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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Spirit desentralisasi 1999 dan 2004 membawa angin segar pada 

pengakuan nilai-nilai lokal baik ditingkat daerah, maupun pada level 

pemerintahan paling bawah yakni desa dan Kelurahan. Meskipun terdapat 

penarikan kembali pendulum kewenangan daerah menjadi urusan daerah di 

tahun 2004, akan tetapi ruang gerak lokalisme masih terakomodasi jika 

dibanding dengan spirit sentralisasi dan uniformitas era Orde Baru yang telah 

mengubur seluruh nilai lokalitas. 

Terlebih lagi eksistensi desa kini menjadi kian strategis setelah diaturnya 

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada ketentuan tersebut desa semakin 

memiliki rekognisi kemandirian jauh diatas kelurahan. Otonomi desa 

dimantabkan sebagaimana halnya otonomi pada daerah. Support secara 

pendanaan terhadap desa juga semakin jelas diporsikan 10 % dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten dan Kota (UU No 6 tahun 2013, pasal 40 

ayat 4)  

Jika pengakuan terhadap nilai keaslian, kekhususan dan hak asal-usul, 

menemui kemandulan selama pemerintahan Orde Baru, yang mana telah 

dilakukan penertiban pemerintahan desa secara administratif sebagaimana 

diatur dalam UU No 5 tahun 79 tentang Pemerintahan Desa. Fenomena tersebut 



Menjaga Kearifan Lokal dengan Revitalisasi Peran Perangkat Desa dari Modernisasi  
(Studi Pada Pemerintah Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)  

 

2 
 

menunjukkan masuknya negara secara sistematis melalui pengendalian struktur 

birokrasi desa, korporatisasi desa, penyeragaman organisasi lokal, depolitisasi 

warga desa dan kooptasi terhadap mepimpin di level pemerintahan desa1. 

Berbeda dengan PP No 72 tahun 2005 tentang Desa, yang lebih 

mengedepankan penghormatan terhadap asal usul desa, dengan memberi 

penguatan pada struktur perangkat desa untuk disesuaikan dengan kebutuhan 

kelembagaan beserta penamaan lokalnya. Sehingga, banyak desa-desa yang 

mengadopsi kembali nilai-nilai lokalitasnya ditengah euphoria otonomi daerah 

menjadi otonomi desa hingga sekarang.  

Tidak hanya itu, dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 94 dan 95 

memberikan ruang yang luas tentang eksplorasi kearifan lokal, bahkan dengan 

ketentuan ini, eksistensi Lembaga Adat serta aturan khusus bagi Desa Adat diatur 

dengan jelas. Pemerintah Desa bersama masyarakat dapat membentuk ataupun 

menghidupkan Lembaga Adat Desa sebagai mitra bagi penguatan dan 

pelestarian nilai-nilai adat. Lebih dari itu keberadaan Desa Adat juga diatur, 

dengan penetapan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta pemerintah 

Kabupaten/Kota jika sebuah wilayah adat tersebut masih memiliki eksistensi 

secara genealogis, territorial maupun secara fungsional. Oleh karena itu, issue 

kearifan lokal bertransformasi menjadi panacea bagi solusi pemerintahan desa 

                                                                 
1
(Ide Dasar, www.forumdesa.org, 2012) 

http://www.forumdesa.org/
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sejalan dengan pengembalian dan penghormatan hak asal-usul, adat istiadat dan 

kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 

Akan tetapi, pengembalian aspek lokalitas tersebut, menemui beberapa 

kendala. Pertama,  relevansi kearifan lokal mengalami ‘kecanggungan’ setelah 

kooptasi yang dilakukan oleh negara kedalam desa selama sekitar 29 tahun 

terhitung sejak 1979 hingga 2005. Sehingga, terdapat ‘kekagokan’ untuk kembali 

mengadopsi kearifan lokalnya. Hal ini dikarenakan budaya modern versi Orde 

Baru sudah melembaga, seperti halnya: perubahan fungsi kepemimpinan kepala 

desa yang sedianya juga berperan sebagai tokoh, hakim dan pemersatu adat 

menjadi sekedar pemimpin administratif. Begitu pula dengan fungsi perangkat 

desa yang awalnya sebagai organisasi adat, keagamaan dan masyarakat telah 

berubah menjadi birokrasi, yang sebagian perannya telah diambil alih oleh unit 

pemerintahan yang lebih tinggi.  

Kedua, revitalisasi peran perangkat desa yang sudah ‘dimodernisasikan’ 

untuk kembali me-reinstitutionalization of local wisdom menjadi ‘mandul’ di era 

yang sudah senyatanya modern. Keberadaan perangkat desa menjadi kehilangan 

peran penting seiring dengan transformasi fisik desa menjadi semi-urban. 

Sehingga pengakomodasian kembali nilai-nilai lokal hanya sebatas pelebelan 

perangkat desa dengan menggunakan penamaan lokal.  

Kedua indikator tersebut terlihat jelas pada desa-desa di Kabupaten 

Malang, terutama pada wilayah desa yang langsung bersinggungan dengan 
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masifikasi arus modernisasi. Sehingga banyak satuan-satuan masyarakat yang 

sudah memiliki potensi dan kondisi fisik perkotaan ataupun semi-perkotaan 

masih tetap berstatus desa. Meskipun perangkat hukum telah menyediakan 

solusi akan perubahan status desa yang berdasarkan potensi tertentu dapat 

bertransformasi menjadi Kelurahan, bahkan sebaliknya yang telah berstatus 

Kelurahan bisa mengajukan perubahan kembali menjadi Desa (UU No tahun 

2014 tentang Desa pasal 11 dan 12).  

Pada kenyataanya banyak sebagian desa tetap bersikikuh dengan status 

Desa, dikarenakan kekhawatiran akan tergantinya peran perangkat desa dengan 

peran perangkat kelurahan yang diisi dari pegawai negeri sipil (pasal 5 ayat 3 PP 

No 72 tahun 2005). Hal tersebut menghadirkan berbagai kekhawatiran 

masyarakat atas dasar pertimbangan secara kultural maupun politis. Sehingga, 

penarikan pendulum dari uniformitas ke multiformitas terhadap pengakuan nilai-

nilai lokal mengalami loose roles and functions.  

