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Abstrak  

Penelitian ini membahas tentang relasi kuasa antar elite dalam proses perencanaan pembangunan 

di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Elite merupakan kelompok 

individu atau kelompok masyarakat yang memiliki posisi yang di anggap lebih, akan tetapi orang 

yang telah di akui oleh masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan tidak lepas adanya 

pengaruh dari aktor yang ada dalam perumusan perencanaan pembangunan, aktor tersebut 

merupakan elite yang memiliki kedudukan struktural dan kedudukan non struktural. Dalam 

forum perencanaan pembangunan yang dikenal setiap satu tahun sekali biasa di sebut forum 

Musrenbangdes. Kepentingan para elite dalam forum Musrenbangdes telah selesai terlebih 

dahulu sebelum forum musrenbangdes dilakukan. Penelitian ini menggunakan teori Suzanne 

Keller. Dalam perncanaan pembangunan ditemukan bahwa peran elite sangat kuat dan elite 

bermain dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam elite desa ditemukan adanya elite yang 

berkuasa, elite strategis, dan kelompok masyarakat. Pada umunya perencanaan pembanguan 

merupakan bertujuan untuk mensejahterakan semua elemen masyarakat akan tetapi ditemukan 

bahwa perencanaan pembangunan hanya menguntungkan elite saja bukan untuk kelompok 

masyarakat. 

Kata Kunci : Perencanaan pembangunan, relasi antar elite, kekuasaan. 

Abstract 

This study discusses the power relations between elites in the development planning process in 

Sukodono Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency. Elite is a group of individuals or groups 

of people who have positions that are considered more, but people who have been recognized by 

society. In development planning, the influence of the actors in the formulation of development 

planning is inseparable from those actors who have a structural position and non-structural 

position. In a development planning forum which is known every once a year it is usually called 

the Musrenbangdes forum. The interests of the elites in the Musrenbangdes forum were 

completed before the musrenbangdes forum was conducted. This research uses the theory of 

Suzanne Keller. In the development plan it was found that the role of the elite was very strong 

and the elite played in the development planning process. In the village elite there were found to 

be powerful elites, strategic elites, and community groups. In general, development planning is 

aimed at the welfare of all elements of society but it is found that development planning only 

benefits the elite not for the community group. 
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Pendahuluan  

Perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah yang bertujuan untuk memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat, akan tetapi juga tidak lepas dari adanya pelaku kepentingan yang 

memiliki kekuasaan. Dalam perencanaan pembangunan tidak kan lepas dari adanya pengaruh 

politik yang ada pada kalangan kelompok masyarakat dan kelompok pemerintahan. Kelompok 

masyarakat desa merupakan orang yang memiliki hak untuk ikut serta dalam perencanaan 

pembangunan, sedangakan pemerintah desa merupakan orang yang memiliki kedudukan yang 

sentral dalam perencanaan pembangunan atau bisa dikatakan kalau pemerintah desa yang 

menyelenggarakan forum perencanaan pembangunan. Forum perencanaan pembangunan di desa 

dilakukan setiap satu tahun sekali yang biasa di sebut sebagai forum Musrenbangdes. Dalam 

forum musrenbangdes tidak lepas adanya konsolidasi antar aktor dalam perumusan kebijakan. 

Pola penentuan kebijakan perencanaan pembangunan telah selesi terlebih dahulau sebelum 

dilakukannya rapat Musrenbangdes. Pelaku kepentingan memiliki kekuasaan dalam perencanaan 

pembanguan dan kemudian akan mencari keuntungan dalam forum Musrenbangdes. Hasil dari 

Musrenbangdes adalah APBDes. Interkasi dilakukan oleh kelompok kepentingan dan kemudian 

bersekongkol untuk mengegolkan kepentingannya agar mendapatkan keuntungan.  

Dalam perencanaan pembangunan yang paling signifikan adalah adanya keterkaitan 

perencana, keterkaitan antara perencana, pembuatan kebijakan, dan pengawasan. Pembangunan 

wilayah pedesaan dalam rangka upaya penetapan pembangunan mebahas tentang pengunaan dan 

pemanfaatan wilayah pedesaan. Dalam rangka penetapan kawasan bangunan sesuai dengan tata 

ruang kabupaten/kota, pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan,pembangunan infrastrukur/peningkatan ekonomi pedesaan /pengembangan teknologi 

tepat guna, pemberdayaan masyarakat terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. 

