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SKRIPSI ERLINA YENDA RESPON ELIT LOKAL ... 

ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini menjelaskan dan memahami mengenai Respon Elit Lokal terhadap 

Kebijakan Wali Amanat Desa di Bojonegoro. Permasalah yang melatar belakangi 

dalam penelitian ini yaitu terkait dengan peranan elit yang sentral dan mendominasi 

dalam menanggapi permasalahan yang ada di wilayahnya. Terutama elit lokal yang 

berada di Desa Nganti, dalam merespon kebijakan kemiskinan yang diperuntukan 

bagi desanya. Kebijakan tersebut berupa lembaga independen yang dinamai dengan 

Wali Amanat Desa. Kebijakan ini diharapkan dapat membangun demokrasi dalam 

tingkat desa dan melahirkan masyarakat yang sejahtera dengan daya saing yang 

tinggi. Tentunya kebijakan ini secara tidak langsung akan menimbulkan respon 

oleh elit lokal. Fokus permasalah dari penelitian ini yaitu struktur elit yang 

terbentuk di desa dan respon elit lokal terhadap kebijakan wali amanat desa. Metode 

yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

wawancara dan data sekunder, dianalisis dengan mengiterpretasikan temuan data 

dan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori elit politik oleh 

Suzanne Keller. Temuan dari penelitian ini yaitu menunjukan adanya struktur elit 

yang terbagi menjadi elit penguasa dan elit strategis yang memiliki otoritas dalam 

merespon kebijakan Wali Amanat Desa. Respon elit penguasa terhadap kebijakan, 

dipengaruhi oleh elit strategis. Pengaruh yang diberikan sesuai spesalisasi yang 

dimiliki elit strategis. Respon terbagi menjadi respon prosedural dan respon politik. 

Kedua respon menunjukan adanya penolakan terhadap kebijakan. Respon 

penolakan tersebut terbentuk karena adanya kepentingan yang mendasar elit, yaitu 

terakait dengan hubungan yang terjalin antar elit dan pengaruh yang diberikan elit 

strategis kepada elit penguasa.  
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SKRIPSI ERLINA YENDA RESPON ELIT LOKAL ... 

ABSTRACT 

 

 

This study explore on Respons Local Elite to The Vilage Trustee policies in 

Bojonegoro. The underlying problem in this study is related to the role of the elite 

which is centralized and dominated in responding to the problems that exsist in its 

territory. Especially the local elites in the Nganti village in responding to poverty 

policies tha are intended for their villages. This policy is about the formation of an 

independent institusion called village trustee. This policy is expected can build 

democracy at the village level and give prosperity to the society with high 

competitiveness. Through this policy, some responses are given by local elites. The 

problem is focused on the structure of the local elites that is formed and the response 

of the local elite. The method use in this study is qualitative. The Theory used in 

this research is the political elite theory by Suzanne Keller. The findings of this 

research are that there is an elite structure that is dividen into elite determinants and 

local elites who act as rulling class. The elite response determinants of policy is 

dominated with negative responses that rejects the policy. The response arises 

because of the existance of specific interest from the decisive elit.  
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