Kondisi tersebut dapat terlihat di Desa Tegalgondo, Kabupaten Malang, 

yang secara fisik dan budaya telah bertransformasi menjadi semi-urban. Hal ini 

didasarkan pada faktor kesatuan-kesatuan masyarakat sudah semakin heterogen 

dengan banyaknya penduduk pendatang, sehingga terdapat perubahan struktur 
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masyarakat dan perangkat desa. Hal ini menurut Ndraha akan mengakibatkan 

hilangnya sebagian unsur-unsur asli desa dan fungsi masyarakat hukum adat. 2   

Berdasarkan faktor perangkat desa Tegalgondo, terdapat beberapa 

pergeseran peran dan fungsi Pertama, peran Kuwowo yang berfungsi menjaga 

distribusi perairan desa untuk irigasi persawahan, aliran sungai sebagai 

pendukung kehidupan warga sehari-hari3, lumbung desa, pertanian dan 

peternakan. Berdasarkan obsevasi awal dilapangan, menunjukkan degradasi dan 

pelemahan yang cukup signifikan. hal ini dikarenakan perubahan fisik desa 

Tegalgondo yang sudah tidak lagi agraris secara mayoritas, ditunjukkan dengan 

banyaknya lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan penduduk asli 

sebagai bentuk dari pembagian tanah waris, ataupun dikembangkan oleh pihak 

developer yang bergerak dibidang Real Esatate. Berdasarkan observasi 

dipalangan, sudah tidak terdapat lumbung desa, dikarenakan kondisi 

persawahan sudah banyak berubah menjadi bentuk sawah subsisten dan para 

petani terbiasa menjual hasil buminya secara individu kepada pihak ketiga. Hal 

ini disebabkan karena semakin sedikitnya areal persawahan, sehingga peran 

pengaturan aliran irigasi untuk persawahan juga menjadi semakin kecil, akan 

                                                                 
2
 Ndraha 1991, hal. 8 

3
 Hasil  observasi pada tanggal 2 Januari 2013, menunjukkan bahwa masih banyak sebagian 

masyarakat asli  Tegalgondo, terutama yang tinggal berdekatan langsung dengan DAS (Daerah 

Aliran Sungai), menggunakan manfaat sungai untuk kebutuhan sehari -hari seperti: mandi dan 
mencuci pakaian. Padahal kondisi air sungai sudah tercemar oleh limbah masyarakat dari sampah 
rumah tangga yang masih dibuang disepanjang aliran sungai. Yang akibatnya, sampah-sampah 

rumah tangga yang tidak bisa diurai oleh alam mendangkalkan sungai dan berhilir mengotori 
sawah masyarakat lewat saluran irigasi pertanian. 
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tetapi sebenarnya terdapat peran penting yakni penertiban kebersihan aliran 

sungai yang belum dijadikan perhatian khusus desaTegalgondo. Sehingga kini 

peran Kowowo bertransformasi menjadi peran yang terkait dengan urusan-

urusan pembangunan.    

 Kedua, peran Kebayan yang pada awal mulanya hanya disebut sebagai 

peran pengantar surat, dan kemudian mengalami bebe rapa trasformasi peran 

untuk menangani urusan pemerintahan. Sehingga beberapa peran admintratif 

dalam bentuk pengurusan administrasi kependudukan seperti: KTP, Akta Tanah 

dll. menjadi urusan satuan perangkat desa modern yakni Kepala Urusan Umum 

(Kaur Umum). Ketiga, Peran Kepetengan (Jogoboyo), yang pada awalnya 

berperan sebagai penjaga keamanan desa, pada sebagian wilayah desa 

Tegalgondo kini seolah telah ‘diambil alih’ oleh fungsi satpam pada tiap komplek 

perumahan modern.  

Keempat, peran Mudin, yang membantu masyarakat desa berurusan 

dengan hal-hal yang terkait dengan keagamaan, pernikahan, talak, rujuk dan 

kematian. Sebagian peran tersebut telah berubah menjadi peran administratif, 

dikarenakan sebagian telah diambil alih oleh satuan pemerintahan yang lebih 

tinggi, yakni oleh KUA untuk urusan pernikahan dan oleh Pengadilan Agama 

untuk urusan perceraian. 

Terakhir, Peran Kamituwo yang pada awalnya sebagai yang dituakan, 

pemberi pertimbangan dan pembantu Kepala Desa pada tiap-tiap wilayah Dusun, 
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kini telah bertransformasi sebagai pembantu kepala desa dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Menariknya hanya peran kamituwo yang 

masih eksis terakomodir secara peran dalam struktur tugas pokok dan fungsi 

Pemerintahan Desa Tegalgondo.  

 Hal yang menarik adalah, peran perangkat desa yang berasal dari satuan-

satuan adat mengalami pelemahan dan bertransformasi menjadi peran-peran 

baru yang cenderung administratif. Sebaliknya peran-peran perangkat desa 

modern semakin ‘up to date’ dan mengalami pengkayaan, mengikuti perubahan 

peranan administratif, sebagaimana mengikuti perubahan yang ditetapkan oleh 

satuan pemerintahan yang lebih tinggi (Kabupaten, Propinsi ataupun Pemerintah 

Pusat). Oleh karena itu, terdapat pergeseran signifikan akan peran koheren 

perangkat desa, yang pada mulanya juga berperan sebagai perangkat adat, 

agama dan sosial, kini telah berubah menjadi perangkat administratif. Penelitian 

ini penting untuk diangkat untuk mengeksplorasi pentingnya Menjaga Kearifan 

Lokal dengan Revilatisasi Peran Perangkat Desa dari Modernisasi (Studi Pada 

Pemerintah Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 

1. Bagaimana menjaga kearifan lokal dengan revilatisasi peran perangkat 

desa dari modernisasi di Desa Tegalgondo?  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kearifan Lokal 

Kartaniwata memberikan definisi terkait kearifan lokal adalah sebagai 

‘Jawaban Kreatif’ masyarakat lokal terhadap tatangan kehidupan terkini, yang 

mana merupakan wujud refleksi dari gagasan, pengetahuan dan kecerdasan 

lokal4. Adapaun menurut Suyatno, kearifan lokal adalah ‘filosofi dan pandangan 

hidup yang mewujud dalam berbagai bidang kehidupan (tata nilai sosial dan 

ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya) ’5.  

Pada definisi berikutnya terkait dengan definisi kearifan lokal, maka 

berbeda dengan yang dikemukakan oleh Amirrachman bahwa kearifan lokal memiliki 

fungsi utama sebagai penjaga ‘kohesi sosial’6. Sedangkan Ridwan mengemukakan kearifan 

sosial sebagai proses evolusi yang panjang dimana merupakan pengetahuan kolektif 

masyarakat dan berfungsi sebagai dinamistor dalam kehidupan yang beradab7. 

Adapun konsep kearifan lokal yang ingin dikonstruk dalam penelitian ini adalah proses 

pencarian solusi dalam mempertahankan nilai-nilai keaslian ditengah perubahan sosial yang 

menuntut upaya modernisasi. Keterkaitan kearifan lokal dengan otonomi daerah adalah upaya 

pemerintah pusat untuk mengembalikan nilai-nilai kelokalan sebagai bagian dari upaya 

peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih spesifik dalam 

                                                                 
4
 Kartawinata, (2011, hal.x) 

5
 Suyatno (www.kemedikbud.go.id, n.d) 

6 Amirrachman, A. 2007 hal. 11.  
7
 Ridwan, NA. (2007, hal. 1)  

 

http://www.kemedikbud.go.id/


Menjaga Kearifan Lokal dengan Revitalisasi Peran Perangkat Desa dari Modernisasi  
(Studi Pada Pemerintah Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)  

 

9 
 

konteks otonomi desa, pemerintah ingin mengembalikan fungsi desa sebagai entitas 

pemerintahan terkecil yang memiliki kapasaitas pengelolaan otonomi desa dengan berbasis 

lokalitas melalui akomodasi kearifan lokal ditengah tuntutan perkembangan modern 

pemerintahan desa.     

