
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Interaksi Politik

1. Pengertian Interaksi Politik

Aktivitas  kehidupan manusia tidak terlepas dari proses interaksi, baik

sesama individu secara perseorangan, individu dan kelompok maupun

kelompok dan kelompok. Selain faktor kebutuhan yang timbul dari dalam

dirinya yang mencakup kebutuhan mendasar, kebutuhan sosial dan

kebutuhan intergratif, manusia juga mempunyai naluri untuk selalu hidup

berkelompok atau bersama dengan orang lain. Komunikasi merupakan

salah satu bentuk interaksi yang semestinya dilakaukan oleh seorang

individu maupun kelompok bahkan didalam suatu lembaga harus

melakukan komunikasi. Hal ini agar koordinasi dalam suatu lembaga bisa

berjalan dengan baik.

Menurut Morrisan (2009: 13), teori interaksi merupakan proses sosial dan

menunjukkan bagaimana tingkah laku orang dipengaruhi aturan atau

norma-norma kelompok. Selanjutnya menurut Yulianti (2003: 91),

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang

menyangkut hubungan antar orang perorangan, antar kelompok-kelompok

manusia dan antar orang dengan kelompok-kelompok masyarakat.



13

Interaksi terjadi apabila dua orang atau kelompok saling bertemu dan

pertemuan antara individu dengan kelompok dimana komunikas terjadi

diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maksud dari interaksi politik dalam

penelitian ini adalah hubungan yang dilakukan oleh individu-individu atau

kelompok yang memiliki tujuan yang sama melalui jabatan-jabatan politik

dan pemerintahan. Jabatan-jabatan politik dan pemerintahan tersebut

dipilih secara demokrasi yang melibatkan masyarakat. Interaksi politik

dalam penelitian ini melibatkan dua unsur pemerintahan desa yaitu BPD

dan Kepala Desa sehingga dapat dilihat seperti apa proses interaksi politik

yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Alai Utara

Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Penulis berpendapat dalam menjalankan roda pemerintahan perlu

dilakukannya sebuah interaksi. Interaksi merupakan suatu hubungan yang

dilakukan oleh individu maupun kelompok. Sehubungan dengan

penjelasan beberapa para ahi mengenai interaksi politik penulis

menyimpulkan bahwa suatu hubungan yang dinamis yang dilakukan oleh

individu maupun kelompok. Interaksi politik memiliki fungsi yang sangat

penting baik dalam kehidupan maupun dalam sebuah lembaga

pemerintahan.

Penulis mencoba menggambarkan interaksi politik yang ada pada Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dengan mengacu pada
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pendapat Madani (2011:137), terdapat mekanisme interaksi Pemerintah

Daerah dengan DPRD dalam pembahasan rancangan APBD, yaitu:

1. Akomodasi

Akomodasi diartikan sebgai suatu keadaan saling menguntungkan
kedua kelompok aktor karena masing-masing sudah dipenuhi
kepentinganny sehingga tidak terjadi perdebatan program yang serius.

2. Dominasi

Dominasi diartikan sebgai suatu keadaan yang menunjukkan adanya
pertanyaan yang tidak terarah dan asala bertanya sehingga tidak
substatif terhadap materi bahasan, sehingga pemerintah tidak mampu
memberikan jawaban yang semestinya.

3. Kompromi

Kompromi diartikan sebagai suatu keadaaan dengan adanya tawar-
menawar program yang ada akhirnya dapat berkibat pada pemberian
fee (biaya tambahan) pada DPRD.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini melihat interaksi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD  dan Kepala Desa dalam proses pelaksanaan

pemerintahan desa dari dua aspek yaitu mengenai tugas dan fungsi Kepala

Desa dan BPD seperti pembahasan tentang program pembangunan yang

ingin dilaksanakan apakah sudah melalui proses interaksi seperti yang

sudah dijelaskan di atas karena pada penelitian ini antara BPD dan Kepala

Desa kurang memiliki hubungan yang harmonis terlihat dalam

pelaksanaan pemerintahan desa yang mendominasi disini adalah Kepala

Desa sehinga pembagaian kekuasaannya tidak berjalan sesuai dengan

peraturan yang ada.
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Keadaan yang terjadi di Desa Alai Utara dalam pelaksanaan pemerintahan

desa didominasi oleh Kepala Desa. Proses akomodasi yang terbentuk

terlihat dalam proses kompromi atau paksaan yang digunakan pada

pelaksanaan pemerintahan desa. Paksaan yang dimaksud lebih kepada

keharusan BPD untuk ikut dengan perintah kepala desa sehingga BPD

dilarang memberikan anggapan, tanggapan dan kritikan atau malah

kritikan yang diberikan kepada kepala desa diabaikan saja tidak ada tindak

lanjutnya.

