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Kata Pengantar

HALAMAN PERSEMBAHAN

**********

Buku dengan judul: “DESA KUAT NEGARA BERDAULAT” 
ini, dipersembahkan secara khusus untuk para penggiat desa yang 
selama ini mengorbankan seluruh tenaga dan waktunya untuk 
masa depan desa yang lebih baik. Kami dari The Indonesian 
Power for Democracy (IPD) bekerjasama dengan Badan Peng-
kajian MPR memberikan apresiasi melalui penerbitan buku ini, 
terhadap semua pihak yang selalu berkorban untuk kemajuan 
desa. Desa adalah masa depan Indonesia.

The Indonesian Power for Democracy (IPD), Jl. Godean KM 
8.5 Brintik RT 04 RW 23, No. 11  Sidokarto DI Yogyakarta, 

Telpon: 0274-282345, www.ipd-indonesia.org, FB: IPD Dem-
os, Twitter: IPD Demos, Instagram: IPD Demos.



Desa Kuat Negara Berdaulat

vi



vii

Kata Pengantar

PENGANTAR

Desa Membentuk Negara,
Negara Memperalat dan Melemahkan Desa

Sutoro Eko

Guru Desa, Ketua Sekolah Tinggi 
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

********

“Desa menciptakan negara, negara menciptakan desa”, demikian 
ungkap Clifford Geertz (1980) ketika menulis Negara Teater Bali. 
Dari Aristoteles, kita tahu, bahwa manusia secara alamiah membentuk 
asosiasi mulai dari keluarga, masyarakat, desa dan kemudian negara. 
Kemunculan negara (negara-kota, negara-raja, negara-bangsa modern) 
dalam sejarah telah menghadirkan ketegangan antara desa dan 
negara, meskipun kedua asosiasi manusia ini saling menciptakan. 
Desa menyediakan wilayah, tanah, penduduk, dan masyarakat untuk 
membentuk negara, baik secara sukarela maupun secara paksa (Robert 
Carneiro, 1970). Bahkan desa juga memberi makan kepada raja 
dan keluarga sebagai pemilik negara-kerajaan. Ketika berdiri tegak, 
negara mengusik kehidupan desa dengan cara memiliki, menguasai, 
mengatur, menata, mengendalikan, menyuruh tenaga kerja dari desa, 
dan menarik pajak dari desa, selain negara juga melindungi keamanan 
desa (Harumi Befu, 1967). 

Pertama, negara Leviathan liberal-radikal pasca Abad Pencerahan 
di Eropa Barat. Pembentukan negara (state formation) liberal itu 
dilakukan bersamaan dengan pembentukan kota dan kapitalisme 
melalui kekerasaan, esktraksi, integrasi, sentralisme negara, 



Desa Kuat Negara Berdaulat

viii

pemerintahan langsung (direct rule), birokratisasi, dan unifikasi 
hukum yang menghancurkan feodalisme dan otoritas tradisional 
(Charles Tilly, 1975; 1990). Desa yang sebelumnya memiliki otonomi 
sebagai badan hukum, pemerintahan lokal dan otoritas tradisional 
dilenyapkan oleh negara, hanya tersisa nama, pemukiman dan 
komunitas lokal  (Jerome Blum, 1971). Formasi barunya adalah negara 
dan warga negara, tidak ada lagi desa sebagai satuan pemerintahan 
tidak langsung (indirect rule). Diskursus dan imajinasi desa (village) 
berubah menjadi perdesaan (rural) yang kelak melahirkan rural 
development (Sarah Neal 2009, Michael Woods, 2011).

Kedua, negara kolonial. Bangsa Eropa datang ke tanah jajahan, 
termasuk Belanda di Nusantara, membawa misi peradaban liberal, 
membentuk negara modern tetapi bukanlah negara liberal yang 
terjadi di tanah airnya. Selama dua ratus tahun, VOC melakukan 
monopoli perdagangan dengan kekerasan, termasuk melakukan 
politik isolasi ekonomi desa, dengan tangan bangsa China sebagai 
tengkulak dan penyewa desa (George Kahin, 1952). Pada awal 1800, 
penguasa kolonial membentuk negara modern melalui sentralisasi, 
teritorialisasi dan birokratisasi. Dengan pendekatan rasis, penguasa 
kolonial menciptakan struktur pemerintahan yang terbelah antara 
binnenlands bestuur (BB) yang dipegang oleh orang Eropa mulai 
Gubernur Jenderal sampai Risiden, dan pangreh praja yang diisi oleh 
orang-orang pribumi dengan posisi tertinggi pada bupati (asisten 
residen). BB ini adalah bentuk pemerintahan yang formalistik, 
hirarkhis, sentralistik dan birokratik sehingga dikenal sebagai 
negara birokratik atau negara pegawai (Heather Sutherland, 1979; 
Ruth McVey 1982), yakni pemerintahan-negara yang dikuasai oleh 
pegawai, yang tidak berasal dari rakyat dan tidak berorientasi pada 
warga-negara. Desa tidak masuk ke dalam pemerintahan modern itu, 
melainkan diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum pribumi, yang 
memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri. Meskipun otonom, kepala desa harus tunduk pada bupati 
dan penguasa kolonial. Kepala desa bertugas menyediakan lahan dan 
tenaga kerja untuk mengamankan tanam paksa sehingga ia tidak lagi 
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menjadi pemimpin rakyat, melainkan menjadi mandor kebun (Frans 
Husken, 1998). Dalam literatur, pemerintahan-negara kolonial ini 
disebut sebagai pemerintahan tidak langsung (indirect rule) yang 
memelihara-mengawetkan struktur kekuasaan lokal, baik untuk 
memelihara hegemoni politik, memerintah secara efisien, maupun 
memaksimalkan eksploitasi ekonomi. Dengan kalimat lain, negara 
kolonial tidak mengubah atau melenyapkan desa untuk menjadi 
negara liberal, melainkan memanfaatkan-memperalat desa untuk 
eksploitasi kolonial. 

Tahun 1945, kemerdekaan Indonesia, bisa disebut sebagai 
proses dekolonilasi desa yang diwarnai dengan nasionalisme, 
antikolonialisme, defeodalisasi, sekaligus mengambil nilai-nilai lokal 
desa sebagai inspirasi pembentukan negara-bangsa baru. Konstitusi 
tidak bercorak liberal yang melenyapkan desa, melainkan negara 
mengakui-menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, yakni 
desa, nagari, negeri, kampung, marga, dan sebutan-sebutan lain. 
Dengan begitu, saya menyebut konstitusi menegaskan konsepsi 
negara semesta, yang punya visi negara hukum, kedaulatan rakyat, 
keadilan sosial, negara pengurus, kewargaan, sekaligus tetap mengakui 
keberadaan desa. 

Dekolonisasi desa itu, sayang, tidak berhasil. Beberapa kali 
regulasi yang mengatur daerah dan desa sepanjang 1945 hingga 1965 
tidak berjalan. Pemerintah Republik Indonesia telah gagal dalam 
mengatur, mengelola, memajukan dan memperkuat desa. Mengapa 
gagal? Gejolak politik tentu menjadi salah satu penyebab, selain 
juga karena prioritas utama para sesepuh adalah integrasi dan visi 
kebangsaan. Hampir semua kebijakan pemerintah selama dua dekade 
itu gagal, yang menurut hemat saya, karena negara lama warisan 
kolonial masih tetap bertahan meski Indonesia adalah bangsa dan 
pemerintahan baru dengan semangat baru.  Meski demikian, di balik 
kegagalan ini ada hikmah penting: desa malah menjadi berdikari di 
saat negara melemah, yang tidak melakukan kontrol terhadap desa. 
“Sebaliknya, setiap waktu negara lemah – yaitu pada abad ke-15 
dan ke-16, menjelang abad ke-17 dan awal abad ke-18, pada saat 

Pengantar
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Perang Jawa, selama Perang Kemerdekaan dan zaman Soekarno – 
kemungkinan besar kebalikannya yang terjadi, yaitu bahwa desa 
menjadi pengambil inisiatif dan “berdikari”, ikatannya dengan 
superstruktur agak renggang”, demikian ungkap Denys Lombard  
(2005: 89-90).

Desa berdikari bukan hanya dalam bentuk longgarnya 
kontrol negara, tetapi secara konkret desa-desa di Jawa mempunyai 
kontribusi penting terhadap republik, mulai era perjuangan revolusi 
fisik, era pertarungan politik demokrasi parlementer, sampai era 
land reform. Selepas 1945, semangat kemerdekaan membangkitkan 
keinginan rakyat untuk mengenyam pendidikan, tetapi pemerintah 
tidak sanggup memenuhi secara sempurna. Di DIY, banyak desa 
mendirikan sekolah dasar/rakyat untuk membelajari pendidikan dasar 
(membaca, menulis, menghitung) dengan mengambil guru-guru 
lokal yang digaji dengan tanah paguron milik desa (Selo Soemardjan, 
1965). Semasa revolusi fisik, desa-desa di kawasan Jawa bagian 
selatan memasok logistik perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal 
Soedirman, yang kelak menorehkan sejarah bersatunya antara rakyat 
dengan tentara. Bukan hanya mengurus kepentingan desa sendiri 
seperti irigasi dan keamanan, desa juga terlibat langsung membentu 
sensus penduduk. Di era demokrasi parlementer, yang menghadirkan 
pertarungan tajam antarpartai politik sampai ke desa1, banyak kepala 
desa berperan penting menjaga harmoni dan melindungi warga dari 
hasutan dan gejolak pertikaian akibat perbedaan afiliasi partai politik.2 

1Dalam konteks ini, Kuntowijoyo (1993), misalnya, berpendapat bahwa 
masuknya kekuatan-kekuatan politik di pedesaan, partai-partai dengan ranting-
ranting jauh ke desa, telah mengguncang dikotomi tradisional antara desa dan 
supradesa, antara petani dan priyayi, antara “sikap nonekonomis dari priyayi dan 
komunalisme konservatif dari desa”. Posisi yang unik dari partai-partai politik 
di pedesaan telah dikembangkan secara berbeda oleh partai-partai, berdasarkan 
pemahaman mereka mengenai masyarakat desa. Pandangan mereka mengenai 
pedesaan ada kalanya membantu pekerjaan mereka, ada kalanya justru menghambat 
kegiatan mereka. Partai-partai agama rupanya telah mengidealisasi pedesaan sebagai 
gudang orang-orang beragama, sedangkan partai-partai nonagama, termasuk PKI, 
melihatnya sebagai kelompok kepentingan semata. 