Adapun dalam konteks penelitian ini, bagaimana langkah pemerintah Desa 

Tegalgondo, Kabupaten Malang yang mana secara fisik kewilayahan dan struktur masyarakat 

sangat dekat dengan arus modernisasi, akan tetapi secara kapabilitas pemerintahan desa 

belum menunjukkan kemampuan pengakomodiran kearifan lokal untuk menjawab  sebuah 

tantangan modernisasi pemerintah desa modern ditengan penyelenggaraan otonomi desa. 

Sehingga yang tampak adalah fenomena ‘pemerintah desa dengan fungsi pemerintah 

kelurahan’. Hal ini dikarenakan desa Tegalgondo menjadi terjebak dengan urusan formal 

administratif selayaknya kelurahan, akan tetapi penyelenggaraan otonomi desa masih terbatas 

pada politisasi pragmatis yang akan disajikan lebih lanjut pada pembahasan.   

 

B. Modernisasi dan Perubahan Sosial-Budaya 

Desa dalam hal ini selalu bersinggungan dengan hal-hal berikut yakni, 

modernisasi dan perubahan sosial-budaya. Beberapa variabel tersebut 

berbanding lurus dengan perjalanan waktu dan zaman. Faisal mengatakan bahwa 

perubahan sosial adalah  perubahan masyarakat yang terkait dengan bangunan 

atau morphologi sosial (perubahan jumlah penduduk dan stratifikasi sosial). 

Adapun Perubahan kebudayaan diartikan sebagain perubahan wujud 

kebudayaan baik secara non-materiil (ide, gagasan, alam pikiran, nilai dan 
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norma) maupun kebudayaan materiil (benda kebudayaan) dalam suatu 

masyarakat. Pada kenyataanya, Faisal menyebutkan bahwa kedua perubahan 

sosial dan budaya tersebut, tidak bisa dipisahkan dan tumpang tindih8 

Konsep modernisasi dan perubahan sosial budaya yang dalam penelitian 

ini didefinisikan sebagai sebuah perubahan yang memberikan efek signifikan 

terhadap entitas pemerintahan desa. Modernisasi hadir dengan berbagai bentuk, 

sepertihalnya konsep pemerintahan modern yakni, akuntabilitas, transparansi, 

dan kapabilitas yang mana memberi dampak besar terhadap perubahan 

pemerintahan desa. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa tuntutan akan 

perubahan tersebut sering diakomodir secara sepihak dengan perspektif 

modernisasi un-sich, dan belum diakomodir dalam bentuk modernisasi dengan 

perspektif penjagaan konsep-konsep kearifan lokal untuk menjawab tuntutan 

kekinian sebuah pemerintahan desa Tegalgondo.  

C. Desa 

Desa dalam hal ini sebagai unit analisis utama perlu ditinjau definisinya 

secara konseptual, sebagaimana dikemukakan oleh Hazarin dalam Soekanto: 

…kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-

kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kekuasaan 
hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan 

hak bersama atas tanah dan air bagi bagi semua anggotanya9. 

 

                                                                 
8
 Faisal, n.d, hal 21 

9
 Soekanto 1986, hal. 11 
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Jika Soekanto mendefinisikan desa adalah kesatuan masyarakat yang 

mandiri, dan memiliki kesatuan penguasa dan lingkungan, Ndraha menekankan 

pendefinisian desa dari segi terminologi sebagai berikut: 

Desa adalah istilah bahasa Jawa yang menunjukkan suatu bentuk 

masyarakat hukum adat Jawa…Istilah desa dimaksudkan sebagai 

pengganti istilah Inlandsche Gemeente (IG) dalam perundang-undangan 

Hindia Belanda dahulu, yang tidak hanya meliputi desa-desa di Jawa 

melaikan juga satuan-satuan seperti itu di luar Jawa, yang nama aslinya 

disebut kampong, negeri, marga dll.10  

 

Dari konsep tersebut, terlihat bahwa konsep penyeragaman satuan lokal 

pemerintahan terbawah, merupakan keberlanjutan konsep sentralistis11 yang 

secara historis pernah dipraktikkan oleh pemerintah Belanda dan Pemerintah 

Orde Baru.  

Adapun pengertian desa memiliki beberapa pergeseran makna yang 

merefleksikan spirit perlakuan pemerintah pusat terhadap keberadaan desa itu 

sendiri, sebagaimana konseptualisasi menurut beberapa perundang-undangan 

sebagai berikut: 

                                                                 
10

 Ndraha 1991, hal. 6 
11 Akan tetapi, Widjaja menyebutkan bahwa pola administrasi pemeritahan yang terlalu 

sentralistis mengandung kelemahan antara lain: 
1. Kebijakan pemerintah diambil lebih banyak oleh pusat, sehingga ruh kebijakan berbeada 

dengan kebutuhan daerah 

2. Volume beban kerja pemerintah pusat sangat besar dan kompleks , sehingga tidak efektif 
dan efisien 

3. Tidak melibatkan potensi dan kemampuan lokal.
11

 

Beberapa kelemahan konsep pemerintahan sentralistis tersebut, kemudian dilakukan reformasi 
dalam bentuk pelaksanaan desentralisasi pada tiap-tiap lini pemerintahan dari tingkat pusat 
hingga desa. 
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Tabel. 1 Matrix Perbedaan Konseptuatisasi Desa 

 

UU No 5 tahun 1974 Praturan Pemerintah 

Desa adalah suatu wilayah yang 
ditempati oleh sejumlah penduduk 
sebagai kesatuan masyarakat termasuk 
di dalamnya kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai organisasi 
pemerintahan terendah langsung di 

bawah Camat dan berhak 
menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

- 

UU No 22 Tahun 1999 - 

Desa atau yang disebut dengan nama 
lain, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dalam 
sistem Pemerintahan Nasional dan 

berada di Daerah Kabupaten. 

- 

UU No 32 tahun 2004 PP No 72 tahun 2005 

Desa atau yang disebut dengan nama 
lain, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas batas 
wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan 
asal-asul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Desa atau yang disebut dengan nama 
lain, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia     

UU No 6 Tahun 2014  
 

Desa adalah desa dan desa adat atau 
yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah 
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kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  
 

Sumber: Diolah dari undang-undang yang terkait dengan Desa 

 

Berdasarkan tabel sebelumnya, pengakuan atas asal-usul baru 

pendapatkan pengakuan secara legal sejak pemberlakuan UU No 22 tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menjadi penting karena kepemimpinan 

dalam sebuah masyarakat yang berlandaskan tradisi, asal-usul, adalah 

kepemipinan ‘yang diterima oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai sosial yang 

mendalam…’12.  

Konsep pemberlakuan atas asal usul kemudian tetap dilanjutkan 

implementasinya pada revisi ketentuan berikutnya yakni UU No 32 tahun 2004  

tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi eksistensi desa dibingkai dalam 

konsep otonomi desa yang diwujudkan sebagai bagaian integral dari otonomi 

daerah. Sehingga ketentuan hukum akan entitas desa tidak diwujudkan dalam 

bentuk peraturan hukum tersendiri melainkan dalam bentuk peraturan hukum 

turunan yakni PP No 72 tahun 2005 tentang Desa. Sehingga dalam 

                                                                 
12

 Prasadja 1986, hal. 9 
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pelaksanaannya menjadi tumpang tinding, konsep otonomi desa menjadi lebih 

banyak dikonstruk sebagai turunan dari otonomi daerah yang mana hak otonomi 

merupakan wujud pembagian oleh pemerintah pusat, sedangkan hal tersebut 

berbeda dengan otonomi desa yang bersifat asli yang telah ada bersama dengan 

tumbuhnya masyarakat desa.    