Proses dominasi dalam konteks penelitian ini melihat tugas dan

kewenangan dari kepala desa yang seharusnya dengan aktivitas yang

terjadi dilapangan. Kepala desa seringkali ingin menjadi yang paling baik,

pintar dan mengerti sehingga terkadang mengabaikan bahwa yang

dikerjakan merupakan kepntingan publik sehingga akan sangat

menggangu apabila hanya dirumuskan oleh satu orang atau satu lembaga

saja. Kompromi yang dimaksud dalam penelitian ini melihat adanya suatu

kesepakatan bersama antara kepala desa dengan BPD atau masyarakat

terakait pelaksanaan pemerintahan agar semua yang akan dilakukan

melalui proses yang sudah disepakati bersama.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini termasuk dalam

kompromistik. Hal ini terlihat dari ketiga aktor yang berperan dalam

pelaksanaan pemerintahan. Ketiga aktor tersebut memiliki posisi masing-

masing yaitu Kepala Desa sebagai perancang kebijakan, BPD sebagai

pengawas kebijakan dan masyarakat sebagai penyalur aspirasi masyarakat
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dalam suatu kepentingan publik. Pola kompromi yang dibentuk berupa

negosiasi dalm bentuk rancangan pelaksanaan pemerintahan desa.

2. Karakteristik Interaksi Badan Pemusyawaratan Desa dan Kepala Desa

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial yang juga dapat

dinamakan proses sosial, oleh karena itu interaksi sosisal merupakan

syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Selanjutnya dalam hal ini

pengertian interaksi difokuskan kepada hubungan timbal balik yang saling

memiliki diantara orang atau institusi, oleh karena itu interksi akan hanya

akan terjadi bila terdapat reaksi dari kedua belah pihak yang terlibat di

dalamnya.

Menurut Soekonto (Madani, 2011: 48), syarat terjadinya interaksi sosial

adalah adanya kontak sosial (social contact) dan adanya komunikasi.

Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk yaitu antara orang-

perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok, dan antara

kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.

Menurut Gillin (Madani, 2011 :49) interaksi yang terjadi umumnya

berbentuk kerjasama (coperation) dan bahkan  pertikaian atau

pertentangan (competition) dan penggolongan proses sosial yang timbul

sebagai akibat adanya interaksi sosial. Menurut Gillin (Madani, 2011: 49),

membagai proses interaksi assosiatif dan disosiatif terbagi dalam tiga

bentuk yaitu :
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1. Proses interaksi assosiatif dalam bentuk-bentuk :
a. Kerjasama (corporation)
b. Akomodasi (accomadation) dan
c. Asimilasi (assimilation)

2. Proses interaksi disosiatif dalam bentuk-bentuk :
a. Persaingan (competition)
b. Kontravensi (kontravension)
c. Pertentangan, pertikaian (conflict)

Menurut Poerwanti Hadi Pratiwi (2012: 1), dalam diskusi pengembangan

bahan ajar, Proses sosial asosiatif adalah proses sosial yang mengacu

kepada adanya kesamaan, keserasian dan keseimbangan pandangan atau

tindakan dari orang-perorangan atau kelompok orang dalam melakukan

interaksi sosial. (http://staf.uny.ac.id..kehidupan%20sosial%man... diakses

pada tanggal 12 juni 2015 pukul 02:22 WIB). Proses sosial asosiatif

dibentuk dalam kerjasama maupun persetujuan. Menurut Soekonto

(Madani, 2011: 50), proses asosiatif diwujudkan dalam bentuk kerjasama

maupun persetujuan. Soekonto menjelaskan bahwa proses asosiatif

terbagai dalam dua bentuk interaksi yaitu kerjasama (cooperation) dan

akomodasi (accomodation).