2Menurut oral history, banyak kepala desa yang terpaksa berafiliasi atau 
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Demikian juga ada desa-desa yang mengambil prakarsa secara mandiri 
melakukan land reform skala desa.3

Hikmah desa berdikari selama dua dekade itu memberi pelajaran 
bahwa desa bisa berfungsi sebagai the last resort ketika negara tidak 
hadir. Bahkan desa mempunyai sumbangan penting untuk rakyat 
dan republik. Negara cuci tangan jauh lebih baik daripada campur 
tangan, tetapi yang terbaik adalah turun tangan. 

Tetapi semuanya berubah, bahkan kembali ke zaman 
kolonial, ketika hadir negara tipe ketiga, yakni negara modernis-
developmentalis plus birokratik Orde Baru yang mewarisi negara 
kolonial, dan terus disepuh dengan neoliberalisme di zaman 
reformasi. Developmentalisme melahirkan pembangunan desa, dan 
birokratisasi memaksa desa menjadi unit pemerintahan terendah 
dalam hirarkhi binnenlands bestuur kolonial yang diperkuat oleh 
Orde Baru. Diskursus dan proyek pembangunan perdesaan telah 
mengubah imajinasi desa, juga mengubah village menjadi rural. Desa 
ini menjadi penanda perbedaan sosial dalam keseluruhan konteks 
pembangunan dan modernisasi. Sebelum pembangunan, desa adalah 
kesatuan masyarakat yang otonom. Setelah pembangunan hadir, 
desa dikonstruksi dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, 
ketertinggalan dan primitif. Pembangunan dan modernisasi 
bertujuan mengubah semua itu, membuat desa tradisional menjadi 
modern. Pembangunan pedesaan adalah media dimana desa 
digabungkan ke dalam negara, penduduk desa dikonversi menjadi 
warga negara, dan desa ditempatkan dalam bagian pembangunan 
nasional (James Ferguson, 1990; Manish Thakur, 2007). Banyak 
program pembangunan masuk desa untuk menyertai eksploitasi 

bergabung ke PKI karena takut pada intimidasi pembunuhan yang dilakukan 
kaum radikalis itu. Tetapi banyak juga kepala desa yang kuat dan berani melawan 
intimidasi, seraya melindungi warga dari hasutan, intimidasi dan pertikaian politik. 
Dengan begitu kondisi desanya relatif aman dan harmoni.  

3Para pegiat reforma agraria sering menunjuk Desa Ngandagan di Jawa Tengah 
yang menjadi salah satu eksemplar kisah ini. Lihat M. Shohibuddin dan Luthfi 
AN, Land Reform Lokal A la Ngandagan: Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah 
Desa Jawa (1947-1964) (Yogyakarta: STPN Press dan Sajogyo Institute, 2010).

Pengantar
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yang mengambil hasil bumi dari desa. Negara ini menjadikan desa 
sebagai obyek apapun. Orde Baru sampai reformasi memakai pola 
negara modernis-developmentalis ini, dengan cirikhas begitu banyak 
program pembangunan dan pemberdayaan yang saling silih berganti, 
dengan menempatkan desa sebagai obyek, baik lokasi (locus) dan 
fokus program sektoral. 

Apa hasilnya? Jika pembangunan desa yang menggunakan teori 
tinggal landas -- versi WW Rostow dan ditirukan secara fasih oleh 
Soeharto – berhasil, maka desa, atau setidaknya penduduk desa, sudah 
maju dan makmur. Jika pembangunan berhasil,  maka desa seharusnya 
bisa menyediakan penghidupan yang memadai untuk penduduk. 
Ternyata tidak, yakni desa tidak tinggal landas, melainkan tetap 
tertinggal di landasan. Desa tidak sanggup memberi penghidupan, 
sehingga banyak penduduk desa yang melakukan urbanisasi ke kota, 
atau melakukan migrasi sebagai tenaga kerja yang tidak bermartabat di 
negeri orang. Ini adalah sebuah kontradiksi dan paradoks: “orang kota 
mengambil hasil bumi ke desa, orang desa mengais rezeki ke kota”. 
Karena itu sukses pembangunan desa jangan dilihat dari hasilnya yang 
gagal itu, tetapi lihatlah pembangunan telah berhasil mengawetkan 
otoritarianisme Orde Baru (Lyn Parker, 2003). 

Perdebatan dan pertaruan politik-pengetahuan atas desa terus 
berlangsung. UU Desa tahun 2014 adalah sebuah kemenangan kecil, 
yang menganut tipe keempat, yakni negara semesta.  Negara semesta 
ini adalah negara sebagai ide dan komitmen kolektif yang tidak hanya 
mengenal warga tetapi juga mengenal komunitas lokal, baik desa 
maupun komunitas adat. Negara yang hadir sebagai antitesis dari tiga 
negara sebelumnya, berdiri teguh pada konstitusi untuk melindungi, 
mengakui, menghormati, mempercayai, dan memperkuat desa. Ini bukan 
pandangan romantis-esensialis yang terkadang terjebak mengisolasi desa, 
melainkan sebagai pandangan konstruktivis yang mengandung misi desa 
maju, kuat, mandiri dan demokratis, atau mempunyai nilai ketahanan, 
kemandirian, kerakyatan, kemakmuran dan kemajuan. Buku yang 
bertitel “Desa Kuat, Negara Beradulat” ini merupakan sebuah pandangan 
konstruktivis, yang mengikuti garis negara semesta. 
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Namun negara semesta ini harus terus bertarung dengan 
negara modernis-developmentalis, yang terus membangun sambil 
merusak desa sekaligus memajukan sambil melemahkan desa. Agen 
neoliberal, politisi pragmatis yang mengandalkan keringat kekuasaan, 
teknokrat, akademisi, konsultan, maupun kaum kelas menengah 
ngehek adalah barisan pendukung negara modernis-developmentalis 
itu, yang sebenarnya mmperalat dan melemahkan desa. Tetapi mereka 
hadir sebagai pemegang kuasa kebenaran tunggal, mereproduksi 
keberhasilan pembangunan desa – seperti Soeharto yang sangat demen 
pada tinggal landas – melalui serangkaian pertunjukan yang seolah-
olah desa sudah berubah besar dan hebat. 

Pengantar
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PENGANTAR EDITOR
MEMBELA DESA MEMBELA NEGARA

Gregorius Sahdan

Direktur The Indonesian Power for Democracy (IPD)

**********

Masih banyak di antara kita yang mempunyai pandangan sinis 
terhadap desa. Di tengah arus dana desa yang menguat ke desa, 
kita kian memandang rendah desa, seakan-akan urusan desa hanya 
tentang dana desa. Jika kita mempunyai kepedulian terhadap desa, 
ada banyak hal yang bisa dilakukan di antaranya dengan mengambil 
bagian dalam pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang 
mengalir ke desa, tentu saja merupakan bagian dari komitmen dan 
keberpihakan pemerintah terhadap desa dan merupakan mandat 
UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Mandat ini merupakan bagian 
dari perubahan posisi dan cara pandang negara yang bergeser dari 
Jakarta Membangun Desa ke Desa Membangun Jakarta. Pergeseran 
ini tentu saja merupakan bagian dari kebijakan nasional dimana 
muncul kesadaran bahwa pembangunan yang selama ini dipimpin 
negara atau disebut dengan istilah state led development gagal atau 
tidak berhasil membawa kesejahteraan ke desa. Alih-alih meneteskan 
kemakmuran ke desa, model pembangunan yang dipimpin negara 
ini hanya menciptakan eksploitasi dan penindasan atas desa. Desa 
sejak kemerdekaan sampai dengan munculnya UU No.6 Tahun 
2014, banyak menikmati air mata. Banyak pekerjaan pemerintah 
yang diberikan ke desa, tetapi penghargaan dan pengakuan terhadap 
desa sangat minim. 
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Buku dengan judul: “Desa Kuat Negara Berdaulat” ini disusun 
berdasarkan keprihatinan kami di The Indonesian Power for Democracy 
(IPD), dimana kami melihat bahwa desa masih diperlakukan sebagai 
anak tiri republik. Negara belum sepenuhnya hadir untuk mengurus 
desa. Negara bahkan lebih banyak mengatur desa. Dengan dukungan 
dana yang terbatas dari Badan Pengkajian MPR, kami mengumpulkan 
para peneliti, membuat Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 5 
Oktober 2019 dengan mengumpulkan para peneliti yang yang berasal 
dari universitas ternama di Yogyakarta. Naskah yang dipresentasikan 
dalam FGD, kami bukukan. Ada banyak argumentasi teoritis dan 
konseptual yang muncul dalam FGD yang kemudian kami ramu 
kembali menjadi buku monumental dengan judul: “Desa Kuat 
Negara Berdaulat.”. Pemilihan judul ini dilatari oleh suatu pandangan 
bahwa kita perlu tegas dalam merumuskan cara berpikir kita tentang 
Indonesia sebagai negara yang sangat kita cintai. Desa adalah masa 
depan Indonesia. Membela desa sama dengan membela negara. 
Sebagai upaya membela negara, dimana desa merupakan prototipe 
negara, kami menghadirkan kajian 10 ahli dengan perspektif yang 
berbeda-beda. 