Oleh karenanya perangkat hukum tebaru yakni UU No 6 tahun 2014 

tentang Desa, kembali meletakkan entitas desa secara tersendiri yang notabene 

merupakan wujud dari rekognisi atas penguatan konsep otonomi desa yang asli. 

Lebih dari itu, desa ataupun desa adat dikonsepkan sebagai masyarakat hukum 

yang berdasarkan atas hak asal usul dan hak tradisional dapat menyelenggarakan 

urusan pemerintahan berdasarkan atas prakarsa masyarakat sebagaimana diatur 

oleh undang-undang. Oleh karena itu, konsep desa memiliki ruang yang lebih 

luas dibanding dengan ketentuan hukum sebelumnya.   

D. Otonomi Desa   

Matrix perundang-udangan sebelumnya menjelaskan bahwa desa, yang 

sejak asal mula keberadaannya, telah memiliki kewenangan melekat untuk 

mengatur urusan rumah tangganya sendiri atau yang juga disebut sebagai 

otonomi desa, terlepas dari adanya perbedaan derajat pengendalian oleh 

pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap desa. Kemudian, Ndraha 
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merumuskan desa berdasar dari karakter otonomi hingga unsur-unsur otonomi 

desa sebagai berikut:  

Tabel 2. Matrix Otonomi Desa dan Desa Otonom 

Karakter Otonomi Desa Desa Otonom Unsur-Unsur Otonomi 

Desa 
1. Sudah ada sejak 

zaman dahulu 
2. Berdasarkan hukum 

adat, (asli Indonesia) 
3. Pada hakekatnya 

bertumbuh dalam 
masyarakat 

4. Isinya seakan-akan 
tidak terbatas 

5. Isinya fleksibel, 
elastis dan kenyal 

6. Diperoleh secara 
tradisional 

bersumber dari 
hukum adat 

7. Aspek mengatur 
semakin merosot, 
karena satu persatu 

diatur oleh 
pemerintah yang 

lebih tinggi 
8. Lebih bersifat nyata 

dan materiil 
 

Desa yang merupakan 

subjek hukum, artinya 
dapat melakukan 

tindakan-tindakan 
hukum yakni: 

 
1. Mengambil 

keputusan atau 
membuat peraturan 

yang mengikat 
warganya dan 

menyangkut 
penyelenggaraan 

rumah tangga desa 
2. Menjalankan 

pemerintahan desa 
3. Memilih Kepala 

Desanya 

4. Memiliki harta benda 
dan kekayaan sendiri 

5. Memiliki tanah 
sendiri 

6. Menggali dan 
menetapkan sumber-

sumber keuangan 
sendiri 

7. Menyusun anggaran 
penerimaan dan 

pengeluaran desa 
8. Menyelenggarakan 

gotong royong 
9. Menyelenggarakan 

peradilan desa 

10. Menyelenggarakan 

1. Adat tertentu yang 

mengikat dan ditaati  
oleh masyarakat di 

desa yang 
bersangkutan 

2. Tanah, pusaka dan 
kekayaan desa 

3. Sumber-sumber 
pendapaan desa 

4. Urusan rumah tangga 
desa 

5. Pemerintah desa 
dipilih oleh dan dari 

kalangan masyarakat 
desa yang 

bersangkutan, yang 
sebagai alat desa 
memegang fungsi 

mengurus 
6. Lembaga atau badan 

perwakilan atau 
musyawarah yang 

sepanjang 
penyelenggaraan 

urusan rumah tangga 
desa memegang 

fungsi mengatur. 
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usaha lain demi 
kesejahteraan rakyat 
desa. 

Sumber: diolah dari Ndraha 1991, hal. 6-8 

Berdasarkan dari konsep otonomi desa yang diartikan oleh Ndraha 

menunjukkan bahwa otonomi asli desa merupakan privilege yang dimiliki desa 

guna menyelenggarakan pemerintahan desa, entitas pemerintahan terkecil ini 

diberikan pengakuan akan kepemilikan aset dan sumber pendapatannya sendiri 

secara terpisah oleh entitas pemerintahan diatasnya yakni kabupeten atau kota 

yang notabene kepemilikan asetnya merupakan bentuk integral dari aset negara.  

Tidak hanya itu keberadaan pemerintahan desa berdasarkan periode 

rotasi kepemimpinan juga tidak harus disesuaikan dengan periode jabatan 

eksekutif pada entitas pemerintah pusat dan daerah, melainkan diatur secara 

berbeda dalam satu periode pemerintahanya yang berdurasi 6 tahun dan dapat 

dipilih kembali dalam tiga kali masa kepemimpinan sebagaimana diatur pada UU 

No 6 tahun 2014 pasal 39 ayat 1 dan 2. 

Jika dalam ketentuan sebelumnya masa jabatan kepala desa adalah 6 

tahun dan hanya dapat dipilih selama satu kali masa jabatan sebagaimana diatur 

dalam UU No 32 tahun 2004 pasal 204, kini eksistensi otonomi asli ini semakin 

dipertegas dengan masa jabatan yang lebih panjang. Terlepas dari terdapatnya 

kompromi politik dan kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan 

kewenangan atas periode jabatan yang terbilang lama, ketentuan baru tersebut 
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ditujukan untuk mewujudkan kepemimpinan yang stabil dan memiliki 

sustainabilitas yang cukup untuk mewujudkan otonomi desa 

E. Perangkat Desa 

Ketentuan mengenai perangkat desa dalam PP No 72 tahun 2005 pasal 12 

menyebutkan bahwa perangkat desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan 

dengan kebutuhan kondisi sosial budaya setempat. Dan pada ketentuan yang 

sama pada pasal 25 diatur bahwa Sekretaris Desa merupakan seorang pegawai 

negeri sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau 

Walikota. 

Adapun komposisi perangkat desa menurut ketentuan baru UU No 6 

tahun 2014 pasal 48  terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan 

pelaksana teknis. Hal yang menarik adalah sebagaimana diatur dalam pasal 50 

yang mengatur bahwa perangkat desa diisi keseluruhan oleh masyarakat desa 

yang memenuhi persyaratan. Sehingga tidak lagi terdapat penempatan unsur 

pegawai negeri sipil pada posisi sekretaris desa. Perubahan ketentuan ini 

menunjukkan sebuah perwujudan terhadap penguatan otonomi desa yang 

mempercayakan penyelenggaraan pemerintahan desa sepenuhnya kepada 

masyarakat desa.   