Bentuk proses interaksi asosiatif yang pertama adalah kerjasama

(cooperation). Menurut cooley (Madani, 2011: 50), bentuk kerjasama

diantara orang perorang atau antar kelompok dibangun berdasarkan

konsep berikut, yaitu :

Suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama
timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai
kepentingan-kepentingan yang sama pada saat bersamaan mempunyai
cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk
memenuhi kepentingan yang sama dan adanya oraganisasi merupakan
fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Timbulnya
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kerjasama tentu didasari orientasi masing-masing individu sebagai
bagian dari sebuah kelompok (in-graup) dengan kelompok lainnya
(out-group). menguat atau melemahnya kerjasama yang dibangun
antara dua kelompok ditentukan oleh berbagai aktivitas eksternal yang
berdampak pada kedua kelompok yang saling berkerjasama. jika
aktivitas tersebut mengancam nilai, kepentingan dan eksistensi
kelompok-kelompok yang menjalin kerjasama tersebut maka akan
terjadi pengutan kerjasama yang dibangun.

Menurut Thompson dan McEwen (Madani, 2011: 51), ada lima bentuk

indikator untuk mengidentifikasi kerjasama yaitu kerukunan, tawar-

menawar (bargaining), kooptasi (co-optation), koalisi (coalition) dan joint

venture. berdasarkan bentuk kerjasama di atas, interaksi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dapat digolongkan

kedalam tiga bentuk indicator yaitu tawar-menawar, kooptasi, koalisi.

Menurut Thompson dan McEwen (Madani, 2011: 51), ada tiga bentuk

indikator untuk mengidentifikasi bentuk kerjasama adalah sebagai berikut :

1. Tawar-menawar mencermikan pertukaran kepentingan, barang dan jasa
diantara dua kelompok atau lebih yang diikat melalui perjanjian.

2. Kooptasi adalah masuknya atau diterimanya unsur-unsur baru pada
kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam organisasi melalui suatu
proses  seabagai upaya menjaga kestabilan.

3. Koalisi merupakan interaksi melalui kombinasi antara dua organisasi
atau lebih karena memiliki tujuan bersama. Pada pelaksanaannya,
koalisi yang dibentuk ini dapat menimbulkan ketidakstabilan karena
tiap-tiap organisasi memiliki nilai dan struktur yang berbeda, namun
adanya tujuan bersama yang ingin dicapai maka koalisi akan mengarah
kepada kooperatif.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerjasama yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah usaha bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

Kepala Desa bahkan masayarakat ikut dilibatkan dalam rangka perumusan
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program kerja atau pembuatan peraturan desa. Kepentingan dari antara

ketiga aktor tersebut berbeda, sehingga akan terlihat kerjasama yang

seperti apa yang diterapkan dalam penelitian ini. Kerjasama dalam

pelaksanaan pemerintahan desa dapat dilihat berdasarkan hasil tawar

menawar antara satu aktor kepada aktor yang lain, menjaga stabilitas

pelaksanaan pemerintahan desa serta menjalin interaksi yang baik dari

kedua unsur tersebut.

Bentuk proses interaksi asosiatif yang kedua adalah akomodasi

(accommodation). Menurut Soekonto (Madani, 2011: 51), konsep

akomodasi adalah :

Upaya dalam mengatasi pertentangan atau konflik yang terjadi
antara oragnisasi yang satu dengan yang lainnya tanpa
menimbulkan kekalahan atau kerugian oragnisasi yang terlibat di
dalamnya. ada dua tujuan yang terdapat dalam akomodasi yaitu
mengurangi pertentangan yang terjadi dengan menghasilkan solusi
baru yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dan
mengatasi atau mencegah terjadonya konflik sebagai akumulasi
pertentangan yang terjadi.

Menurut Soekonto (Madani, 2011: 51) ada tujuh indikator dalam

mendefenisikan bentuk akomodasi adalah yaitu coercion, compromise,

arbitration, mediation, toleration, stalemate dan adjudication.Berdasarkan

penjelasan d iatas, indikator akomodasi dalam hal ini interaksi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dapat dikategorikan

dalam indikator coercion dan compromise. Menurut Thompson dan

McEwen (Madani, 2011: 51), dua indikator untuk mengidentifikasi bentuk

akomodasi adalah sebagai berikut :
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1. Coerci atau Koersi adalah suatu bentuk akomodasi yang terjadi karena
adanya unsur keterpaksaan, karena kelompok atau organisasi yang
satu berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan oragnisasi
atau kelompok lainnya. Bentuk paksaan ini dapat dilakukan secara
fisik (langsung) misalnya dengan pengarahan masa atau simpatisan
dari kelompok atau organisasi tertentu untuk meneken kelompok atau
oragnisasi lawannya atau pun dilakukan secara psikologis (tidak
langsung) yaitu dengan membentuk opini public yang bersifat
menekan atau bahkan menyebar opini buruk (black propaganda).