Elite plotik merupakan konsep yang di dasarkan pada tindakan logis dan tindakan non 

logis. Tindakan logis merupakan adanya tindakan yang memiliki arah dan adanya tujuan yang 

jelas. Sedangkan non logis yaitu merupakan tindakan yang tidak di arahkan secara prosedural 

dalam suatu tujuan yang jelas. Pareto mempertajam lagi dengan adanya residu kombinasi dan 

residu keuluten bersama yang memiliki arti adanya kelicikan dan adanya sifat kejam. Dalam 

penyelenggaraan perencanaan pembangunan tidak lepas adanyang pengaruh struktural 

pemerinthan desa dan pengaruh non struktural pemerintahan desa ( Keller, 1984). Elite 
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merupakan sebuah kelompok mmasyarakat yang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh 

masyarakat lainnya atau bisa dikatakan tidak semua masyarakat yang memiliki kemampuan yang 

di akui, sedangkan elite memiliki kemampuan yang telah di akui sehingga memiliki kedudukan 

di atas kalangan masyarakat. perencanaan pembangunan tidak lepas adanya pengaruh 

pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai 

pengawas serta pengesahan perencanaan pembangunan. 

Dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa tidak lepas dengan adanya 

pegaruh dari elite yang tidak berada pada struktural pemerintahan desa. Mereka orang yang 

memiliki pengaruh miskipun tidak berada pada struktural pemerintahan desa. Perencanaan 

pembangunan juga tidak lepas adanya peren kelompok masyarakat yaitu kelompok miskin, 

kelompok perempuan PKK desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Komite sekolah, dan orang 

kaya desa. Tokoh masyarakat merupakan oaring yang disegani dan dalam perencanaan 

pembangunan desa perencanaan pembangunan tidak lepas dengan adanya tokoh masyarakat. 

tokoh masyarakat desa juga dikenal sebagai sespuh desa, karena di tuakan. Secara adat istiadat di 

desa tokoh masyarakat di anggap di tuakan dan memiliki pengalaman yang lebih, karena telah 

lahir terlebih dahulu. Dalam perencanaan pembangunan tokoh masyarakat dapat mempengaruhi 

keputusan perencanaan pembangunan,. Peran tokoh masyarakat memberikan pertimbangan 

sebagai sebuah acuan dalam melakukan perencanaan yang di buat oleh kepala desa. Dalam desa 

tokoh masyarakat adalah orang yang di hormati secara kultural dalam perencanaan 

pembangunan, karena kepala desa setiap melakukan kegiatan dan penyelenggaraan forum 

Musrenbangdes harus adanya unsur pamit terlebih dahulu. 

Dalam perencanaan pembangunan juga tidak lepas adanya peran tokoh agama yang 

berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan yaitu NU. Tokoh agama merupakan orang yang 

memiliki kedudukan dalam kegiatan kerohanian yang ada di desa. Tokoh agama di desa 

memiliki pengaruh karena memiliki jumlah jamaah yang cukup besar. klaim yang ditemukan 

bahwa tokoh agama memiliki kekuasaan dan wewenang adalah jamaah islam. Semakin jumlah 

jamaah semakin besar pengaruh tokoh agama tersebut.  

Orang kaya desa merupakan orang yang memiliki kualitas personal yang memiliki 

kelayakan dan memiliki kekutan dalam bentuk legitimasi  dalam tatanan social masyarakat. 

Keberadaan orang kaya desa bertujuan untuk membantu dalam pembangunan di desa dengan 
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menekan angka kemiskinan yang berada di desa. Yang dilakukan oleh orang kaya desa yaitu 

dengan membuka lowongan pekerjaan, dengan adanya lowongan pekerjaan untuk menekan 

angka kemiskinan dana angka pengangguran. Orang kaya desa biasanya memiliki pengaruh yang 

sangat besar dalam melakukan pembangunan di desa biasanya disebut sebagai elite ekonomi. 

Komite sekolah merupakn jajaran internal pada sekolah yang ada di tataran pemerintahan 

desa.  Komite sekolah merupakan orang yang memiliki kekuatan yang membantu pendidikan 

yang berada pada desa, sumbangsih yang diberikan oleh komite sekolah adalah melakukan 

pencarian anggaran sekolah dan melakukan pengawasan pada kepala sekolah. Peren komite 

sekolah sangat penting dalam memajukan pendidikan yang berada pada desa  dengan merancang 

agaran, mengajuan bantuan dana dari dinak pendidkan dan pengelolaan, BOS pusat dan bantuan 

sukarela dari wali murid.  