Bap 1 menghadirkan tulisan Gregorius Sahdan dengan 
judul: “Perubahan Paradigma Pembangunan-Involusi dan Distorsi 
Demokrasi Dalam Pembangunan Desa”. Sahdan mengatakan bahwa 
involusi dan distorsi demokrasi dalam pembangunan desa, terjadi 
ketika pembangunan desa yang ditopang dukungan dana desa dari 
APBN, menimbulkan jebakan bagi desa. Di satu sisi, pembangunan 
infrastruktur desa berjalan dengan sangat cepat, tetapi di sisi lain, 
demokrasi desa tidak berjalan. Akibatnya penyimpangan dan 
penyelewengan penggunaan dana desa, tidak diselesaikan dengan jalan 
musyawarah-mufakat sebagaimana amanat UU NO.6 Tahun 2014 
tentang Desa pasal 54, tetapi diselesaikan dengan cara legal-formal.  
Pendekatan legal-formal dalam pembangunan desa, menciptakan 
teror berdesa bagi pemerintah dan masyarakat. Teror berdesa melalui 
masuknya aparat hukum ke desa dengan dalil untuk mengatasi 
penyimpangan dana desa. Dalil ini telah menimbulkan ketakutan 
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bagi pemerintah dan masyarakat desa dalam mengelola pembangunan 
desa.  Bahkan KPK masuk sampai ke desa. Masukknya KPK ke desa, 
hanya menjadikan pemerintah desa sebagai obyek baru dalam relasi 
pembangunan desa dengan pemerintah pusat, dimana desa tetap 
diposisikan sebagai obyek. Dalam banyak kasus penyimpangan dana 
desa, desa bahkan terus dipojokkan dan dijadikan sebagai tumbal 
ketidakbecusan dalam pengelolaan pemerintahan. Padahal, di satu 
sisi tersedia instrumen bagi desa untuk menyelsaikan persoalan secara 
demokratis melalui musyawarah desa, tetapi musyawarah desa belum 
pernah dijadikan sebagai instrumen demokrasi yang berguna dalam 
pemecahan persoalan desa. Penyingkiran demokrasi dari pembangunan 
desa menutup peluang dan kesempatan masyarakat desa untuk 
mengakses sumber-sumber ekonomi yang penting dan menguasai 
hajat hidup orang banyak (ekonomi korporat). Pembangunan 
ekonomi desa pada akhrinya hanya memberikan kenikmatan kepada 
segelintir orang yang berkuasa dalam pemerintahan dan mereka yang 
memiliki modal besar. 

Bab 2 menghadirkan tulisan Muhtar Haboddin dengan judul: 
“Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Haboddin 
mengatakan bahwa pemerintah desa merupakan aktor penting di 
balik lahirnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Dalam bidang pemerintahan, inovasi layanan masyarakat desa berbasis 
teknologi. Pemanfaatan teknologi digital kemudian merambah dalam 
pemasaran hasil pertanian. Selain pemanfaatan teknologi, kepala desa 
juga melakukan inovasi dalam pelaporan keuangan desa. Misalnya, 
transparansi dana desa diwujudkan melalui pemasangan baliho besar. 
Dalam bidang pembedayaan, kepala desa menciptakan simpul-simpul 
ekonomi kreatif yang diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja 
dan kesejahteraan masyarakat desa. Semua jenis inovasi ini tumbuh 
dan kerkembang seiring dengan implementasi UU No.6/2014 tentang 
Desa. Meskipun beragam inovasi yang berhasilan dilakukan oleh 
sejumlah pemerintah desa, namun tidak didukung oleh dokumentasi 
dan publikasi. Akibatnya adalah kerja yang inovatif tidak diketahui 
oleh publik. Padahal, sejumlah kepala desa berhasil melakukan inovasi 
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dalam penyelenggaraan layanan publik dan  membangun masyarakat 
desa. Keberhasilan dalam menciptakan sejumlah inovasi dalam bidang 
pemerintahan dan pemberdayaan menunjukkan bahwa kepala desa 
adalah pemimpin yang kuat, berani melakukan terobosan, dan 
kemajuan masyarakat desa. 

Bab 3 mengetengahkan kajian Arlan Siddha dengan judul: 
“Pembangunan Desa-Ketimpangan Kesejahteraan dan Distribusi 
Ekonomi”. Sidda mengatakan bahwa pembangunan desa yang kian 
marak, tetapi tidak disertai dengan pemertaaan kesejahteraan, akan 
menimbulkan gejolak sosial di desa. Saat ini, pembangunan desa 
hanya dinikmati elite desa. Elite desa ini terdiri dari kepala desa 
dan perangkat desa. Salah satu poin penting dari undang-undang 
desa adalah mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat 
desa. Namun diakui bahwa upaya untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat desa, bukanlah pekerjaan mudah, terutama ketika 
pembangunan desa belum sepenuhnya bertumpu pada pemberdayaan 
masyarakat desa, kata Sidda. 

Bab 4 menghadirkan tulisan W. Riawan Tjandra dengan judul; 
“Menakar Tatakelola Keuangan Desa Dalam Rangka Kepemerintahan 
yang Baik”. Riawan mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa 
yang baik mengacu pada best practices tata kelola keuangan yang baik 
(good financial governance) dapat mendorong kapasitas pemerintah 
desa untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah melalui penguatan 
anggaran di Desa dalam APBDes dan membuka ruang transparansi 
dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Riawan, masih terdapat 
sejumlah kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Karena 
itu, diperlukan serangkaian upaya untuk memperbaiki sejumlah 
kendala/kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Bab 5 menampilkan tulisan Sukapti dan Adi Rahman dengan 
judul; “Desa Menawarkan Solusi-Belajar Dari Tani Muda DI Pedesaan 
Santan Kabupaten Kukar Kalimantan Timur. Sukapti mengatakan 
bahwa Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memosisikan 
desa secara otonom, dimana desa memiliki kewenangan besar untuk 
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mengatur diri sendiri, baik dalam urusan pemerintahan, kemasyarakatan, 
maupun menjalankan pembangunan. Inisiatif lokal dan partisipasi 
semua komponen masyarakat  menjadi penting di sini untuk merespons 
persoalan dan tantangan yang dihadapi desa. Menurut Sukapti dan 
Rahman, prakarsa dan perjuangan kelompok pemuda menjawab 
tantangan struktural dan mentransformasikan desa berdasar potensi 
pertanian sangat luar biasa. Sekelompok anak muda –dalam hal ini 
kaum muda berpendidikan tinggi-- memilih  jalan bertani, dengan 
menyebut diri mereka sebagai Tani Muda. Pilihan untuk bertani 
mencerminkan rasionalitas kaum muda dalam merespon krisis ekologi. 
Bertani bukan sekedar memanfaatkan sumberdaya pertanian yang masih 
tersedia di desa untuk mendapatkan penghasilan. Lebih dari itu, bertani 
merupakan tindakan rasional untuk penyelamatan ekologi, penguat 
harmonisasi sosial, dan peneguhan identitas. Dalam hal ini, bertani 
adalah praktik perlawanan terhadap rasionalitas ekonomi kapitalistik 
yang rakus penyebab krisis ekologi desa. Kelompok pemuda bersinergi 
dengan pemerintah desa melakukan berbagai agenda pemberdayaan 
dan pendampingan berbasis pertanian menuju kemandirian desa.. Tani 
Muda Santan telah menunjukkan bahwa desa memberikan solusi atas 
masalah yang dihadapi desa.

Bab 6 menghadirkan tulisan Suryo Adi Pramono tentang; 
“Sepotong Kisah Desa Sepotong-Refleksi Jepitan Piramida 
Birokrasi Dan Korporasi Terhadap Desa”. Menurut Suryo UU Desa 
dimaksudkan untuk menjadikan desa sebagai subyek pembangunan. 
Namun dalam pelaksanaan, desa tidak hanya diatur oleh UU Desa 
saja, melainkan ia juga dikenai aneka aturan perundangan lain. 
Meskipun secara statistik desa mengalami banyak kemajuan namun di 
kawasan tertentu di luar Jawa, desa masih harus berjuang menghadapi 
“jepitan” korporasi, regulasi dan birokrasi. Suryo merefleksikan kisah 
Desa Sepotong yang sedang berjuang tumbuh dan berkembang di 
bawah “angin segar” UU Desa, dengan segala kelemahan aturan 
turunannya, namun ia juga berhadapan dengan korporasi yang 
mengancam keberadaan wilayah, hutan, masyarakat dan adatnya 
berkat dukungan regulasi dan kurang berpihaknya birokrasi. 
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Bab 7 mengetengahkan tulisan Muhtar dengan judul: 
“Pengembangan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa”. 
Muhtar mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES 
merupakan motor penggerak ekonomi desa.  Badan Usaha Milik Desa 
atau BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang 
berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. Dalam pasal 87 dan 88 UU No.6 Tahun 2014 
tentang Desa dikatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes 
dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Pendirian 
BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa atau MUSDES.  Saat 
ini diperkirakan ada sekitar 42.000 BUMDes di seluruh Indonesia 
dan beberapa di antaranya yang sangat terkenal adalah BUMDes 
Ponggok di Klaten yang omsetnya mencapai 17 milyar rupiah di tahun 
2018. Penghasilan BUMDes ini dapat menjadi penggerak ekonomi 
desa. Tetapi perlu diakui juga bahwa banyak juga BUMDes yang 
gagal. Kegagalan tersbeut lebih disebabkan oleh manajemen yang 
buruk, proses pendirian yang tidak transparan dan tidak demokratis, 
serta pengembangan usaha yang tidak berbasis pada potensi dan 
sumberdaya manusia yang ada di desa.