2. Compromise atau Kompromi adalah bentuk akomodasi yang terjadi
jika organisasi atau kelompok yang saling berinteraksi mengurangi
tuntutanya untuk mencapai kesepakatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, akomodasi dilakukan untuk upaya

mengatasi pertentangan yang ada antara BPD dan Kepala Desa dalam

pelaksanaan pemerintahan desa. Terdapat dua bentuk akomodasi yaitu

unsur paksaan dan saling berinteraksi mengurangi tuntutan untuk

mencapai kesepakatan.

Bentuk proses assosiatif yang ketiga asimilasi. Menurut Madani (2011: 52)

asimilasi adalah usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan antarindividu

atau antarkelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan

kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas maksud dari asimilasi dalam penelitian ini

adalah penggabungan ide-ide dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dan Kepala Desa untuk mencapai kesepakatan bersama baik dalam

perumusan kebijakan maupun pembuatan peraturan desa sekaligus agar

dapat mewakili aspirasi aspiarasi masyarakat.
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Menurut Madani (2011: 52), proses disosiatif adalah oppotional proses

yang secara mendasar dapat diartikan sebagai upaya orang perorang atau

kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Proses disosiatif ini dapat

didefenisikan dalam tiga bentuk yaitu persaingan (competition),

kontravensi (contravention), dan pertentangan atau pertikaian (conflict).

Menurut Gillin (Madani, 2011: 52) persaingan (competion) dapat diartikan

sebagai berikut :

Suatu proses sosial, di mana individu atau kelompok –kelompok
manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-
bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat
perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia)
dengan cara menarik perhatian public atau dengan mempertajam
prasangka yang tela ada tanpa mempergunakan ancaman atau
kekerasan

Persaingan memiliki dua tipe umum yakni yang bersifat pribadi dan tidak

pribadi. Bersifat pribadi, orang perseorangan atau individu secara langsung

bersaing untuk memperoleh kedudukan tertentu di dalam suatu

pelaksanaan pemilihan kepala desa. Tipe ini juga dinamakan rivary.

Persaingan yang tidak bersifat pribadi, yang langsung bersaing adalah

kelompok. Persaingan misalnya dapat terajadi antara dua calon kepala

desa yang bersaing untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat di suatu

desa tertentu.

Menurut Elib Unikom dalam website (http://elib.unikom.ac.id/?id=2201

diakses pada tanggal 13 Juni 2015 pukul 13:11 WIB), Tipe-tipe persaingan

tersebut di atas menghasilkan bentuk persaingan, yaitu antara lain :
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1. Persaingan ekonomi. Persaingan di bidang ekonomi timbul karena
terbatasnya persediaan apabila dibandingkan dengan jumlah konsumen.
Dalam teori ekonomi klasik, persaingan bertujuan untuk mengatur
produksi dan distribusi. Persaingan adalah salah satu cara untuk
memilih produsen-produsen yang baik. Bagi masyarakat sebagai
keseluruhan hal demikian dianggap menguntungkan, karena produsen
yang terbaik akan memenangkan persaingannya dengan cara
memproduksi barang dan jasa yang lebih baik dan dengan harga yang
rendah.

2. Persaingan kebudayaan. Persaingan dalam bidang kebudayaan terjadi
ketika para pedagang barat berdagang di pelabuhan-pelabuhan Jepang .
hal yang sama juga terjadi sewaktu kebudayaan Barat, yang dibawa
oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-15 jadi berhadapan
dengan kebudayaan Indonesia. Persaingan dalam bidang kebudayaan
dapat pula menyangkut, misalnya persaingan di bidang keagamaan,
lembaga kemasyarakatan seperti pendidikan, dan seterusnya.

3. Persaingan kedudukan dan peranan. Di dalam diri seseorang maupun di
dalam kelompok terdapat keinginan-keinginan untuk diakui sebagai
orang atau kelompok yang mempunyai kedudukan serta peranan yang
terpandang.