Pembentukan perangkat desa Tegalgondo, Karangploso Kabupaten 

Malang pembentukannya didasarkan pada Perda Kabupaten Malang No 12 
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Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintahan Desa pasal 4 yang didasarkan pada beberapa pertimbangan 

berikut: kewenangan yang dimiliki oleh Desa; karakteristik, potensi dan 

kebutuhan Desa; kemampuan keuangan Desa ; ketersediaan sumber daya 

perangkat desa. Adapun kompisisi perangkat desa Tegalgondo diturunkan dari 

ketentuan yang sama pasal 5 sebagai berikut:  

Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :  
a. seorang Kepala Desa atau yang disebut Petinggi 
b. seorang Sekretaris Desa yang dalam rangka pelaksanaan 

tugasnya serta sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan 
desa dapat dibantu unsur pelaksana Sekretariat Desa atau 
Tata Usaha 

c. unsur pelaksana Sekretariat Desa atau Tata Usaha terdiri dari : 
a. seorang Kepala Urusan Umum 
b. seorang Kepala Urusan Keuangan 

d. seorang Kebayan sebagai unsur pelaksana urusan 
Pemerintahan 

e. seorang Kuwowo sebagai unsur pelaksana urusan 
Pembangunan 

f. seorang Mudin sebagai unsur pelaksana urusan Kesejahteraan 
Masyarakat 

g. seorang Kepetengan atau Jogoboyo sebagai unsur pelaksana 
urusan Keamanan 

h. Kamituwo atau Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana 
pembantu Kepala Desa di Dusun/Dukuh. 

 

Komposisi perangkat desa tersebut diturunkan berdasar pada PP No 72 

tahun 2005 yang pada pelaksanaannya masih digunakan sebagai pedoman 

pembentukan organisasi pemerintahan desa di Kabupaten Malang. Berdasarkan 

komposisi tersebut, terlihat aspek pemaduan struktur pemerintahan modern 

dengan struktur pemerintahan desa-desa di Jawa. Hal tersebut merupakan 
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wujud dari bentuk akomodasi nilai-nilai kearifan lokal dengan model 

pemerintahan modern pada level desa.   
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BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskrisikan penjagaan atau pelestarian kearifan lokal dengan 

revilatisasi peran perangkat Desa Tegalgondo dari modernisasi.  

B. Manfaat Penelitian 

1. Menemukan model penjagaan relevansi kearifan lokal yang telah tergerus 

oleh modernisasi desa, baik ’modernisasi’ yang diakibatkan oleh 

pengaruh sentralisasi pelembagan institutisi perangkat desa versi Orde 

Baru, ataupun modernisasi yang tidak terelakkan oleh perjalanan waktu.  

2. Menemukan metode revitalisasi peran perangkat desa agar sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat modern dengan vitalisasi nilai-nilai 

kearifan lokal, dengan cara diversifikasi peran dan pembaruan-

pembaruan makna lokalitas dengan arus inevitable modernization. 
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BAB IV. METODE PENELITIAN 

 

Pada sebuah penelitian ilmiah peran sebuah metodologi penelitian 

merupakan hal yang sangat vital, dimana sebuah metode merupakan 

serangkaian cara yang digunakan sebagai alat, sarana dan aturan main untuk 

mencapai hasil penelitian. Dengan kata lain metode penelitian merupakan 

kesatuan pentahapan dalam sebuah rangkaian tata cara, prosedur dalam 

memecahkan sebuah masalah hingga pada keterpaduan metode dengan 

tipe/jenis penelitian dan alat yang digunakan pada teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian hingga pada analisis data. 

Ketepatan pemilihan karakteristik suatu metode penelitian dengan tipe 

penelitian yang akan dikerjakan sangat berpengaruh terhadap ketepatan hasil 

akhirnya, hal tersebut nantinya diharapkan dapat menghasilkan rangkaian yang 

padu dalam metode penelitian dengan jenis penelitian, teknik pengumpulan data 

hingga pada proses analisa data. 

Pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah Metode Penelitian 

Kualitatif. Lexy J. Moleong memberikan definisi mengenai penelitian kualitatif 

sebagai berikut: 

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan 

mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran 
holistik dan rumit. Definisi ini lebih melihat perspektif emik dalam 

penelitian yaitu memandang sesuatu upaya membangun pandangan 
subjek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran 
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holistik yang rumit. Penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 
perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus 
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai, metode alamiah. 
(Moleong, 2004) 

  
Lexy Moleong yang berangkat dari upaya untuk membangun pandangan 

yang diteliti secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata 

dalam konteks yang alamiah, menurut Lexy penelitian kualitatif berangkat dari 

latar yang alamiah.  

A. Tipe/Jenis Penelitian 

Pada penelitian kali ini menggunakan tipe/jenis Penelitian Deskriptif, 

Hadari Nawawi memberikan definisi mengenai penelitian deskriptif sebagai 

berikut: 

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan 
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan 
subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) 
pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya. Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap 

permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara 
lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau 

kondisinya. Oleh karena itu pada tahap ini metode deskriptif tidak lebih 
daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (fact 

finding). Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar 
menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan 

hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki 
itu. (Nawawi, 2003) 

     
Penelitian ini menggunakan tipe/jenis penelitian deskriptif karena peneliti 

ingin menelusuri permasalahan yang akan diselidiki dengan cara 

menggambarkan relevansi kearifan lokal dan revilatisasi perangkat desa dari 
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kuatnya modernisasi dengan fokus studi pada peran Kamituwo, Kepetengan, 

Mudin, Kuwowo dan Kebayan di desa Tegalgondo Kabupaten Malang. 

B. Teknik Pengumpulan Data  

Pemaknaan mengenai teknik pengumpulan data adalah proses 

pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan pengklasifikasian tingkat 

ketepatan data untuk diproses pada sebuah analisa data sesuai metode yang 

digunakan baik berupa perolehan data primer ataupun data sekunder.  

Pada kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data yang dikelompokkan dalam teknik pengumpulan data 

kategori primer dan sekunder sebagai berikut:  

Untuk kategori data primer pada penelitian ini adalah sebuah data-data 

yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu data hasil observasi dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung di lapangan dan sumber 

data hasil wawancara dengan para ahli (sumber informasi). Tentunya sumber 

data tersebut harus diolah oleh peneliti tetap pada koridor kaidah ilmiah agar 

tetap obyektif dan dijabarkan secara sistematik. 

1. Observasi 

Hadari Nawawi mendefinisikan observasi sebagai berikut:  

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi 

langsung dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya 
peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidikinya. 

Sedang observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak 
pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang  akan diselidiki. Misalnya 
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peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide atau rangkaian 
foto. (Nawawi, 2003) 
    
Penelitian ini menggunakan observasi secara langsung yakni melakukan 

pengamatan, pencatatan di lapangan secara langsung pada perangkat dan 

masyarakat desa Tegalgondo, terkait peran perangkat desa dari sudut pandang 

relevansi kearifan lokalnya dan revitalisasi terhadap pembaruan-pembaruan 

peran perangkat desa agar sesuai dalam memenuhi kebutuhan zaman dan 

masyarakat desa yang modern. 

2. Wawancara (Interview) 

Lexy Moleong memberikan definisi ringkas tentang wawancara sebagai 

berikut: 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan (interviewee) yang memberikan jawaban 
atas pertanyaan itu. (Moleong, 2004)  

 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara berstruktur diharapkan 

agar data hasil wawancara tidak melebar dan tepat berdasarkan masalah yang 

sedang diteliti dan ingin diketahui jawabannya dari sumber informasi, dalam hal 

ini adalah para ahli. 

Teknik wawancara terstruktur digunakan untuk mendapatkan 

pendalaman informasi mengenai fenomena dan permasalahan yang ada. 