Relasi Antar Elite Desa Sukodono 

 Desa sukodono memiliki komposisi elite  yang berada pada struktural pemerintahan desa 

dan non struktural pemerintahan desa. Komposisi elite desa membantu dalam menentukan peran-

peran elite dalam perencanaan pembanguan dalam kalangan tatanan sosial. Alam pemerintahan 

desa adanya bebarapa elite yang dapat mempengaruhi kebijakan perencanaan pembangunan, 

tingakatan komposisi elite pertama di duduki oleh elite yang berkuasa, kedua di duduki oleh elite 

strategis, dan tingakatan ketiga di duduki oleh masyarakat.  elite berkuasa merupakan orang yang 

memiliki kedudukan atau posisi, kekuasaan, dan pemegang sistem. Elite strategis  merupakan 

orang yang memiliki status yang di sekelilingnya mameliki jabatan ataupun oaring yang 

memiliki kuatitas secara personal dalam kalangan masyarakat. kelompok masyarakat merupakan 

kumpulan dari beberapa orang atau kumpulan kelompok-kelompok masyarakat.  

Dalam perencanaan pembangunan dalam struktur elite desa di Desa Sukodono akan 

menjelaskan lapisan-lapisan struktur elite yang ada. Elite yang di jelaskan oleh Suzanne Keller 

adalah untuk membedakan minoritas – minoritas individu yang telah di akui untuk melayani 

suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial tinggi dan pada gilirannya memiliki tanggung 

jawab terhadap realisasi tujuan-tujuan sosial dengan mencangkup dalam suatu proses sosial yang 

ada ataupun berlangsung dan kemungkinan hanya sifatnya sementara yang artinya  tidak sama 

dalam mempertahankan hidup. Keller juga menjelaskan tentang elite, artinya yaitu suatu 

minoritas yang memiliki keefektifan dan memiliki tanggung jawab. Efektif merupakan pada 
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pelaksanaan pembangunan adanya kegiatan berupa kepentingan dan adanya perhatian kepada 

seseorang tempatt golongan elite memberikan tanggapan.  Golongan elite memiliki arti secara 

sosial pada akhirnya bertanggung jawab untuk mengegolkan kepentingannya dalam proses 

perencanaan, karena pada umunya elite ini dapat mempengaruhi kebijakan untuk mengarahkan 

pada pembangunan yang berujung pada arah sesuai perkembangan zaman. Dengan adanya 

proses  tersebut maka elite akan beragam serta adanya pluralitas kekuasaan. Keller juga 

menjelaskan adanya sifat heterogen dalam kalangan masyarakat, maksudnya adalah elite desa 

akan semakin beranekaragam termasuk dalam komposisinya ( Dahl, 1994).  

 

Terdapat pembagian hirarkis menurut pendapat Keller yang menempati lapisan paling 

atas yaitu, kepala desa (orang kaya desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada 

pada rulling class. Pada lapisan yang kedua yaitu Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, orang kaya 

desa, Komite Sekolah sebagai elite strategis, dan sedangkan yang berada pada lapisan yang 

paling bawah yaitu kelompok perempuan dan kelompok miskin yang berada pada tatanan 

masyarakat. Dalam tatanan masyarakat yang berada pada Desa Sukodono terdapat sebuah 

kelompok elite yang berkuasa. Elite yang berkuasa diantaranya yaitu Kepala Desa dan Ketua 

BPD. Kedua elite ini memiliki kekuatan mempengaruhi proses perencanaan pembangunan desa. 

Relasi merupakan hubunngan timbal balik antar sesame individu ataupun orang. Dalam 

pemikiran Robert Dahl menekankan pada kekuasaan harus di sebarluaskan pada kelompok 

kepentingan., agar kompetisi antar ragam dan kelompok bisa dapat berlangsung. Berdasarkan 

peraturan menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2007, rencana kerja pembangunan desa 
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disingkat (rkp- desa) merupakan acara yang diselenggarakan setiap setahun sekali. Dalam 

perencanaan pembangunan terapat adanya elite penentu menurut pandangan Suzanne Keller 

untuk dapat menguasai masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang unggul dengan adanya 

kekuasaan. relasi kepala desa dengan BPD, kepala desa menjadi pemenang dalam pilkades 