Bab 8 menghadirkan tulisan Hendrikus Paulus Kaunang dengan 
judul; “Perencanaan Teknokrasi Dalam Pembangunan Desa-Sebuah 
Upaya Menciptakan Desa yang Maju, Damai dan Berkelanjutan”. 
Menurut Kaunang, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
merupakan peluang dan tantangan dalam membangun desa-desa yang 
ada di seluruh Indonesia. Undang-Undang ini lahir dari berbagai 
macam ide dan gagasan yang ingin mengoptimalkan peran serta desa 
dalam seluruh proses pembangunan nasional. Implementasi Undang-
Undang Desa merupakan peluang untuk dapat meningkatkan dan 
memperkuat kemampuan ekonomi desa sehingga diharapkan mampu 
mengatasi problem kemiskinan dan juga mengurangi kesenjangan 
antara desa dan kota dalam proses pembangunan. Untuk dapat 
merealisasikan peluang yang muncul dari Undang-Undang Desa ini 
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dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang teruji dan siap untuk 
melaksanakan amanat Undang-Undang Desa secara optimal. Hal 
ini kemudian menjadi tantangan tersendiri karena kualitas sumber 
daya manusia para aparat desa sangat beragam. Di beberapa wilayah 
kapasitas aparat desa untuk membangun kerjasama yang sinergis 
antara desa dan pemerintah supra desa (Kabupaten dan Kecamatan) 
telah berjalan dengan baik. Namun, di beberapa daerah lainnya 
kemampuan aparat desa belum cukup mumpuni/belum siap untuk 
dapat mengelaborasi kerjasama pembangunan dengan pemerintah 
supra desa.

Bab 9 menghadirkan tulisan dari Guno Tri Tjahjoko dengan 
judul; “Pilkades dan Politik Hati Nurani”. Menurut Guno, maraknya 
Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Indonesia diwarnai dengan 
adanya temuan politik uang. Politik uang merupakan ancaman bagi 
proses demokratisasi di Desa. Guno membahas tentang pergulatan 
bakal calon perempuan tanpa politik uang dalam Pemilihan Kepala 
Desa (Pilkades) Sriharjo Kabupaten Bantul tahun 2018. Tujuanya 
adalah untuk menguak strategi pemenangan kandidat perempuan 
dengan tanpa politik uang dapat memenangkan kontestasi dalam 
Pemilihan Kepala Desa Sriharjo. Temuan penelitian ini menunjukkan 
dengan adanya pendekatan hati nurani, sosialisasi intensif kepada 
masyarakat dan pengawalan melekat terhadap ‘sniper’, politik uang 
dapat dipatahkan.

Bab 10 mengetengahkan tulisan dari kandidat doktor muda 
Fikri Disyacitta dengan judul; “Perjumpaan yang Gagal-Mesin 
Politik Pemenangan Pilkades dan Imunitasnya Dari Intervensi Partai 
Politik”. Menurut Fikri, penetrasi kader partai politik dalam proses 
pilkades berdampak pada strategi kandidat maupun tim sukses. 
Meskipun memiliki modal sosial yang lebih memadai, kader partai 
politik sebagai representasi aktor supradesa tidak selamanya mampu 
mengintervensi kerja-kerja mesin politik di desa ketika pilkades. 
Selain itu, pola klientelisme yang dilakukan oleh mesin politik tidak 
selamanya bertujuan mengubah preferensi pemilih. Dalam kasus 
ini, klientelisme justru digunakan untuk menguatkan kelembagaan 
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mesin politik itu sendiri. Secara yuridis, UU Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa memang tegas melarang kepala desa menjadi pengurus 
partai politik dan menggunakan basis partai politik sebagai sarana 
untuk memobilisasikan dukungan suara ketika pilkades. Implikasinya, 
kandidat kepala desa dituntut mampu membangun mesin politik bagi 
pemenangannya secara mandiri. Namun seperti kemudian terlihat, 
perundang-undangan tersebut tidak lantas menyurutkan terjadinya 
praktik-praktik kerjasama, negosiasi, dan kooptasi kader partai politik 
ke dalam struktur mesin politik kandidat. 

Kehadiran buku ini tentu saja dapat memperkaya kajian dan 
bahan bacaan anda. Kami berterimakasih kepada semua pihak yang 
membantu kami dalam penerbitan buku ini, terutama kepada Badan 
Pengkajian MPR yang dengan rela menyediakan pendanaan yang 
cukup untuk penerbitan buku ini. Kami yakin bahwa buku ini tidak 
hanya memiliki kontribusi akademik, tetapi juga berkontribusi untuk 
menjadikan desa lebih baik. Membela desa membela Indonesia. 
Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada para penulis yang 
dengan rela menghabiskan waktu untuk menyelsaikan naskah demi 
kepentingan buku ini.***
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1

Perubahan Paradigma Pembangunan; Involusi dan Distorsi Demokrasi

BAB 1
PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN;

INVOLUSI DAN DISTORSI DEMOKRASI DALAM 
PEMBANGUNAN DESA

Gregorius Sahdan

*****

Kami harus menghancurkan desa dengan tujuan untuk 
menyelamatkannya,” demikian ungkap tentara Amerika 

ketika melakukan serangan terhadap desa-desa di Vietnam 
(New York Times, 8 February 1968).

Abstrak
Tulisan ini ingin menyajikan tentang involusi dan distorsi demokrasi 
dalam pembangunan desa, dimana pembangunan desa yang ditopang 
dukungan dana desa dari APBN, menimbulkan jebakan bagi desa. Di satu 
sisi, pembangunan infrastruktur desa berjalan dengan sangat cepat, tetapi 
di sisi lain, demokrasi desa tidak berjalan. Akibatnya penyimpangan dan 
penyelewengan penggunaan dana desa, tidak diselesaikan dengan jalan 
musyawarah-mufakat sebagaimana amanat UU NO.6 Tahun 2014 tentang 
Desa pasal 54, tetapi diselesaikan dengan cara legal-formal.  Pendekatan 
legal-formal dalam pembangunan desa, menciptakan teror berdesa bagi 
pemerintah dan masyarakat. Teror berdesa melalui masuknya aparat 
hukum ke desa dengan dalil untuk mengatasi penyimpangan dana desa. 
Dalil ini telah menimbulkan ketakutan bagi pemerintah dan masyarakat 
desa dalam mengelola pembangunan desa.  Bahkan KPK masuk sampai 
ke desa. Masukknya KPK ke desa, hanya menjadikan pemerintah desa 
sebagai obyek baru dalam relasi pembangunan desa dengan pemerintah 
pusat, dimana desa tetap diposisikan sebagai obyek. Dalam banyak kasus 
penyimpangan dana desa, desa bahkan terus dipojokkan dan dijadikan 
sebagai tumbal ketidakbecusan dalam pengelolaan pemerintahan. Padahal, 
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di satu sisi tersedia instrumen bagi desa untuk menyelsaikan persoalan secara 
demokratis melalui musyawarah desa, tetapi musyawarah desa belum pernah 
dijadikan sebagai instrumen demokrasi yang berguna dalam pemecahan 
persoalan desa. Penyingkiran demokrasi dari pembangunan desa menutup 
peluang dan kesempatan masyarakat desa untuk mengakses sumber-sumber 
ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak (ekonomi 
korporat). Pembangunan ekonomi desa pada akhrinya hanya memberikan 
kenikmatan kepada segelintir orang yang berkuasa dalam pemerintahan 
dan mereka yang memiliki modal besar.

Kata Kunci: involusi, distorsi, pembangunan, desa.

Pendahuluan
Istilah involusi pertama kali diperkenalkan oleh Clifford Geertz. 