Informasi melalui wawancara didapatkan dari: 

a. wawancara dengan para perangkat desa Tegalgondo 
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b. wawancara dengan masyarakat desa Tegalgondo. 

c. wawancara dengan para ahli yang memiliki otoritas ilmiah dalam bidang 

kearifan local, desentralisasi, otonomi dan pemerintahan desa 

Untuk kategori data sekunder biasanya didapatkan dari, dokumen resmi, 

jurnal, artikel, makalah, dokumen pribadi, buku, majalah dan data dari situs 

internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. 

3. Teknik Dokumentasi (Bibliografis) 

Sanapiah Faisal memberikan pemaparan untuk teknik dokumentasi alat 

pengumpulan datanya adalah form-form pencatatan dokumen/form 

dokumentasi, form ini digunakan untuk memasukkan atau memindahkan data 

yang relevan dari suatu sumber/dokumen (Faisal, 1999). 

Teknik ini digunakan untuk menunjang data hasil pengamatan dan 

wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti dengan cara menelusuri data yang 

berkaitan dengan pokok penelitian melalui form dokumen resmi, makalah, 

artikel, jurnal, data dari situs internet ataupun dokumen pribadi yang terkait 

dengan kearifan lokal dan pemerintahan desa. 
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C. Lokasi Penelitian: Desa Tegalgondo, Kabupaten Malang 

D. Teknik Analisa Data 

Proses Analisa data adalah bagian paling utama tentang bagaimana suatu 

data dan informasi dianalisa dan dijabarkan sesuai tujuan penelitian.  

Sebagaimana dengan Motode penelitian kualitatif dengan tipe/jenis penelitian 

deskriptif model analisa data yang dipergunakan adalah analisa data kualitatif. 

Sebagaimana definisi mengenai analisa data kualitatif oleh beberapa ahli sebagai 

berikut:  

Bogdan & Biklen mendefinisikan analisis data kualitatif sebagai berikut:  

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 
apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 
dapat diceritakan kepada orang lain. (dalam Moleong, 2004) 
  
Pada penelitian kali ini, yang akan digunakan oleh peneliti untuk 

menganalisa data adalah menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan 

penelitian yang bersifat spesifik dan identity  

2. Langkah berikutnya adalah proses reduksi data dengan melakukan 

pemilahan data yang disesuaikan dengan kategori rumusan masalah 

penelitian. Langkah ini dilakukan untuk menjernihkan dan menyeleksi 

seluruh data yang masuk berdasarkan kategori.  
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3. Proses koding, dilakukan untuk memberi label pada data yang telah 

terkategorisasi  

4. Selanjutnya dilakukan pemrosesan dan pengolahan data dengan cara 

menemukan pola dalam bentuk narasi dengan jalan mendeskripsikan 

fenomena dan data yang telah diperoleh dengan cara menemukan 

hubungan satu dengan yang lainnya dengan melakukan proses 

interpretasi yang rasional dan adequat. 

5. Pada tahap akhir analisa data adalah proses penarikan kesimpulan, 

dengan mencari hasil ataupun tujuan penelitian yang didasarkan atas 

data dan berbagai informasi yang telah dikumpulkan, diharapkan dalam 

penarikan kesimpulan didalamya terkandung jawaban dari permasalahan 

penelitian.   
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BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Menjaga Kearifan Lokal dengan mengakomodir struktur pemerintahan 

desa jawa dan Modern 

 

Jika kearifan lokal diartikan sebagai sebuah jawaban dalam 

mempertahankan nilai kelokalan, dalam konteks ini secara stuktur organisasi, 

pemerintahan desa tengah mengadopsi pola tersebut. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa Perda Kabupaten Malang No 12 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa mengakomodir 

satuan-satuan struktur pemerintahan desa Jawa dalam sistem pemerintahan 

desa modern. Sebagaimana masih terdapat posisi Kebayan, Kuwowo, Mudin, 

Kepetengan atau Jogoboyo dan beberapa Kamituwo yang dikombinasi dengan 

satuan struktur pemerintahan desa modern yakni Kepala Urusan Umum, Kepala 

Urusan Keuangan dan BPD.  

Adapun struktur pemeritahan desa Tegalgondo terbilang menarik untuk 

dipaparkan hasil penelitiannya dikarenakan sarat politisasi kepentigan pragmatis 

yang jauh dari kesan sebuah struktur organisasi pemerintahan yang 

mencerminkan nilai-nilai local wisdom, yakni dengan mengosongkan posisi 

Sekretaris Desa yang didasarkan pada alasan politis dalam bentuk protes atas 

kecemburuan status Pegawai Negeri Sipil seorang Sekretaris Desa yang notabene 
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bukan berasal dari desa Tegalgondo, karena jabatan tersebut diisi oleh seorang 

pegawai negeri sipil yang ditempatkan oleh pemerintah Kabupaten Malang pada 

daerah tersebut sebagaimana ditunjukan pada gambar berikut: 

Gambar 1. Struktur Pemerintahan Desa Tegalgondo 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian 
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Berdasarkan keterangan dari gambar 1, menunjukkan bahwa struktur 

pemerintahan desa masih diturunkan dari ketentuan sebelumnya yakni PP No 72 tahun 

2005 tentang Desa yang mengharuskan terdapatnya Sekretaris Desa yang berstatus 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Hal 

ini dikarenakan Perangkat desa tersebut telah aktif bekerja sejak terpilihnya Kepala Desa 

baru yang dilantik pada 30 Mei 2011 oleh Bupati Malang Rendra Kresna untuk masa 

bhakti 2011-2017 dengan kepala desa terpilih H.Usman Junaedi. 

Arogansi lokal ditingkat desa tersebut semakin kentara dengan hasil wawancara 

yang dilakukan dengan Kuwowo desa Bapak Joyo Sucipto yang menjawab kosongnya 

posisi sekretaris desa dengan jawaban “gak tahu masih purik (baca: marah)”. Terdapat 

beberapa keterangan lain yang berhasil dihimpun dari perangkat BPD, bahwa Kosongnya 

posisi Sekretaris Desa adalah bentuk protes akan tuntutan pengangkatan Kepala Desa 

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga bentuk sebagai bentuk aksi terhadap kemampuan 

desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sendiri tanpa bantuan peran 

Sekretaris Desa dari pihak pemerintah Kabupaten Malang.  

Kondisi demikian ternya mendapatkan pembenaran pada ketentuan 

pemerintahan Desa yang baru sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 2014 pasal 48 

dan 50  yang mana perangkat pemerintahan desa hanya terdiri dari sekretariat desa, 

pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis, yang mana perangkat desa diisi 

keseluruhan oleh masyarakat desa yang memenuhi persyaratan. Terlepas dari 

terkabulnya tuntutan kelompok Persatuan Masyarakat Desa Nusantara (Parade 

Nusantara) selama proses pengesahan UU desa dan belum terdapatnya peraturan 

turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atas UU no 6 tahun 2014, tampak jelas 
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bahwa spirit awal yang dilakukan oleh pemerintahan desa Tegalgondo masih 

merefleksikan kepentingan politik pragmatis.  