4. Persaingan ras, sebenarnya juga merupakan persaingan di bidang
kebudayaan. Perbedaan ras baik karena perbedaan warna kulit, bentuk
tubuh, maupun corak rambut dan sebagainya, hanya merupakan suatu
perlambang kesadaran dan sikap atas perbedaan-perbedaan dalam
kebudayaan. Hal ini disebabkan karena ciri-ciri badaniah lebih mudah
terlihat dibanding unsur-unsur kebudayaan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, persaingan digunakan untuk mencari

keuntungan-keuntungan dalam pelaksanaan pemerintahan desa. persaingan

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pesaiangan kedudukan dan

peranan. persaingan kedudukan terjadi karena merasa sama-sama dipilih,

memiliki kekuasaan penuh dan segala keputusannya menyangkut

masyarakat luas.

Menurut Madani (2011:52), proses disosiatif dalam bentuk kontravensi

menjadi bentuk persaingan dan pertentangan atau pertikaian yang ditandai
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oleh sikap atau perilaku ketidaksukaan yang tersembunyi terhadap orang

perorang atau kelompok namun tidak sampai mengarah kepada pertikaian

ataupun jika terjadi cenderung tertutup.

Menurut Wiese dan Backer (Madani, 2011:53), ada lima bentuk

kontravensi yaitu :

1. Umum, aktivitas yang tergolong dalam bentuk ini antara lain
penolokan, protes dan perlawanan.

2. Sederhana, dalam bentuk ini aktivitas yang dilakukan anatara lain
mengencam, menyangkal peryataan pihak laan dan memfitnah.

3. Intensif, bentuk kontavensi yang meliputi aktivtas penghasutan dan
menyabarkn desas-desus.

4. Rahasia, suatu bentuk kontravensi melalui memberikan rahasia
kelompok kepada pihak lawan atau penghianatan.

5. Taktis, bentuk kontravensi melalui aktivitas untuk menggangu
pihak lawan seperti yang terjadi pada kampanye pemilihan umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, kontravensi yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah adanya perilaku ketidaksukaan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, dalam pelaksanaan

pemerintahan desa. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk protes terhadap

kepala desa sehingga terjadi pro dan kontra antara BPD dan Kepala Desa..

Kontravensi yang terjadi biasanya berupa, penolakan terhadap kebijakan

yang dibuat oleh kepala desa. Sehingga terjadi protes dari suatu lembaga

seperti Badan Permusyawartan Desa (BPD).

Menurut Madani (2011: 53) proses disosiatif dengan bentuk ekstream

adalah pertikaian atau pertentangan. pengertian pertentangan menurut

Wiese dan Becker (Madani, 2011: 53) adalah suatu proses sosial dimana

individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan
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menentang pihak pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan

kekerasan.

Menurut Gillin (Madani, 2011: 53), terdapat sebab-sebab atau akar-akar

dari pertentangan antara lain adalah :

1. Perbedaan antara individu-individu. Perbedaan pendirian dan perasaan
mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka.

2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari oran perorangan
tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang
pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. Seorang secara
sadar maupun tidak sadar, sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh
pola-pola pemikiran dan pola-pola pendirian dari kelompoknya.
Selanjutnya keadaan tersebut dapat pula menyebabkan terjadinya
pertentangan antara kelompok manusia.

3. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antar individu maupun
kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan. Wujud
kepentingan dapat bermacam-macam ada kepentingan ekonomi, politik,
dan lain sebagainya.

4. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat
untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat. Dan ini menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang
berbeda pendiriannya, umpama mengenai reorganisasi sistem nilai.
Sebagaimana diketahui perubahan sosial mengakibatkan terjadinya
disorganisasi pada struktur.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud pertikaian dalam

penelitian ini adalah adanya usaha kelompok untuk memenuhi

tujuannya degan cara menentang pihak lain, agar tujuan yang mereka

inginkan tercapai. Pertikaian yang terjadi disebabkan oleh perbedaan

kepentingan. Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok

merupakan sumber lain dari pertentangan. Wujud kepentingan dapat

bermacam-macam ada kepentingan ekonomi, politik, dan lain

sebagainya. Pertentangan dapat terjadi walaupun tidak terbuka oleh
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kedua unsur pemerintahan desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

keterbukaan antar lembaga dalam menyelesaikan masalah.