berkat adanya bantuan dari ketua BPD. Dalam peterungan pilkades BPD mampu mencarikan 

suara yang sangat besar dalam masa petarungan pilkades. Kekuatan BPD di akui secara status 

intelektualannya, karena memang beliau bertama kali dosen yang berada pada desa sukodono 

dan satu-satunya. Dalam perencanaan pembangunan sendiri BPD diberikan luasa dalam forum 

perencaan pembangunan yang di selenggarakan selama 1 tahun sekali. Selain adanya pilkades 

relasi kuasa yang terbentuk adanya hubungan mitra kerja dengan BPD dan kepala desa.  Konteks 

perencanaan pembangunaan BPD ikut sebagai pengawas dan mengesahkan bersama kepala desa. 

Pada masa itu kepentingan BPD adalah melakukan pembangunan pagar makam dan 

pembangunan gapura untuk wilayah RTnya. Dia menyelipkan kepentingannya karena memiliki 

kedudukan yang kuat dalam perencanaan pembangunan. Selai itu BPD merupakan elite penentu, 

maksudnya elite penentu mampu mempengaruhi kebijakan kepala desa dalam seperti halnya 

dalam pembanguan gapura.  

Pola relasi kepala desa dengan sektaris desa. Dalam perencanan pembangunan 

kedudukan seketaris desa adalah di bawah kepala desa, seketaris desa merupakan mitra kerja 

kepala desa dalam perencanaan pembangunan, dalam perencanaan pembangunan pada saat 

kepala desa menyerakan hal teknis kepada seketaris desa. Dalam konteks perencanaan seketaris 

desa alah membuat ydangan yang telah di tetapkan oleh kepala desa dan menyebarkan sesuai 

arahan kepala desa. Dalam penentuan panitia Musrenbangdes seketaris desa tidak terlibat, 

seketaris desa hanya menerima nama dan menjelankan sesuai perintah kepala desa, secara 

kedudukan kepala desa merupakan orang yang meiliki jabatan yang cukup sentral dan sedangkan 

seketaris desa hanya di bawah kepala desa.  

Relasi kepala desa dengan tokoh masyarkat, tokoh masyarakat merupakan orang yang 

memiliki kulitas personal dalam perencanaan pembangunan. tokoh masyarakat desa sukodono 

merupakan mantal kepala desa pada masa orde baru, secara pengalaman dalam pembangunan 

desa sukodono cukup kuat dan lebih berpengalaman. Konteks perencanaan pemabangunan 

kepala desa dan tokoh masyarakat memiliki hubungan pada masa pilkades, karena memang pada 
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masa pilkades tokoh masyarkat merupakan tim sukses kepala desa. Perencanaan pembangunan 

secara kultural yang berada pada desa sukodono lebih menekankan pada adanya unsur pamit 

antara kepala desa dan tokoh masyarakat desa, karena tokoh masyarakat merupakan orang yang 

telah dituakan. Perencanaan pembangunan di desa sukodono tokoh masyarkat menyelipkan 

kepentingan berupa perjanjian pembukaan ijin usaha berupa agen ayam, dengan melarang orang 

luar membuka agen ayam dan kepala desa juga menawarkanadnya perjanjian unit usaha tentang 

pembukaan agen makanan jajanan ringan yang ada di desa. Secara pandangan bawah kepala desa 

dengan tokoh masyarkat adanya ikatan bisnis.  

 Relasi kepala desa dengan tokoh agama, tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat 

besar dalam perencanaan pembanguna di desa sukodono, karena memang tokoh agama memiliki 

kedudukan yang sangat kuat adanya pengikut jamaah yang besar. latar belakang tokoh agama 

yaitu menjadi ketua Ranting NU dan mantan ketua BPD. Dalam perencanaan pembangunan di 

desa memiliki hak yang besar dalam perencanaan pembangunan dengan adanya ikatan pada 

masa pilkades , karena yang memenngakan adalah tokoh agama. Dalam pemenangan pilkades 

tokoh agama membuat kesepakatan dengan kepala desa tentang penganggaran untuk kegiatan 

kerohanian desa dalam anggran APBDes. Kesepatan jika dapat mengegolkan maka arah kader 

NU di arahkan kepada kepala desa.  