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa otonomi desa yang dicita-citakan 

sebagai landasan dasar terhadap penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan 

desa, ditujukan sebagai bentuk perwujudan kembali sebuah local wisdom yang selama 

ini telah direnggut dalam skema uniformitas desa oleh Orde Baru. Hal ini diorientasikan 

agar desa dapat menjawab tantangan-tatangan pemerintahan desa modern dengan 

langkah solutif dan lokalis. Akan tetapi pada kenyataanya, perangkat desa kembali 

menjadi canggung untuk berpolitik secara arif yang dilandaskan pada nilai -nilai luhur, 

dikarenakan mereka telah terjebak euphoria politik setelah sekian dekade dilakukan 

depolitisasi pada pemerintahan desa.  

B. Revitalisasi Perangkat Desa dari Modernisasi 

Strategi penjagaan terhadap nilai-nilai lokal secara fisik telah 

terrefleksikan dari pemaduan satuan-satuan perangkat organisasi desa 

tradisional dengan perangkat pemerintahan desa modern. Hal ini menunjukkan 

desa kembali memiliki identitas, jika selama ini pemerintahan desa dikonstruk 

sebagaimana model pemerintahan desa di Jawa, kini pemerintahan desa dapat 

diatur dengan menggunakan penamaan dan kolaborasi struktur lokal. Tidak 

hanya itu, dengan ketentuan desa yang baru entitas desa adat kembali 

dikuatkan. 
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Jawaban menarik dari penelitian ini adalah, ketika lokalitas telah 

diberikan ruang implementasi, maka langkah pentingnya adalah revitalisasi 

perangkat pemerintahan desa dengan tuntutan riil modernisasi, hal ini dilakukan 

supaya terwujud relevansi dan kebermanfaatan atas upaya pelestarian nilai 

lokalitas dengan tantangan kebutuhan pemerintahan modern.  

Adapan pemaparaan dimulai dari revilatisasi peran Kuwowo dan Kebayan 

sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut:  

Gambar 2. Kuwowo dan Kebayan dalam Struktur Pemerintahan Desa  

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian 



Menjaga Kearifan Lokal dengan Revitalisasi Peran Perangkat Desa dari Modernisasi  
(Studi Pada Pemerintah Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)  

 

33 
 

Berdasarkan tupoksinya Kuwowo merupakan unsur pelaksana 

pembangunan, berarti dalam hal ini perannya adalah menyelenggarakan 

program-program pembangunan pemerintahan desa, begitu pula dengan 

kebayan yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan.  

Pada kenyataannya untuk peran asli Kuwowo yang terkait dengan 

program bangun desa yakni terkait dengan pertanian, pengadaan lumbung desa 

dan perairan atau irigasi sawah warga telah mengalami reduksi yang sangat 

signifikan, hal ini diikuti oleh perkembangan modernisasi yang mana mata-

pencaharian masyarakat sebagai petani semakin berkurang diikuti dengan 

berkurangnya lahan pertanian untuk pemukiman penduduk. Sehingga dalam 

pelaksanaanya fungsi kuwowo bertarnsformasi menjadi fungsi pembangunan 

dalam arti modern, yang mana penggunaan tanah bengkok tidak lagi untuk 

penyediaan lumbung desa tetapi sudah berorientasi pada pembangunan pasar 

desa dan kebutuhan perkembangan penduduk yakni pembangunan Tempat 

Pembuangan Sampah Sementara (TPSS). Begitu pula dengan fungsi Kebayan 

yang pada mulanya sebagai fungsi administratif persuratan, saat ini telah 

bertansformasi sebagai pelaksana urusan pemerintahan.  

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kedua fungsi tersebut hanya 

diimplementasikan dalam tataran modern unsich. Sehingga penggunaan 

penamaan lokal hanya sebatas formalitas atas dasar penghormatan nilai-nilai 

lokalitas. Hal ini dikarenakan, ketika terjadi transformasi dari peran tradisional 
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menjadi peran modern, tidak terdapat revilatisasi dan penjagaan peran lokal 

yang berkesinambungan terhadap perubahan sosial yang berbentuk modernisasi, 

sehingga dengan peran yang baru, perangkat ini terjebak pada pelaksanaan 

peran pemerintahan desa yang bersifat rutinitas, administratif dan sebatas 

melaksanakan program-program turunan dari pemerintah kabupaten.  

Hal tersebut diperkuat sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh 

Kebayan ibu Ninik F memaparkan, ”program kerja kita ya melakukan tugas 

pemerintahan sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Desa, dan juga 

melaksanakan program turunan Pemerintah daerah”. Adapun hasil wawancara 

dengan pihak Kamitowo bapak Joyo Warsito mengatakan ”pembangunan desa 

dilakukan sebagaimana hasil musrenbangdes, supaya sesuai dengan ketentuan”.  

Sedangkan wawancara dari informan kunci yakni bapak Nur sebagai 

anggota masyarakat mengatakan sebagai berikut: 

”Pembangunan desa yang mana, pak Lurah (baca: Kepala Desa) itu 

programnya cuma untuk masyarakat Gondang saja (salah satu dusun 
dimana Kepala Desa berasal), hal ini sebagai bentuk kompensasi politik 

karena sudah memilih dia, sedangkan Gondang itu adalah dusun terbesar 
di desa Tegalgondo ini, jadi setiap pemilihan Kepala Desa, calon dari 

Gondang selalu menang. Lihat saja program pengangkutan tempat 
sampah, dan pembangunan tempat pembuangan sampah sementara 

yang dibangun dekat dengan dusun Ketangi, masih terkunci dan hanya 
untuk masyarakat Gondang saya, padahal tanah yang digunakan itu 

adalah bengkok desa, beratikan milik desa, bukan warga gondang saja”  

 Berdasakan dari kesimpulan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa 

spirit penyelenggaraan pemerintahan desa terjebak pada penyelenggaraan rutin 
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yang tidak berbeda jauh dengan Kelurahan, terutama aspek pembangunan yang 

terjebak pada penyelenggaraan pemerintahan rutin saja, tanpa menghidupkan 

inovasi terhadap pembangunan yang berakar dari nilai-nilai lokalitas, sehingga 

revilatisasi pada peran terhadap struktur-struktur lokal pada perangkat desa 

tidak tercermin, karena yang terjadihanyalah revitalisasiatas unsur modernisasi.

 Adapun bentuk pendangkalan atas revitalisasi terhadap local wisdom juga 

tampak pada Kepetengan, Mudin dan Kamituwo sebagaimana ditunjukkan pada 

gambar berikut: 

Gambar 3. Kepetengan, Mudin dan Kamituwo dalam Struktur Pemerintahan desa        

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian 

Jika peran Kepetengan terkait dengan keamanan desa, dalam hal ini tugas 

pokok dan fungsi keamanan desa harus didefinisikan secara spesifik, berdasarkan 

hasil wawancara dengan Kepetengan Desa bapak Tarmudi mengatakan bahwa: 

”fungsi kepetengan itu terkait dengan keamanan desa, ya hal-hal yang 

menyangkut ketertiban, persengketaan dan perselisihan antar warga”. Melihat 
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fungsi yang demikian maka peran Kepetengan merupakan sebuah mediator atas 

perselisihan dan sengketa yang terjadi. Hal tersebut menjadi sangat insidental, 

terlebih jika terkait kemanan warga desa, terutama pada lokasi pendatang yakni 

yakni perumahan IKIP dan Griya Pinayungan Asri telah digantikan oleh fungsi 

satpam dan sistem keamanan keliling (siskamling) yang dikelola pihak warga 

perumahan sendiri. Yang menarik adalah sistem siskamling malah tidak berjalan 

pada lokasi dusun-dusun yang notabene merupakan pemukiman mayoritas 

warga desa Tegalgondo.  