Menurut file UPI tentang edukasi akademi dalam website

(http://file.upi.edu/Direktori/.../interaksi_sosial.pdf di akses pada tanggal

13 juni 2015 pukul 14:33 WIB), pertentangan mempunyai beberapa

macam pertentangan khususnya, antara lain :

1. Pertentangan pribadi. Tidak jarang terjadi bahwa dua orang sejak
mulai berkenalan sudah saling tidak menyukai. Apabila permulaan
yang buruk tadi dikembangkan, maka timbul rasa saling membenci.
Masing-masing pihak berusaha memusnahkan pihak lawannya.

2. Pertentangan rasial. Dalam hal ini pun para pihak akan menyadari
betapa adanya perbedaan-perbedaan antara mereka yang seringkali
menimbulkan pertentangan. Misalnya, pertentangan antara orang-
orang negro dengan orang-orang kulit putih di Amerika Serikat.

3. Pertentangan antara kelas-kelas sosial. Pada umumnya ia disebabkan
oleh perbedaan kepentingan, misalnya perbedaan kepentingan antara
majikan dengan buruh.

4. Pertentangan politik. Biasanya pertentangan ini menyangkut baik
antara golongan-golongan dalam satu masyarakat, maupun antara
negara-negara yang berdaulat.

5. Pertentangan yang bersifat internasional. Ini disebabkan karena
perbedaan-perbedaan kepentingan yang kemudian merembes ke
kedaulatan negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, pertentangan yang dimaksud dalam

penelitian ini terdapat dua pertentangan. Pertama, pertentangan yang

terjadi antara Kepala Desa dan Ketua BPD, atau Ketua BPD dan

masyarakat, dan sebagainya.

B. Tinjauan Badan Pemusyawaratan Desa

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Pemusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang mempunyai

kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa
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dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Pemusyawaratan Desa

sering diikutsertakan dan didengarkan apa yang menjadi aspirasi dan

masukannya.

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang No. 6

Tahun 2014 tentang desa pasal 55 menjelaskan bahwa Badan

Pemusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan

melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Hal ini sejalan dengan ungkapan Soekanto (2004:219) sebagai berikut:

Suatu lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi

kedudukan pokok manusia pada dasarnya memiliki berbagai fungsi yaitu:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka
harus bertingkahlaku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya
menghadapi masalah dalam masyarakat yang menyangkut kebutuhan
mesyarakat.

2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem

pengendalian sosial. Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap
tingkah laku anggotanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

merupakan suatu wadah yang bisa menampung aspirasi masayarakat

dalam hal ini BPD bisa menyampaikan langsung kepada Kepala Desa.

Kerjasama antar lembaga bisa berjalan dengan baik jika sudah

menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan melalui Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hubungan dengan penelitian

ini adalah terakait mengenai kerjasama maupun interaksi yang dilakukan

oleh pemerintah desa dalam hal ini aktor yang terlibat adalah Badan



27

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa, Sehingga hubungan dua

lembaga ini bisa berjalan dengan baik. Badan Permusyawaratan Desa

merupakan wakil rakyat yang memiliki masa jabatan selama 6 Tahun dan

dipilih secara langsung.

2. Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Secara yuridis hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengacu kepada

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa pasal 61, sebagai

berikut :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Selanjutnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak

yang sama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang

desa pasal 62, seabgai berikut :

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat diharapakan oleh masyarakat

desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan

kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu

yang terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
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semestinya mampu mawakili masing-masing daerah yang memilihnya.

Aneka macam peranan yang melekat pada seseorang.

Menurut Soekanto (2004:372) merupakan peranan bagi individu dalam

masyarakat dalam hal :

1. Bahwa peranan-peranan tersebut harus dilakukan apabila struktur
masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

2. Peranan tersebut seyogyanya dilakukan pada individu-individu yang
oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.

3. Melaksanakannya memerlukan pengorbanan dari kepentingan-
kepentingan pribadi yang terlalu Dalam masyarakat, kadang kala
individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya karena untuk
banyak.