 Realasi kuasa dengan komite sekolah, komite sekolah merupakan orang yang mampu 

memjukan pendidikan di sekolah. dalam perencanaan pembangunan komite sekolah bekerjasama 

dengan istri kepala desa, jadi dalam perencanaan pembangunan komite sekolah memulai 

interaksi pendekatan melalui BPD lewat istrinya, karena istri BPD merupakan guru TK 

Dharmawanita. Komite sekolah menyelipkan kepentingannya melalui BPD dengan melakukan 

penawaran tentang pembangunan gedung sekolah, tunjangan bulanan untuk guru TK yang belum 

bersertifikasi. Pola relasi yang dilakukan komite sekolah dengan BPD melalui istrinya kemudian 

diteruskan kepala kepala desa kemudian akan di eksekusi atau bisa dikatakan langsung di 

sahkan.   

 Relasi kepala desa dengan RT/RW. Dalam perencanaan pembangunan kepala desa 

dengan RT/RW hanya dekat pada masa pilkades dan pada masa pemenangan kepala desa untuk 

wilayah dusun sawo dana dusun sukodono merupakan tim pemenangan pilkades yang jadi tahun 

2013. Pola reasi terbentuk, karena adanya kedekatan dengan kepala desa pada masa itu. 
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Sedangkan pada untuk wilayah RT/RW dusun dungus kedekatan tidak ada , karena jalurnya 

bukan pada pilkades yang sekarang. Dalam konteks perencanaan pembangunan RT/RW dusun 

sukodono dan dusun sawo lebih di dahulukan, sedangkan untuk wilayah dusun dungus tidak di 

dahulkan ataupun pada forum musrenbangdes tidak pernah di sahkan untuk wilayah dusun 

dengus, seperti usulan pembangunan selokan wiyah dusun dungus semua pembangunan di 

arahkan kepada dusun sukodono.  

 Relasi kepala desa dengan Muslimat NU. Kedudukan muslimat NU dalam desa beda 

gerbong pada saat pilkades, kader muslimat NU di desa sukodono memilki basis yang sangat 

besar. dalam forum musrenbangdes, muslimat NU tidak pernah di undanga dalam form 

perencanaan pembangunan, karena memang beda gerbong. Secara komunikasi dengan 

pemerintahan desa sangat jelek, karena memang perencanaan pembangunan semasa kepala desa 

yang sekarang lebih mengedepankan kelompok terdekatnya saja yang berada pada dusun 

sukodono. Semasa menjadi ketua ranting ia selalu dilibatakan dalam perencanaan pembangunan 

dalam bidang kerohanian pada masa kepala desa sebelumnya, karena kultur di desa sukodono 

masih berbau agamis.  

Relasi kepala desa dengan PKK desa. Ketua PKK desa merupakan istri dari kepala desa, 

dalam perencanaan pembangunan PKK desa bertugas atau memiliki kedudukan yang cukup kuat 

dalam meningkatkan kemampuan ekonomi kreatif desa sukodono. Kegiatan PKK desa lebih 

menekankan pada kaum perempuan muda dan kaum perempuan ibu-ibu untuk bertujuan 

membantu suami agar menambah penghasilan keluarga. Forum perencanaan pembangunan ketu 

PKK desa tidak pernah hadir selama 3 tahun, karena sudah ada intruksi dari kepala desa kalau 

sudah diwakilkan oleh pemerintahan desa yaitu kaur kesejahteraan yang merepresentasikan 

perempuan . dalam penentuan program kerja secara langsung di tentukan oleh kepala desa 

termasuk dengan anggran yang ada pada APBDes.  

Relasi kepala desa dengan kelompok miskin,. Kelompok miskin merupakan orang yang 

membutuhkan bantuan secara finansial ataupun batinniyah, karena memang penghasilan sehari-

hari sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perencanaan pembangunan 

kelompok miskin tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan karena memang di wakilkan 

oleh RT. Komunikasi antara kepala desa dengan kelompok miskin tidak berjalan dengan baik. 

Penerimaan bantuan yang diberikan oleh kelompok miskin hanya di dapatkan dari pemerintah 
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pusat yaitu berupa beras miskin dan uang. Untuk pihak pemerintah desa penganggaran dalam 

memberdyakan kelompok miskin tidak ada padahal secara tahun 2019 kenaikan kelompok 

miskin meningkat. Dalam APBDes desa sukodono lebih di arahkan pada pembangunan 

infrastrutur yang berbasis pada daerah dusun sukodono.  