Geertz mengatakan bahwa: “Penanaman Padi Sawah selama berabad-
abat di Indonesia, telah menghasilkan kompleksitas sosial yang lebih 
besar tanpa perubahan teknologi atau politik yang signifikan”.1 
Mengacu pada Geertz, involusi desa di sini digambarkan sebagai 

1Baca Cliford Gertz dalam: Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi 
di Indonesia, Bhratara, 1983. Dalam buku ini Clifford Geertz menyatakan bahwa 
terhambatnya pembangunan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh involusi 
pertanian. Peningkatan produksi disebabkan oleh peningkatan tenaga kerja dan 
bukan oleh perkembangan teknologi dan mengakar kepada share poverty yaitu 
budaya untuk berbagi kemiskinan. Teori ini menyatakan bahwa budaya yang lebih 
mementingkan solidaritas bersama daripada peningkatan penghasilan menyebabkan 
sektor pertanian tidak dapat berkembang. Involusi pertanian sendiri mempunyai 
banyak ragam penafsiran, salah satunya adalah arti involusi yang disepakati oleh 
para antropolog yang hendak dipakai oleh Geertz sebagai alat analitik   adalah 
kemandekan atau kemacetan pola pertanian yang ditunjukan tidak ada kemajuan 
yang nyata. Jika itu ada gerakan seperti orang berjlan, berlari atau gerakan lain 
di dalam lingkungan air, tak ada gerakan yang menghasilkan kemajuan. Dalam 
usaha pertanian involusi sendiri digambarkan oleh taraf produktifitas petani yang 
tidak naik. Awal karir Geertz di awal tahun 1950-an, Gertz di kenal dengan bapak 
fungsionalis yang dituangkannya kedalam buku pertamanya The Religion of Java. 
Dalam perjalanannya salah satu pemikirannya yang mengandung relevansi dan 
merefleksikan kondisi masyarakat dan kebudayaan kita di masa sekarang yaitu 
tentang involusi pertanian. Involusi pertanian ini bisa dilihat dalam buku The 
Process of Ecological Change in Indonesia (1963). 
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“Perubahan kebijakan dan pengaturan desa di bawah UU No.6 Tahun 
2014 tentang Desa, telah menghasilkan kompleksitas persoalan desa 
tanpa adanya perubahan kultur berdesa”. Pembangunan desa yang 
masif belakangan, menimbulkan kemacetan demokrasi desa. Di 
sini terjadi distorsi yang luar biasa. Istilah distorsi digunakan untuk 
menggambarkan semaraknya pembangunan desa, tetapi tidak berjalan 
seiringan dengan peningkatan kualitas demokrasi dan tradisi berdesa. 
Demokrasi desa merupakan persyaratan penting yang menjadi 
pertimbangan dikeluarkanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014, 
dimana dalam huruf (b) dikatakan bahwa; “Desa telah berkembang 
dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan 
agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat 
menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan 
dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 
sejahtera”. Jadi untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan desa, 
salah satu aspek yang paling penting adalah bagaimana mengelola 
desa secara demokratis.2 

Pengelolaan desa secara demokratis, baik dalam pembangunan 
desa maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menjadi 
sangat penting, karena macetnya pembangunan desa sebelum 
keluarnya UU No.6 Tahun 2014, bermula dari munculnya kebijakan 
pemerintah yang mengebiri demokrasi desa melalui UU No.5 Tahun 
1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini memasung 
demokrasi desa dengan cara koptasi terhadap pemerintahan desa 
sebagai penggerak pembangunan desa yang efektif.3Desa diperlakukan 

2Baca menimbang dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang antara lain; “bahwa 
dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang 
dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi 
kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang 
kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat 
yang adil, makmur, dan sejahtera”.

3Baca huru b bagian Menimbang yang isinya adalah; “bahwa sesuai dengan 
sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan Desa 
sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa 
dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan 
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sebagai anak tiri dalam pembangunan nasional. Ada lima mitos 
pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah terhadap 
pembangunan desa antara lain; (1) percaya kepada teori pertumbuhan 
ekonomi. Kepercayaan yang berlebihan terhadap teori pertumbuhan 
ekonomi ini menyebabkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan 
sumberdaya manusia di desa tidak dianggap penting. Desa diarahkan 
untuk fokus pada pembangunan fisik seperti jalan raya, pembangunan 
gedung sekolah, puskesmas, dan sebagainya yang hanya menjadikan 
masyarakat desa sebagai buruh di desanya sendiri; (2) perencanaan 
pembangunan terpusat dan kebijakan pembangunan top down. 
Model ini berangkat dari suatu anggapan bahwa desa tidak memiliki 
kemampuan untuk merencanakan dan mengambil keputusan terkait 
dengan pembangunan desa. Masyarakat desa dianggap bodoh, miskin 
dan terbelakang. Model pembangunan yang dirancang oleh kelas 
menengah berdasi ini, menjadikan masyarakat desa sebagai penonton 
atas pembangunan di desanya dan menghilangkan sense of belonging  
masyarakat atas fasilitas publik yang dibangun pemerintah di desa; 
(3) lebih mengutamakan pembangunan kota. Untuk mempercepat 
pembangunan kota ini, tenaga kerja yang berasal dari desa yang 
tidak memiliki keterampilan dijadikan sebagai buruh perkotaan 
dengan gaji yang sangat rendah. Hal ini menyebabkan orang desa 
dijadikan sebagai obyek eksploitasi4 pembangunan kota; (4) investasi 

Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam 
pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan 
efektif ”.

4Pengertian Eksploitasi  adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk 
mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan 
sewenang-wenang. Tindakan eksploitasi ini umumnya mengakibatkan kerugian 
pada pihak lain, baik pada manusia maupun lingkungan. Secara etimologi, kata 
“Eksploitasi” berasal dari bahasa Inggris “Exploitation” yang artinya politik untuk 
memanfaatkan subjek tertentu dengan sewenang-wenang. Penggunaan kata 
Eksploitasi sering digunakan dalam berbagai bidang, baik politik, sosial, lingkungan, 
dan lain-lain. Singkatnya, pengertian eksploitasi cenderung bersifat negatif karena 
menimbulkan kerugian bagi orang lain. Eksploitasi sumber daya alam seringkali 
menimbulkan kerusakan parah terhadap lingkungan. Beberapa contoh eksploitasi 
sumber daya alam yang sering terjadi adalah pembakaran hutan berskala besar untuk 
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menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan tenaga 
kerja. Teori yang sangat bias ini, telah menciptakan kegagalan dan 
kegamangan dalam pembangunan desa. Pembangunan ekonomi 
sebenarnya hanya bisa digerakkan oleh sumberdaya manusia yang 
trampil dan produktif. Untuk itu, pemerintah sebenarnya perlu 
fokus dalam menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas 
dan produktif untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. 
Kepercayaan yang berlebihan terhadap investasi sebagai penggerak 
pertumbuhan ekonomi, menyebabkan masuknya investasi ke desa 
dan menjadikan orang desa sebagai obyak. Implikasinya, desa hanya 
menjadi penonton di rumahnya sendiri. Di Kalimantan misalnya, 
investasi masuk desa membawa persoalan pelik terhadap masyarakat 
desa. Jika musim hujan mereka menikmati lumpur dan apabila musim 
kemarau mereka menikmati debu. Investasi masuk desa juga belum 
membawa dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan 
dan kemakmuran masyarakat desa. Penelitian saya tahun 2011 di Desa 
Swargabara Kalimantan Timur menemukan bahwa investasi masuk 
desa menimbulkan ketergantungan dan menghilangkan otonomi 
masyarakat dalam self help dan self governing mereka; (5) masalah 
lainnya adalah supradesa seperti pemerintah kabupaten/kota, provinsi 
dan pemerintah pusat mendapat dukungan APBN, sementara desa 
hanya memperoleh anggaran sisa yang disalurkan melalui instansi 
vertikal. Hal ini menyebabkan desa dipandang rendah dan dijadikan 
sebagai pengemis dalam model pembangunan nasional. Hal yang 
sama terjadi juga melalui peraturan perundangan terkait dengan 
pemerintah daerah. Dalam peraturan perundangan ini, desa malah 
dijadikan sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten/kota, tanpa 
adanya rekognisi dan subsidiaritas yang mengakui dan menghormati 
desa sebagai bagian dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

kepentingan membuka lahan kelapa sawit. Hal ini menimbulkan kerusakan habitat 
hewan dan tanaman dan dapat mengakibatkan bencana alam. Menangkap ikan 
dengan menggunakan bahan peledak atau kimia yang akhirnya merusak habitat 
ikan dan lingkungan lebih luas. Membangun tambang-tambang liar tanpa ijin dari 
pihak berwenang untuk mengeruk sumber daya alam. Misalnya tambang batu bara, 
tambang pasir, tambang emas, dan lain-lain. Maxmanroe, 2019. 
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Indonesia (NKRI). Tidak heran jika baik di bawah rezim sentralistik, 
maupun di bawah rezim desentralisasi, demokrasi desa dibelenggu 
melalui model pembangunan terpusat dan masuknya desa ke dalam 
cengkraman pemerintah kabupaten. Tabel berikut menggambarkan 
secara jelas, bagaimana kebijakan pengaturan desa menimbulkan 
dampak terhadap demokrasi dalam pembangunan desa.

Kebijakan Pengaturan Desa Demokrasi Dalam Pembangunan Desa
Undang-Undang No.5 
Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa

1. Negaranisasi desa: desa dijadikan sebagai 
obyek pembangunan model “top down”

2. Desa dikelola oleh pemerintah pusat
3. Desa menjalankan instruksi dan perintah dari 

pemerintah pusat.
UU No.22/1999 dan 
UU No.32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah

1. Desa merupakan bagian dari Kabupaten/Kota
2. Desa diatur dan diurus oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota
3. Desa sangat tergantung kepada Kabupaten/

Kota
4. Pembangunan dan demokrasi desa ditentukan 

oleh niat baik Kabupaten/Kota
5. Perencanaan desa tidak dihargai oleh 

Kabupaten/Kota.
Undang-Undang No.6 
Tahun 2014 tentang Desa

1. Desa diakui dan dihormati sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki hak untuk 
mengatur dan mengurus pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat

2. Pengaturan desa berdasarkan rekognisi dan 
subsidiaritas

3. Musyawarah desa merupakan forum 
demokrasi tertinggi di desa.

Data: disarikan dari berbagai sumber.