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya,
belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang
seimbang bahkan seringkali masyarakat terpaksa membatasi peluang
peluang tersebut.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

pasal 55 fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu :

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa;

2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

C. Tinjauan Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa menurut Talizidhu Ndraha (Djaenuri, 2003:411) adalah

kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan

mempunyai tanggung jawab yang luas. Sedangkan menurut Suryaningrat

(1985:81) Kepala desa ialah penguasa tunggal dalam pemerintah desa,
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bersama-sama dengan pembantunya yang merupakan pamong desa. Ia

merupakan pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan di

samping itu ia menyelenggarakan urusan pemerintah. Meskipun demikian

ia di dalam melaksanakan tugasnya ia memiliki batasan-batasan tertentu,

ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri

Berdasarkan penjelasan di atas, kepala desa merupakan kepala oraganisasi

dan memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Kepala Desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalakan

pemerintahan desa. Meskipun demikian kepala desa tidak dapat

menjalankan pemerintahan desa dengan sewenang-wenang kerena di

bawah kepala desa masih ada jajaran yang bisa mengontrol kegiatan

kepala desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga

Swadaya Masyarakat bahkan masyarakat desa bisa mengontrol kegiatan

yang dilakukan oleh kepala desa.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Pemerintah

Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Selanjutnya terdapat pada pasal 26 yang menyebutkan bahwa Kepala Desa

bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan

pembangunan desa,  pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa.
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Menurut Widjaja A.W (1996:11) menjelaskan bahwa kepala desa tidak

diperkenankan merangkap jabatan lain atau menjadi pegawai negeri sipil

di instansi mana pun, hal ini di lakukan agar ia dapat mengarahkan dan

mencurahkan segala kemampuannya untuk kelancaran pemerintah desa.

Kepala Desa bukan saja berfungsi sebagai kepala, tetapi juga sebagai

seorang pemimpin .

Kemudian dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Kepala desa

merupakan pemimpin tunggal yang ada di pemerintahan desa yang

memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur urusan rumah tangga desa

baik itu pemberdayaan masyasrakat desa atau masalah pembangunan desa,

termasuk di dalamnya masalah lingkungan hidup dan kelestarian

lingkungan hidup desa. Meskipun kepala desa merupakan pemimpin

tunggal dalam menjaslankan tugasnya kepala desa memiliki batasan-

batasan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya kepala desa tidak bisa berkerja

sendiri sesuai dengan keinginan hatinya, dalam membuat peraturan desa

misalnya, kepala desa harus meminta pendapat desa atau masyarakat

dalam rapat desa, khususnya tentang urusan yang menyangkut tentang

desa. Dan hal tersebuut di atas haruslah dengan persetujuan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa.

Kepala Desa merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan
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pemerintahan yang ada di desa. Seorang Kepala Desa merupakan

penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda

pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Kepala Desa

memiliki masa jabatan selama 6 Tahun dan dipilih secara langsung oleh

rakyat.

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26

ayat 1 tugas Kepala Desa seabagai berikut :

a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa

b. Melaksanakan Pembangunan Desa

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal

26 ayat 2 Kepala Desa memiliki wewenang dalam melaksanakan

pemerintahan desa seabagai berikut :

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta

mengintegrasikannya agar mencapaiperekonomian skala produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
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n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

D. Tinjauan Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Widjaja (2003:27)  Pemerintahan desa diartikan sebagai kegiatan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan

Pemusyawaratan Desa. Susunan organisasi Pemerintahan Desa

berdasarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa

perangkat desa terdiri dari unsur-unsur staf yaitu unsur pelayanan seperti

sekretariat desa dan tata usaha, unsur pelaksana, unsur teknis lapangan

seperti urusan pamong tani desa urusan keamanan dan unsur pembatu

kepala desa di wilayah desa seperti kepala dusun.

Sedangkan Menurut Syafiie (2007:4) secara etimologi, pemerintahan dapat

diartikan sebagai berikut :

a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di
dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki
wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan
yang melakukan kekuasaan memerintah.

c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti
perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintah Desa menurut Saparin (2009:19) dalam bukunya “Tata

Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa” menyatakan bahwa:
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Pemerintah desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat

desa. Pemerintah desa diselengarakan di bawah pimpinan seorang kepala

desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat

desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang

bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas penyelenggaraan pemerintahan desa sangat

erat kaitannya dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Aparatur desa

merupakan tonggak pergerakan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Upaya memperkuat aparatur desa dan lembaga desa

merupakan langkah untuk mempercepat dan mewujudkan kesejahteraan

rakyat.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, menurut

Nurcholis (2011:138) pemerintah memiliki tugas pokok:

a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan

umum, membangun dan membina masyarakat.

b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten.