Berdasarkan dari gambar berikut fungsi kemanan juga tidak banyak 

didefinisikan dalam satuan-satuan fungsi perangkat desa sebagaimana gambar 

berikut: 

Gambar 4. Tupoksi Perangkat 

Desa  

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian 
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Gambar 5. Tupoksi Perangkat Desa lanjutan 

 

 
Sumber: Data Dokumentasi Pribadi Penelitian 

 

 

Berdasarkan dari keterangan yag diperoleh dari hasil penelitian lapang, 

menunjukkan bahwa peran Kepetengan merupakan unsur perangkat desa yang 

diambil dari struktur perangkat desa lokal untuk dilestarikan dalam struktur 

pemerintahan desa modern. Akan tetapi, tidak terjadi revilalisasi peran yang 

bagus terhadap tuntutan peran pemerintahan modern, sehingga perang 

Kepetengan menjadi tidak fungsional. 

Berikutnya adalah peran Mudin yang terkait dengan fungsi keagamaan, 

pada kenyataannya telah mengalami reduksi fungsi. Pada masa dahulu, sosok 
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Mudin juga merupakan pemuka agama yang memiliki fungsi rohaniawan dan 

dipercaya mengurusi pernikahan, kematian dan hal-hal keagamaan warga 

lainnya. Akan tetapi pada era modern ini fungsi Modin dalam hal pernikahan 

telah banyak direduksi oleh satuan pemerintahan yang lebih tinggi  yakni Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kabupaten Malang. Sehingga fungsi Mudin dalam 

pernikahan menjadi sangat administratif yakni, pembuat surat pengantar desa 

terkait pernikahan warga untuk dapat diproses terlebih lanjut di KUA. Fungsi 

Mudin yang masih berperan yakni terkait penanganan kematian warga.  

Dalam hal ini revitalisasi peran Mudin juga tidak berjalan dengan baik, hal 

ini dikarenakan fungsi Mudin desa sebagian besar masih mengurusi hal -hal 

keagamaan bagi warga muslim, akan tetapi masyarakat modern desa Tegalgondo 

saat ini juga memiliki jumlah masyarakat non-muslim yang meningkat dari 

beberapa tahun sebelumya, sehingga tantangan reitalisasi terhadap fungsi modin 

juga harus terus diperkaya. 

Adapun terkait fungsi Kamituwo yang pada awalnya adalah kelompok 

yang dituakan di desa terkait dengan fungsi pemberi pertimbangan pada acara-

acara rembung desa, maka saat ini fungsi Kamituwo mengalami perubahan 

makna dan revilatisasi terhadap tuntutan pemerintahan modern yang fungsional. 

Fungsi pertimbangan dan sekaligus pengawasan terhadap perangkat desa 

tersebut kini telah diambil alih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang 

mana berfungsi selaku lembaga legislatif pada level pemerintahan desa. 
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Revitalisasi fungsi Kamituwo saat ini ialah sebagai pembantu pelaksana Kepala 

Desa pada masing-masing dusun desa. Kamituwo juga tidak harus sosok yang 

sepuh, sosok mudapun sepanjang mendapat kepercayaan masyarakat desa, 

dapat menjalankan fungsi sebagai Kamituwo.        
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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Mekanisme penjagaan kearifan lokal pada organisasi perangkat 

pemerintahan desa dalam rangka penguatan pelaksanaan otonomi desa 

adalah dengan melakukan langkah mengakomodir satuan perangkat desa 

tradisional seperti, Kuwowo, Kebayan, Kepetengan/Jogoboyo, Mudin dan 

Kamituwo, dikombinasikan dengan peran perangkat pemerintahan desa 

modern, Seperti BPD, Sekretartis Desa, Kaur Umum dan Kaur Keuangan. 

Meskipun posisi Sekretaris Desa dikosongkan sebagai bentuk protes terhadap 

tuntutan pengangkatan Kepala Desa sebagai PNS. Akan tetapi pengosongan 

jabatan Sekretaris Desa yang berstatus PNS mendapat pembenaran dari UU 

Desa No  No 6 tahun 2014 yang mana mengembalikan seluruh pengisian 

perangkat desa dari masyarakat desa sendiri.  

Ruang kelokalan telah dibuka begitu lebar dalam pembentukan struktur 

pemerintahan desa dimasing-masing desa seluruh Indonesia, sehingga desa 

bisa merefleksikannya dalam bentuk penamaan-penamaan lain yang sesuai 

dengan adat istiadat. Adat tetapi menjaga relevansi nilai kelokalan serta 

revitalisasi peran perangkat desa tradisional dengan modern tidak berjalan 

dengan baik, sehingga transformasi yang dilakukan berujung pada reduksi 
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peran yang menghasilkan kinerja tidak fungsional dan pada akhirnya 

penjagaan struktur tradisional sebatas penggunaan nama lokal saja, fungsi 

lokal wisdom pada satuan pemerintahan desa tradisional tidak berjalan 

dengan baik. 

Seperti halnya peran Kuwowo yang pada mulanya sebagai pegelola 

pertanian dan irigasi desa, ditransformasikan pada peran pembangunan desa 

yang berorientasi pembangunan modern yang hanya merupakan turnan 

program pembangunan dari pemerintah Kabupaten Malang, berikutnya juga 

terhadap peran Kebayan, yang pada mulanya berfungsi sebagai administrasi 

dan persuratan, kini telah bertransformasi pada urusan pemerintahan yang 

sekali lagi bersifat rutin dan turunan. Peran Kepetengan yang pada mulanya 

berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tidak direvitalisasi 

dengan baik sehingga hilang aspek fungsionalnya, begitu pula dengan peran 

Modin yang dalam hal pernikahan, talak dan rujuk telah direduksi oleh KUA, 

sehingga yang masih tersisa hanyalah peran fungsional dalam pelayanan 

pada warga yang meninggal dunia. Terakhir, peran Kamituwo yang 

mengalami transformasi tidak lagi sebagai pihak yang dituakan dan dimintai 

pertimbangan, tetapi telah berubah fungsi menjadi pelaksana pembantu 

Kepala desa pada tiap-tiap dusun di desa. Adapun peran pertimbangan dan 

pengawasan telah diambil alih oleh BPD sebagai badan legislati f di tingkat 

pemerintahan desa.  
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B. Saran 

 

1. Penjagaan aspek kelokalan dalam struktrur pemerintahan desa 

seharusnya tidak lagi sebatas penggunaan nama lokal, tetapi  harus 

sampai pada tataran revilatisasi fungsional supaya tetap relevan 

dengan tuntutan pemerintahan desa modern 

2. Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk 

membuat kebijakan terkait dengan langkah revitalisasi fungsi 

perangkat desa agar dapat mengakomodir dua kepentingan yang 

bersamaan secara tepat, yakni mempertahankan kearifan lokal dan 

revitalisasi struktur perangkat desa terhadap modernisasi. 
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