Implikasi Terhadap Elite Dan Kesejahteraan Masyarakat 

Dalam perencanan pembangunan berimplikasi pada kesejahteraan elite dan kesejateraan 

masyarakat sekitar. Menurut pandangan Suzanne Keller bahwa asal mulanya yaitu untuk 

membedakan minoritas-minoritas personalyang di angkat untuk melayani suatu kolektivitas 

dengan cara yang bernilai sosial tinggi dan pada gilirannya memilki tanggung jawab terhadap 

realisasi tujuan sosial. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa adanya kelompok yang di 

untungkan dan kelompok yang tidak di untungakan. Pada umunya kelompok yan di untungkan 

adlah pada lapisan tingkatan pada kelas elite berkuasa dan elite strategis, sedangkan untuk 

lapisan yang paling bawah adalah kelompok masyarakat yang tidak di untunngkan. 

Kelompok yang di untungkan  

 Dalam proses perencanaan pembangunan di desa sukodono yang di untungkan merupakn 

oaring yang memiiliki akses dalam proses perencanaan pembangunan. orang yang memiliki 

akses merupakan orang yang memiliki kedekatan dengan kepala desa. Kelompok yang di 

untukan dari segi perencanaan pembangunan antara lain : Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh 

Masyarakat, Tokoh Agama, Komite Sekolah.  

Kepala desa merupakan orang kaya desa yang memilki pengaruh dalam pembangunan di desa 

sukodono. Selain menjadi kepala desa memiliki latar belakang sebagai pembisnis. Dalam 

perencanaan pembangunan kepala desa memilki power dengan menciptakan lapangan pekerjaan, 

karena secara unti usaha terdapat 3 yaitu, bengkel sepeda motor yang berlokasi di wilayah 

suarabaya, penyewaan gudang, dan agen makanan ringan. Sebelum menjadi kepala desa unit 

usaha hanya dua saja yaitu bengkel dan penyewaan gudang, setelah menjadi kepala desa unti 

usahanya bertambah yaitu agen jajanan ringan. Pola relasi yang digunakan adalah dengan 

bekerjamsam dengan tokoh masyarakat desa sukodno terkait perjannjian dalam hal unit bisnis 

tentang pelarangan mendirikan ijin usaha bagi orang luar desa sukodono. Unit usaha tokoh 

masyarakat yaitu merupakan agen satu-satunya ayam yang berada pada desa sukodono. Pola 
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kesepakatan terjadi pada masa pilkades tahun 2013 saat mendapatkan kemenangan harus 

meberikan janji tersebut. 

Tokoh agama dalam perencanaan pembangunan memilki pengaruh yang sangat besar, 

karena memiliki jumlah jamaah yang bsar selain itu tokoh agama juga mentan Ketua BPD. 

Dalam perencanaan pemabngunan tokoh agama membuat kesepakatan dengan kepala desa 

terkait penganggaran kegiatan NU yang berada pada APBDes , karena tokoh agama 

membutuhkan dana untuk kegaiatan kerohanian di desa sukodono. Kegiatan kerohanian di desa 

sukodono sangat kental dan masih terkenal secara religius , kegiatan kerohanian yang berbasis 

pada kegiatan NU kurang adanya dana. Tokoh agama membuat kesepakatan dengan kepala desa 

terkait penganggaran, jika mengasih jaminan maka suarah kader NU di arahkan kepada calon 

kepala desa sekarang. 

Komite sekolah TK Dharmawanita. Dalam perencanaan pemabngunan kedudukan komite 

sekolah merupakan hal yang sangat sentral dalam melakukan pembangunan. komite sekolah di 

beri ruang yang cukup besar dalam perencanaan pembangunan,. pola komunikasi yaitu mellui 

istri ketua BPD, karena istri ketua BPD adalah tenaga pengajar di TK Dharmawanita. Komite 

sekolah memanfaatkan itu untuk mengusulkan kepentingan guru dan seluruh masyarakat desa 

sukodono. Kesepatan yang dibuuat melalui BPD adalah tentang pemabangunan gedung 

bertingkat dan tunjangan bagi guru yang bersertifikasi. Pola negosiasi dilakukan untuk 

mengegolkan kepentingannya melalui BPD dan kemudian di teruskan kepada kepala desa dan 

akhirnya pembangunan sekolah dilakukan pada tahun 2014. 