Pembangunan dan Demokrasi Desa
Pembangunan dan demokrasi desa merupakan fokus 

utama UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini diperjelas 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, 
tentang Pedoman Pembangunan Desa. Di sini disebutkan bahwa 
perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang 
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diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan 
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif 
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam 
rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dengan demikian, 
peraturan perundangan kita mengisyaratkan pembangunan desa 
dilakukan secara demokratis dengan melibatkan unsur masyarakat 
dan dilakukan secara partisipatif. Dalam mengimplementasikan 
undang-undang desa, Presiden Jokowi bahkan memasukkannya ke 
dalam bentuk Nawacita. Poin ketiga Nawacita Jokowi; “Membangun 
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 
desa dalam kerangka negara kesatuan”. Fokus utama Jokowi dalam 
pembangunan desa sebagaimana ditunjukkan oleh Permendes 
No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 
5 adalah untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 
desa dengan tujuan;  (a) peningkatan kualitas hidup; (b) peningkatan 
kesejahteraan; (c)  penanggulangan kemiskinan; dan (d). peningkatan 
pelayanan publik. Kebijakan ini tentu saja masih mencerminkan model 
pembangunan Orde Baru yang kental dengan fokus pembangunan 
pada pertumbuhan ekonomi, negara mengambil peran sentral dalam 
pembangunan desa (state led development), mekanisme pembangunan 
yang otoriter dan mengabaikan demokrasi desa.  

Pembangunan desa yang mengabaikan demokrasi desa, telah 
lama dikenal di dalam studi ekonomi pembangunan. Dalam studi 
ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi dianggap paling 
penting ketimbang demokrasi. Para ilmuwan politik Amerika seperti 
Seyour Martin Lipset, Philips Cutright, dan lainnya, menghubungkan 
demokrasi yang stabil dengan kondisi latar belakang ekonomi dan 
sosial tertentu, seperti pendapatan per kapita yang tinggi, melek 
huruf yang meluas, dan tempat tinggal perkotaan yang lazim ( 
Dankwart A. Rustow, 1970). Dengan kata lain, para ahli ekonomi 
berpendapat bahwa pembangunan ekonomi merupakan persyaratan 
mutlak dari pembangunan demokrasi. Pertumbuhan ekonomi 
yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dianggap sebagai 
pintu masuk pembangunan demokrasi. Problemnya bahwa sejak 
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tahun 1970 sampai dengan keruntuhan Orde Baru 1998, negara 
kita yang terlalu fokus terhadap pembangunan ekonomi dan 
mengabaikan pembangunan demokrasi, justru tidak menghasilkan 
kemakmuran dan kesejahteraan pada masyarakat desa. Sutoro Eko 
salah satu guru desa yang sangat produktif melahirkan banyak gagasan 
tentang pembangunan desa mengatakan bahwa kemakmuran dan 
kesejahteraan hanya bisa dicapai dalam masyarakat yang demokratis 
(Sutoro Eko, 2019). Dalam masyarakat otoriter, produksi dan 
distribusi ekonomi dilakukan secara timpang dan hanya dinikmati 
oleh kelas yang berkuasa. Demikian pun halnya dengan pembangunan 
ekonomi, hanya menghasilkan ketimpangan dan kemakmuran pada 
segelintir orang. Hal ini terjadi karena demokrasi di singkirkan dari 
arena ekonomi, sehingga peluang dan kesempatan masyarakat desa 
(kecil) untuk mengakses sumber-sumber ekonomi yang penting dan 
menguasai hajat hidup orang banyak (ekonomi korporat), hanya 
dikuasai segelintir orang yang berkuasa dalam pemerintahan dan 
yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mengakumulasi kapital.

Pembangunan dan demokrasi desa merupakan dua hal yang 
pincang yang dijalankan pemerintah di bawah UU No.6 Tahun 2014 
tentang Desa. Kita menyaksikan di banyak desa di seluruh Indonesia, 
pembangunan infrastruktur sangat semarak. Pembangunan 
infrastruktur yang semarak seperti perintisan jalan desa, drainase, 
talud, air bersih, gedung, bangunan posyandu dan sebagainya. 
Maraknya pembangunan desa menimbulkan masalah antara lain; (1) 
munculnya rezim teknoadministratif. Rezim ini bekerja dengan logika 
aministrasi. Pembangunan disederhanakan menjadi teknis-
administratif. Pembangunan dianggap berhasil kalau laporan berupa 
kwitansi pembangunan lengkap. Logika ini telah melumpuhkan desa. 
Pembangunan yang harusnya diukur dengan bagaimana kualitas dan 
manfaat pembangunan tersebut bagi desa, disederhanakan menjadi 
apakah administrasinya lengkap atau tidak. Kelengkapan administasi 
dianggap sebagai kesuksesan. Pembangunan desa dianggap 
menyimpang apabila administrasinya tidak lengkap dan tidak sesuai. 
Munculnya rezim teknoadministrasi ini disebabkan karena tuntutan 
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pemerintah yang terlalu tinggi terhadap kelengkapan administrasi 
pembangunan dengan mengabaikan kontrol dan suara masyarakat; 
(2) bergesernya rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa ke desentralisasi. Pergeseran ini 
terjadi karena masih kuatnya cengkraman dan pengendalian 
pemerintah daerah terhadap desa. Di banyak kabupaten/kota, para 
Bupati dan Walikota menganggap bahwa dana desa merupakan usaha 
dan kerja keras pemerintah kabupaten/kota terhadap desa. Karena 
itu, tidak heran jika dana desa kerap ditahan dan dipotong oleh 
pemerintah daerah. 5 Kasus pemotongan dana desa, terjadi di 
Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2017, dimana pemerintah 
daerah memotong dana desa di 227 desa/kampung dengan alasan 
untuk pajak daerah;  (3)  birokrat i sas i  penyaluran dan 
pertanggungjawaban dana desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan 
dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk 
selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. 
Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan 
sebagai berikut; tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat 
bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan tahap II, pada bulan 
Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). Penyaluran dari RKUD 
ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana 
Desa diterima di RKUD. Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD 

5Detik, 27 September 2017: Satuan Reskrim Polres Pegunungan Bintang 
menahan tiga pelaku dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Pengunungan 
Bintang, Papua, Selasa (26 /9/2017). Ketiga pelaku masing-masing berinisial DH, 
KK dan AB yang bekerja di Dinas BPMPK Kabupaten Pegunungan Bintang. 
“Penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh para tersangka dengan cara 
memotong anggaran dana desa sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) 
dari setiap desa di kabupaten Pegunungan Bintang yang berjumlah 277 desa dengan 
alasan untuk pembayaran pajak,” ujar Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar 
Polisi, Ahmad Mustofa Kamal, di Jayapura, Selasa (26/9/2017).  Uang potongan 
dana desa itu kemudian disimpan di rekening Bank BRI milik Agus Ennok namun 
tidak digunakan untuk pembayaran pajak melainkan dipinjamkan kepada Selo 
Taplo sebesar Rp 3,8 miliar untuk pembelian pesawat terbang di Kanada dan sisanya 
digunakan untuk operasional penyaluran dana desa di 277 desa yang berada di 
Kabupaten Pegunungan Bintang. Baca kemenkeu.go.id.
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tahap I dilakukan setelah Kepala KPPN menerima; (1) peraturan 
daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan; 
(2) peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan 
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; (3) laporan realisasi 
penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan (4) laporan 
konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan 
setelah Kepala KPPN menerima; (1) laporan realisasi penyaluran 
Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang 
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima 
di RKUD telah disalurkan ke RKD ; dan (2) laporan konsolidasi 
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari 
bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling 
kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian 
output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Capaian output 
paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung berdasarkan 
rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.6 
Mekanisme penyaluran dana desa yang sangat birokratis, juga terkait 
dengan laporan pertanggungjawabanya yang sangat rumit. Dalam 
laporan pertanggungjawaban, mekanisme yang ditempuh oleh 
pemerintah desa adalah; Kepala Desa menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/
Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