Berdasarkan penjelasan di atas maksud dari pemerintah desa dalam

penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam

melaksanakan pemerintahan desa. Sehingga pemerintah desa mampu

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah desa salah satu

tonggak pertama dalam membangun pemerintahan yang baik. Hal ini

terlihat dari upaya pemerintah dalam menanggapi aspirasi dari masyarakat.
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E. Kerangka Pikir

Interaksi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang harus dilakukan oleh

seorang individu maupun kelompok. Bahkan di dalam suatu lembaga

semestinya melakukan komunikasi baik secara individu maupun kelompok.

Kemudian antar lembaga juga harus melakukan komunikasi agar koordinasi

dalam sebuah sistem berjalan dengan baik. Selaras pendapat Morrisan (2009:

13), teori interaksi merupakan proses sosial dan menunjukkan bagaimana

tingkah laku orang dipengaruhi aturan atau norma-norma kelompok.

Selanjutnya menurut Yulianti (2003: 91), Interaksi sosial merupakan

hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang

perorangan, antar kelompok-kelompok manusia dan antar orang dengan

kelompok-kelompok masyarakat. Interaksi terjadi apabila dua orang atau

kelompok saling bertemu dan pertemuan antara individu dengan kelompok

dimana komunikas terjadi diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas maksud dari interaksi dalam penelitian ini

adalah bagaimana proses interaksi yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa

dalam pelaksanaan pemerintah desa. Penelitian ini mengambil studi kasus

yang ada di Desa Alai Utara Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya partisipasi BPD dalam

menjalankan roda pemerintahan. Jalannya pemerintahan di desa merupakan

kerjasama antara lembaga diantaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dan Kepala Desa. Dua lembaga ini memiliki hubungan yang erat dalam

pelaksanaan pemerintahan agar mampu menjadikan pemerintahan yang baik.
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Selain itu permasalahan yang terjadi di lapangan bahwa adanya ketidak

aktifan suatu lembaga di Desa Alai Utara Kecamatan Lembak Kabupaten

Muara Enim yaitu Badan Permusyawaratn Desa (BPD). Badan

Permusyawaratn Desa (BPD) cenderung kurang aktif dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa sehingga belum memberikan kontribusi yang lebih

sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai mana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu lembaga yang bisa

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Berdasrkan Undang-

Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratn Desa (BPD)

memiliki fungsi pengawasan kepada Kepala Desa. Permasalah dalam

penelitian ini adalah kontribusi BPD dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa

yang kurang aktif, kurangnya inisiatif BPD dalam menuangkan pemikiran

untuk pelaksanaan pemerintahan, dan BPD cenderung tidak memiliki peran

dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Proses pelaksanaan pemerintahan desa semestinya memiliki kerjasama yang

baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan aktor yang terlibat

dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemerintahan yang baik (good

governanance) merupakan hasil dari kerjasama antar lembaga yang ada di

pemerintahan. Kerjasama dalam pemerintahan merupakan hal yang semstinya

dilakukan oleh setiap lembaga. Hal ini agar menjadikan pelaksanaan

pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana. Proses pelaksanaan

pemerintahan desa tidak hanya dilakukan oleh Kepala Desa melainkan turut
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serta Badan Permusyawaratan Desa BPD merupakan suatu penunjang untuk

keberlangsungan jalannya pemerintahan.

Kemudian dalam pelaksanaan roda pemerintahan perlu adanya kerjasama

yang baik agar pelayanan terhadap masyarakat bisa terwujud. Kerjasama

dalam hal ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan

Desa dan Kepala Desa sehingga tugas yang diberikan bisa berjalan dengan

semestinya.

Secara umum kerangka pikir yang hendak dibangun dalam penelitian ini

dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir

Komunikasi BPD dan Kepala
Desa

Pola Interaksi Asosiatif Pola Interaksi Disosiatif

a. Kerjasama (corporation)
b. Akomodasi (accomadation)
c. Asimilasi (assimilation)

a. Persaingan (competition)
b. Kontravensi (kontravension)
c. Pertentangan, pertikaian (conflict)

Pelaksanaan Pemerintahan Desa
- Baik
- Buruk