 

Kelompok yang tidak di untungkan   

 Perencanaan pembangunan di desa sukodono yang tidak di untungkan adalah 

kelompok yang tidak memiliki akses dalam proses perencanaan pembangunan. Pembahasan pada 

sub ini mengarah pada kelompok masyarakat dan elite yang memiliki akses akan tetapi di 

rugikan. Kelompok yang dirugikan yaitu : kelompok miskin, kelompok Muslimat NU, PKK 

desa, RT, dan RW.  Kelompok miskin merupakan orang yang secara pendapatan sehari-hari 

sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam perencanaan pemabngunan 

kelompok miskin tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan oleh kepala desa 
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yang sekarang yang dilibatkan adalah orang terkdekatnya saja yaitu wilayah dusun sukodono. 

Kelompok miskin tidak menerima bantuan sama sekali dari pemerintahan desa sejak kepala desa 

sekarang, hanya menerima bantuan dari pusat saja. Penganggaran pada APBDes kebayakan di 

arahkan pada pembangunan infrastruktur desa., bukan malah membuat bantuan dalam hal 

pemberdayaan untuk kelompok miskin.  

Dalam perencanaan pembangunan muslimat NU dirugikana dalam hasil perencanaan 

pembangunan oleh kepala desa yang sekarang. Ketua ranting Muslimat NU merupakan beda 

gerbong dalam pemilihan pilkades pada tahun 2013 dan kemudian yang jadi adalah kepala desa. 

Dalam kegiatan Muslimat NU dalam bidang kerohanian yang pada ibu-ibu terpecah, karenan 

untuk kegiatan kerohanian tidak adanya kerjasama dengan ketua muslimat NU dan membuat 

kegiatan kerohanian dengan pemerintahan desa sendiri tidak bekerjasama. Dalam kegiatan 

muslimat NU juga mebutuhkan dana yang cukup besar seperti halnya kegiatan tour ke makam 

sunan-sunan. Penganggaran pada kades sebelumnya di berikan anggaran dan telah dicantumkan 

dalam APBDes sednagkan untuk kades sekarang tidak menerima bantuan sama sekali, apalagi 

dalam forum Musrenbangdes tidak pernah di undang sama sekali.  

Perencanaan pembangunan di desa sukodono PKK desa memiliki tugas pokok yaitu 

dengan melakukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berfokus pada 

perempuan. Hadirnya kelompok perempuan bertujuan untuk membangun desa untuk mengurangi 

kemiskiann. Dalam perencanaan pembangunan PKK desa program kerja di tentukan oleh kepala 

desa dan untuk penganggaran kegiatan PKK desa juga yang menetapkan adalah kepala desa. 

Semua tergantung kebijakan kepala desa dan PKK desa hanya menjalankan saja.  

 

Kesimpulan  

Dalam penelitian ini dapat di Tarik bahwa kedudkan elite dalam perencanaan 

pembangunan di desa sukodono memiliki dominasi dan yang memiliki dominasi adalah orang 

yang terdekat dengan kepala desa, di antaranya, yaitu : Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan 

komite sekolah. kedudukan elite yaitu berada pada tingkatan elite yang berkuasa dan lapisan elite 

strategis.  Elite Penguasa memiliki otoritas yang sangat kuat dan memiliki kedudukan dalam 
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kalangan masyarakat, kepala desa menduduki jabatan teratas pada pemerintahan desa dan 

lainnya meduduki pada kalangan masyarakat dan memiliki kelebihan.   

Pola relasi kuasa antar elite terbentuk melalui hubungan antar tingkaan yaitu adanya elite 

berkuasa dan elite strategis. Elite strategis merupakan kunci yang berteguh pada orang yang 

memiliki akses penghubunga dengan masyarakat dan eksistensinya telah di akui oleh masyarkat. 

Di lain sisi elite meyelipkan kepentingan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan 

keuntungan lingkarannya saja. Implikasi perencanaan pembangunan hanya menguntungkan 

kelompok elite yang berkuasa dan elite startegis, karena memiliki akses perencanaan 

pembangunan apalagi memiliki ikatan pada masa pemenangan kepala desa. Kelompok yang 

tidak di untungkan adalah lapisan yang paling bawah yaitu kelompok masyarakat, diantaranya 

yaitu : Kelompok Miskin, PKK desa, dan muslimat NU, dan RT/RW yang tidak memliki akses 

dalam proses perencanaan pembangunan. Pada umumnya perencanaan pembangunan yang 

secara jelas yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa, akan tetapi 

malah perencanaan pembangunan menguntungkan elite saja. 
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