6Ketentuan penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud di atas berlaku 
mulai tahun 2018. Untuk tahun 2017, ditentukan sebagai berikut; (1) tahap I, 
paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh 
persen) ; dan (2) tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). 
Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, 
disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan selanjutnya 
untuk Tahap II disampaikan ke KPPN. Dalam hal bupati/walikota tidak 
menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sampai dengan bulan 
Juli dan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sampai dengan berakhirnya 
tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUN 
dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
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APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang 
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
dilampiri: (1) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; (2) format 
Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 
berkenaan; dan (3) format Laporan Program Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi 
dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media 
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi 
antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media 
informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota 
melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) 
bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Mekanisme penyaluran 
dan pelaporan dana desa, jelas mengabaikan proses dan mekanisme 
demokrasi, dimana akses, suara dan kontrol masyarakat desa dianggap 
tidak penting. Model penyaluran dan pelaporan yang bersifat top 
down menyingkirkan peluang dan kesempatan bagi masyarakat desa 
dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan prioritas dan alokasi 
penggunaan dana desa sesuai dengan kepentingan masyarakat desa; 
(4) Munculnya penumpang gelap dan rente. Penumpang gelap dan 
rente dalam pembangunan desa merupakan aktor-aktor yang berusaha 
menarik keuntungan dari pembangunan desa. Penumpang gelap dan 
rente ini tidak memikirkan demokrasi desa dan mengabaikan 
pencapaian kesejahteraan masyarakat desa, sebagai unsur penting 
dalam pembangunan desa. Ada banyak aktor yang menjadi 
penumpang gelap dan rente dalam pembangunan desa, terdiri dari; 
(1) pemerintah desa; (2) BPD; (3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa; (4) RT dan RW; (5) Lembaga Swadaya Masyarakat; (6) 
kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan desa; (7) 
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pendamping desa; (8) Camat dan pemerintah kabupaten; (9) 
pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan sebagainya. 
Penumpang gelap dan rente ini merupakan pihak-pihak yang berusaha 
mengambil keuntungan dari pembangunan desa dengan mengabaikan 
demokrasi dan kesejahteraan masyarakat desa; (5) Dana desa yang 
melahirkan teror berdesa. Sejak desa menerima dana desa tahun 2015, 
desa kerap menerima teror berdesa dalam bentuk ancaman hukuman 
terhadap penyalagunaan dana desa. Hampir setiap tahun desa 
berhadapan dengan proses hukum akibat penyalagunaan dana desa. 
Pada tahun 2017 misalnya di Jawa Tengah terdapat 11 Desa yang 
menyalagunakan dana desa.7 Pemerintah desa yang melakukan 
penyalagunaan dana desa diproses secara hukum. Badan Pengawas 
Keuangan RI bahkan mencatat sampai tahun 2017 ada sekitar 900 
kasus penyalagunaan dana desa. Kasus sebanyak itu sebagian besar 
dilakukan oleh kepala desa. Dari seluruh kasus itu, 200 kepala desa 
telah ditetapkan sebagai tersangka.  Banyaknya kasus yang menjerat 
para kepala desa membuat BPK menegaskan agar para kepala desa 
dan perangkat desa bekerja lebih optimal dan professional sehingga 
tidak perlu terjerat masalah hukum.8 Teror berdesa akhirnya 
melahirkan ketakutan masyarakat dalam mengelola pembangunan 
desa. Implikasi dari teror berdesa juga melahirkan pembangunan 
semu di desa yang dihasilkan dari ketakutan dan ancaman pemerintah. 
Bahkan sekarang, pengawasan dana desa melibatkan berbagai pihak 
seperti kepolisian, kejaksaan, inspektorat dan KPK. Teror berdesa 
juga merupakan bukti bahwa rezim kontrol desa sangat kuat, 

7Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut dana desa masih rawan 
disalahgunakan di sejumlah desa. Setidaknya sampai saat ini sudah ada 11 kasus 
penyalahgunaan dana desa dalam proses hukum di Jateng.  Hal itu diungkapkan 
Ganjar di sela “Seminar Regional Dinamikan dan Problematika Tata Kelola Desa 
(evaluasi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Desa)” 
di gedung Gradhika Bakthi Praja kompleks kantor Gubernur Jateng.  Ganjar 
menjelaskan di Jawa Tengah ada 7.809 desa dan dana desa yang dikucurkan pada 
tahun 2015 yaitu Rp 2,2 triliun, di tahun 2016 sebanyak Rp 5 triliun, dan tahun 
ini meningkat Rp 6,3 triliun. Detik, 23 Oktober 2017.

8Berdesa Com, 27 Oktober 2017.
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akuntabilitas dan demokrasi desa tidak berjalan. Pemerintah juga 
cendrung menggunakan pendekatan legal-formal dalam menyelsaikan 
penyalagunaan dana desa, bukan menghidupkan demokrasi desa 
sebagai arena untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam 
mengontrol dan mengendalikan penggunaan dana desa.

Involusi dan Distorsi Pembangunan Desa
Di bawah Undang-undang Desa, involusi dan distoris 

pembangunan desa ditandai oleh berbagai hal antara lain; (1) 
kita menyaksikan pembangunan infrastruktur yang sangat gencar, 
tetapi pembangunan itu tidak disertai dengan penguatan dan 
pengembangan demokrasi. Ini seperti sebuah kisah berulang 
sebagaimana terjadi pada era Orde Baru. Di era Orde Baru, rezim 
developmentalisme atas desa merasuk desa dan melahirkan apa yang 
disebut dengan “pembangunan sebagai panglima”. Di bawah rezim 
developmentalisme ini, desa dirusak dengan tiga agenda trilogi 
pembangunan Orde Baru yaitu: (a) menciptakan stabilitas politik 
yang menjamin kelangsungan pembangunan; (b) pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
(c) pemerataan hasil pembangunan untuk memenuhi prinsip keadilan 
sosial. Di bawah trilogi pembangunan ini, demokrasi desa dikebiri 
dan hak politik masyarakat diabaikan. Bahkan desa dijadikan sebagai 
area floating mass atau massa mengambang, dimana mereka tidak 
boleh berpolitik. Hal yang sama terjadi di bawah pengaturan desa 
yang baru. Pembangunan infrastruktur yang gencar, mengebiri 
hak politik masyarakat sehingga masyarakat lebih banyak sibuk 
dengan pembangunan desa, ketimbang memperjuangkan hak-hak 
ekonomi politiknya. Kasus pembunuhan Salim Kancil Petani asal 
Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, 
Jawa Timur, yang menolak aktivitas tambang pasir di Pantai Watu 
Pecak, tewas secara tragis dan diduga dihabisi puluhan orang yang 
pro-penambang.9 Kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat desa 

9Detik 29 Mei 2015: Kasus pembunuhan Salim atau Salim Kancil mengundang 
perhatian Presiden Joko Widodo. Petani asal Desa Selok Awar-awar, Kecamatan 
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untuk tujuan pembangunan masih merupakan sesuatu yang lumrah 
terjadi pasca Orde Baru atau setidaknya di bawah pemerintahan 
Jokowi; (2) musyawarah pembangunan desa berjalan dan bahkan 
menjadi rutinitas tahunan, tetapi penyimpangan dan penyalagunaan 
kekuasaan tidak diselesaikan dengan cara musyawarah. Pasal 54 UU 
No.6 Tahun 2014 tentang Desa, secara tegas mengatakan bahwa; 
“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang 
diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan 
unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat 
strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Musyawarah 
desa terkait dengan; (a. penataan Desa); (b) perencanaan Desa; (c). 
kerja sama Desa; (d) rencana investasi yang masuk ke Desa; (e). 
pembentukan BUM Desa; (f ). penambahan dan pelepasan Aset Desa; 
dan kejadian luar biasa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang 
sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal perencanaan pembangunan, 
pemerintah dengan jelas mengatur keterlibatan masyarakat dan 
bahkan suara masyarakat di dengar dalam Musyawarah Desa. Tetapi 
dalam hal yang terkait dengan penyimpangan dan penyalagunaan 
kekuasaan dalam pembangunan desa tidak diselesaikan melalui 
musyawarah desa. Hal ini menyebabkan akuntabilitas pembangunan 
desa sangat rendah. Rendahnya akuntabilitas pembangunan desa, 

Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang menolak aktivitas tambang 
pasir di Pantai Watu Pecak itu tewas secara tragis diduga dihabisi puluhan orang 
yang pro-penambang. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyatakan, 
Jokowi telah mengetahui persoalan tersebut. Presiden juga telah meminta Kapolri 
Jenderal Pol Badrodin Haiti untuk mengusut kasus tersebut sampai tuntas. “Kami 
sangat menyayangkan. Presiden sudah minta Kapolri untuk mengusut pelaku 
penganiayaan. Saya kira kemarin polisi juga sudah menetapkan sejumlah tersangka,” 
ucap Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, (29/9/2015). 
Jokowi, imbuh Teten, juga telah memberi arahan kepada Kapolri agar berhati-hati 
menyelesaikan persoalan lahan yang melibatkan masyarakat dengan pengusaha. 
Cara-cara yang bersifat kekerasan dan intimidasi harus dihindarkan dan diselesaikan 
melalui pendekatan yang baik. “Ada kekerasan terhadap konflik-konflik lahan, 
agraria semacam itu. Dan nanti saya kira akan ada semacam guidan kepada Polri 
supaya jangan menggunakan kekerasan terhadap konflik-konflik lahan antara 
masyarakat dengan pebisnis misalnya,” papar Teten.
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dapat dilihat dari banyaknya kasus penyalagunaan dana desa 
yang semuanya diselesaikan melalui pengadilan. Dari 900 kepala 
desa yang melakukan penyimpangan dana desa, 200 diantaranya 
dijadikan terdakwa setelah melalui proses hukum. Hal ini tentu 
saja berpengaruh besar terhadap tradisi berdesa yang mengalami 
pergeseran. Gotong royong misalnya, tidak lagi dilandasi semangat 
kesukarelaan dan kesetiakwananan sebagaimana yang terjadi di desa, 
tetapi telah digantikan dengan partisipasi dalam pembangunan yang 
dibayar; (3) partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat 
tinggi, tetapi kemampuan mereka dalam mengontrol dan melakukan 
pengawasan secara partisipatif terhadap pembangunan desa sangat 
rendah. Di sisi yang lain, partisipasi masyarakat yang tinggi juga, tidak 
berkontribusi banyak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 
desa. Berdasarkan Laporan Bank Dunia 2015 Indonesia mengalami 
pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini telah mengurangi 
tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. 
Namun, manfaat dari pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20% 
masyarakat terkaya.  Sekitart 80 persen penduduk atau lebih dari 
205 juta orang – rawan merasa tertinggal.10 Hal ini menunjukkan 
bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa kurang 
berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan mereka, selain kepada 
kelas menengah dan kelas berkuasa di desa.

