaha, ketua tim pemekaran sekaligus 

tokoh masyarakat yang disegani oleh masyarakat.  

Dalam upaya pemekaran desa ditemukan dua elite strategis yang memiliki peran 

cukup sentral, yakni: ketua tim pemekarandan ketua FPR sekaligus wakil ketua tim 

pemekaran. Seseorang dapat dikategorikan sebagai elite strategis apabila ia memiliki sumber 

daya, baik kekayaan, kekuasaan, keahlian maupun kemampuan untuk mengorganisasi massa. 

Elite strategis merupakan seseorang yang berada di luar struktur formal pemerintahan. Elite 

ini memiliki peran maupun pengaruh yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketua 

FPR dan ketua tim pemekaran dapat dikatakan sebagai elite strategis karena kedua elite ini 

memiliki peran yang sangat sentral dalam proses pemekaran Desa Nogosari. Kedua elite 

tersebut memimpin jalannya pemekaran yang terjadi di Desa Nogosari, terutama dalam 

menyelenggarakan musyawarah desa dan melengkapi persyaratan mengenai pemekaran. 

Elite strategis juga menekankan pada peran sosial yang dimiliki oleh setiap elite. 

Kedua elite ini sama-sama memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mewujudkan pemekaran 

Desa Nogosari sebagaimana yang diinginkan oleh elite setempat dan masyarakat. Apabila 

pemekaran dapat terwujud, ketua tim pemekaran dan ketua FPR memiliki peluang yang besar 

untuk memperoleh jabatan baru. Jika dikaitkan dengan peran sosial Suzanne Keller, maka 

kedua elite tersebut menjalankan peran sebagai elite eksternal maupun elite internal. 

Sebagai elite eksternal, ketua tim pemekaran berusaha agar pemekaran desa dapat 

terealisasi. Salah satu cara yang digunakan oleh elite ini adalah mencari dukungan dari 

seluruh masyarakat Dusun Gumuk Limo dan Gumuk Gebang dan menghibahkan tanah yang 

dimilikinya untuk pembangunan kantor desa baru. Langkah yang dilakukan oleh ketua tim 

pemekaran dapat melancarkan upaya pemekaran desa. Sebagai elite internal, ketua FPR 

sekaligus wakil ketua tim pemekaran berupaya untuk meminimalisir timbulnya persoalan 

yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Elite ini juga menyelenggarakan 
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musyawarah desa bersama tim pemekaran, pemerintah desa, serta tokoh-tokoh yang ada di 

Desa Nogosari untuk membahas kelanjutan usulan pemekaran. 

Isu pemekaran yang muncul sebanyak empat kali menimbulkan adanya sirkulasi elite. 

Sirkulasi ini dilandasi atas adanya keinginan yang kuat dari elite yang berasal dari Dusun 

Gumuk Limo dan Gumuk Gebang untuk memperoleh kekuasaan baru. Keinginan tersebut 

didorong oleh jabatan kepala desa yang didominasi oleh elite yang ada di desa induk, 

sehingga elite dari Dusun Gumuk Limo dan Gumuk Gebang yang pro terhadap usulan 

pemekaran menuntut sharing of power. Munculnya tuntutan sharing of power dimaksudkan 

untuk membuka peluang bagi elite dari desa yang akan dimekarkan agar dapat menjabat 

sebagai kepala desa. Peluang itu akan terwujud apabila pemekaran Desa Nogosari dapat 

segera terealisasi. Nama kepala desa beserta asal dusun dapat dilihat pada tabel 1. 

 

                  Tabel 1. Nama Kepala Desa Nogosari dan Asal Dusun 

No Nama Kepala Desa Asal Dusun 

1 Onggo Sari Dusun Krajan 

2 Mustajab Dusun Krajan 

3 Jamsari Dusun Krajan 

4 Onggo Darmo Dusun Gumuk Sari 

5 Muhammad Hodir Dusun Gumuk Sari 

6 Saiman Dusun Gumuk Sari 

7 Imam Achmad Dusun Gumuk Sari 

8 H. Imam Malik Hasim Dusun Gumuk Gebang 

9 H. M. Slamet Santoso Dusun Krajan 

10 Zainal Abidin Dusun Gumuk Limo 

11 Esa Hosada Dusun Krajan 

 

Sirkulasi elite didasari atas seorang pemimpin tidak selamanya akan menjadi 

pemimpin dalam jangka waktu yang sangat lama. Kepemimpinan baru sangat penting untuk 

dilakukan guna membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Pergantian elite dapat 

didorong oleh adanya perubahan kondisi masyarakat yang semakin berkembang. Jika 

sirkulasi elite tersebut dikaitkan dengan teori elite Suzanne Keller, maka sirkulasi yang 

terjadi dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja elite. Salah satu wujud dari 

ketidakpuasaan masyarakat tercerminkan pada ketidakmampuan elite untuk mewujudkan 

pemekaran Desa Nogosari. 

 

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai dinamika elite lokal 

dalam proses pemekaran Desa Nogosaritahun 2018 dapat disimpulkan bahwa usulan 
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pemekaran berasal dari gagasan segelintir elite. Para elite berupaya untuk mendorong 

masyarakat dari Dusun Gumuk Limo dan Gumuk Gebang agar setuju terhadap usulan 

pemekaran. Upaya pemekaran yang digulirkan sebanyak empat kali selalu mengalami 

hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur politis dan 

munculnya tuntutan sharing of power. Dalam proses pemekaran, setiap elite memiliki peran 

dan kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menciptakan hubungan yang 

renggang antara kepala desa dengan elite yang pro terhadap usulan pemekaran Desa 

Nogosari. Terdapat dua jenis elite dalam proses pemekaran Desa Nogosari, yakni: elite yang 

berupaya untuk mewujudkan pemekaran desa demi kesejahteraan masyarakat; dan elite yang 

berusaha untuk memperoleh kekuasaan baru. Usulan pemekaran yang telah berlangsung lama 

menyebabkan adanya sirkulasi elite. Pergantian elite didorong oleh keinginan elite dari desa 

yang akan dimekarkan untuk memperoleh kekuasaan baru. 
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