Penutup
Pembangunan desa yang lebih fokus pada pembangunan 

infrastruktur, disadari atau tidak telah menimbulkan involusi 
dan distorsi. Involusi dan distorsi terutama terkait dengan nasib 
demokrasi dalam pembangunan desa. Demokrasi desa kerap dianggap 
sebagai bencana bagi desa, ketimbang peluang yang harus terus 
dikembangkan dan diperkuat untuk mengatasi beberapa hal yang 
menyertai rezim pembangunan desa antara lain; (1) munculnya 
rezim teknoadministratif yang melampaui kewenangan desa dalam 
merumuskan perencanaan pembangunan desa; (2) diabaikannya 

10Baca Laporan Bank Dunia, 5 Desember 2015.
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rekognisi dan subsidiaritas dalam pembangunan desa akibat tekanan 
rezim desentralisasi yang sangat kuat; (3) Birokratisasi Dana Desa yang 
melampaui hak masyarakat desa; (4) adanya penumpang gelap dan 
rente; (5) Dana Desa Melahirkan Teror Berdesa; (6) Rezim kontrol 
kuat, akuntabilitas dan demokrasi lemah; (7) Penyimpangan dana 
desa diselesaikan dengan pendekatan legal formal.

Karena itu ada beberapa rekomendasi yang harus dilakukan supaya 
pembangunan desa tidak mengabaikan demokrasi desa antara lain adalah; 
(1) memotong mata rantai sistem administrasi pembangunan desa 
menjadi lebih sederhana; (2) mengembalikan rekognisi dan subsidiaritas 
desa dalam pembangunan desa, terutama dalam hal penyalagunaan 
dana desa agar diselesaikan dengan cara musyawarah; (3) birokratisasi 
dana desa yang melibatkan berbagai pihak perlu diperbaharui atau 
diganti dengan kebijakan politik dana desa yang lebih berbasis pada 
kesepakatan masyarakat desa; (4) menutup masuknya penumpang 
gelap dan rente melaui mekanisme pembangunan desa yang transparan 
dan memfungsikan musyawarah desa sebagai forum yang lebih 
susbtantif berbicara tentang hak dan kewajiban masyarakat desa dalam 
pembangunan desa; (5) mengahkiri teror berdesa dengan memfungsikan 
musyawarah desa sebagi forum untuk mengadili penyimpangan dana 
desa; (6) mengahiri model dan kontrol atas pembangunan desa dengan 
mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan 
pembangunan desa untuk menjamin akuntabilitas pembangunan desa; 
(7) menghakhiri penyelsaian penyalagunaan anggaran pembangunan 
desa dengan pendekatan demokrasi bukan pendekatan legal-formal. 
Pendekatan demokrasi adalah model pendekatan yang memberikan 
ruang yang luas terhadap pengawasan penggunaan dana desa berbasis 
pada partisipasi masyarakat.

Berbagai rekomendasi tersebut, tentu saja dapat mengurangi 
jebakan involusi dan distorsi dalam pembangunan desa yang kian 
curam. Pendekatan legal-formal yang diusung pemerintah melalui 
pelibatan polisi, inspektorat dan KPK, tidak menjamin pengurangan 
penyimpangan penggunaan dana desa, tetapi memberi peluang 
terjadinya penyalagunaan yang sama oleh aktor desa yang lain. 
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Pengalaman kita dalam menggunakan pendekatan hukum sebagai 
jalan untuk mengurangi korupsi di daerah, justru meningkatkan aktor 
kepala daerah yang terlibat dalam korupsi. Berdasarkan data KPK, 
sampai dengan tahun 2019 sudah ada sekitar 100 orang kepala daerah 
yang ditangkap dan menjadi terdakwa dalam kasus korupsi.Ini tentu 
saja bukan keberhasilan, tetapi kegagalan. Pendekatan hukum yang 
lebih menonjol dalam pemberantasan korupsi, bukanya mengurangi 
aktor korupsi, tetapi malah menambah banyak aktor dalam korupsi 
pengelolaan pemerintahan daerah. Pendekatan hukum ini bukanya 
tidak penting, tetapi perlu berjalan seiringan dengan pendekatan 
demokrasi atau pendekatan pendidikan. Masyarakat desa perlu 
diedukasi agar tidak menyalagunakan kewenangan dan kekuasaan 
dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.***
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BAB II
INOVASI DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAAN DESA 

Muhtar Haboddin

*****

Abstrak
Tulisan ini bertujuan mengelaborasi sejumlah produk inovasi yang 
dihasilkan pemerintah desa. Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan 
perangkat desa merupakan aktor penting dibalik lahirnya inovasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam bidang pemerintahan, inovasi 
layanan masyarakat desa berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi digital 
kemudian merambah dalam pemasaran hasil pertanian. Selain pemanfaatan 
teknologi, kepala desa juga melakukan inovasi dalam pelaporan keuangan 
desa. Misalnya, transparansi dana desa diwujudkan melalui pemasangan 
baliho besar. Dalam bidang pembedayaan, kepala desa menciptakan 
simpul-simpul ekonomi kreatif yang diharapkan bisa menciptakan lapangan 
kerja dan kesejahteraan masyarakat desa. Semua jenis inovasi ini tumbuh 
dan kerkembang seiring dengan implementasi UU No.6/2014 tentang 
Desa. Meskipun beragam inovasi yang berhasilan dilakukan oleh sejumlah 
pemerintah desa, namun tidak didukung oleh dokumentasi dan publikasi. 
Akibatnya adalah kerja yang inovatif tidak diketahui oleh publik. Padahal, 
sejumlah kepala desa berhasil melakukan inovasi dalam penyelenggaraan 
layanan publik dan  membangun masyarakat desa. Keberhasilan 
dalam menciptakan sejumlah inovasi dalam bidang pemerintahan dan 
pemberdayaan menunjukkan bahwa kepala desa adalah pemimpin yang 
kuat, berani melakukan terobosan, dan kemajuan masyarakat desa. 

 
Kata kunci: pemerintah desa, inovasi, dan kemajuan 



Desa Kuat Negara Berdaulat

20

Pengantar
Saya ingin memulai tulisan ini dengan pengutip kalimat 

Jansen Sinamo (2000;155) berinovasi atau mati. Itulah semboyan 
baru yang perlu dikumandangkan di zaman penuh perubahan 
ini. Kalimat ini sangat relevan dalam memahami perubahan 
tata kelola pemerintahan desa. Sebagian pengamat memahami 
perubahan tata kelola pemerintahan desa dimulai sejak lahirnya 
UU 22/1999 tentang pemerintah daerah.  Perubahan yang 
terjadi pada tata kelola pemerintahan desa dikatakan inovasi 
jika terjadi proses penciptaan dan pembaharuan nilai yang dapat 
digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai warga 
negara (Sinamo 2000;155).  Ada dua kata kunci dari pendapat 
tersebut, yakni ‘proses penciptaan’ dan ‘pembaharuan nilai’. 
Namun sangat disayangkan karena tidak dijelaskan lebih lanjut 
bagaimana ‘proses penciptaan’ dilakukan dan ‘pembaharuan nilai’ 
dibentuk untuk kepentingan masyarakat. Pembahruan nilai apa 
yang dimaksud? Pendapat Sinamo  sangat berbeda dengan Rogers 
yang mengatakan inovasi adalah sebuah ide, praktek, dan objek 
yang dianggap baru oleh individu (Suwarno, 2006;3) dalam tata 
kelola pemerintahan desa.  Jika, inovasi dipahami sebagai ‘ide dan 
praktek baru’ dalam tata kelola pemerintahan desa, maka dengan 
mudah kita bisa ditemukan pada level implementasi. Salah satu 
bentuk inovasi dalam tata kelola pemerintahaan desa ditandai 
dengan massifnya pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digital 
telah mengintervensi pola pelayanan dalam pemerintahan desa.    

Tulisan ini berusaha menampilkan sejumlah bentuk inovasi 
yang sudah dilakukan pemerintah desa. Maraknya bentuk inovasi 
yang dipraktekkan menjadi ‘petanda’ keberhasilan kepala desa dan 
perangkat desa dalam mengelola pemerintahannya. Namun, di sisi 
yang lain—inovasi yang diciptakan merupakan respon pemerintah desa 
atas kebutuhan masyarakat. Misalnya, pemerintah desa berkolaborasi 
dengan pihak luar (pengusaha) dalam menciptakan ekosistem digital 
dalam rangka menghadirkan kesejahteraan masyarakat desa. Bahkan, 
desa-desa didorong membuat inovasi dalam bentuk layanan publik, 
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mensejahterakan warganya (Kompas, 4/9/2019) melalui BUMDes 
dan transparansi keuangan desa. 

Dorongan untuk melakukan inovasi merupakan hal baru—yang 
tidak dikenal pada era sebelum pelaksanaan UU No.6/2014 tentang 
desa. Dengan kata lain, inovasi yang menghadirkan dari yang belum 
ada menjadi ada (Sinamo, 2000;154). Hal ini menegaskan bahwa 
kepala desa dan perangkat desa telah membuat sejarah mereka 
sendiri (Sztompka, 2004;228). Sejarah yang telah dibuat kepala 
desa dan perangkat desa merupakan tindakan yang positif. Sebab, 
kebanyakan kepala desa dituntut untuk melakukan terobosan dan 
inovasi dalam tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat 
maupun pembangunan desa. Dengan kata lain, segalanya bukan 
terjadi, tetapi dibuat terjadi (Jack Canfield, 2013;167).  

Kajian Inovasi Pemerintahan Desa
Semarak inovasi pemerintahan desa beriringan dengan 

praktik inovasi pemerintahan daerah. Di Kabupaten Banyuwangi, 
misalnya peran bupati sangat besar dalam mendorong inovasi di 
tingkat pemerintahan desa. Harian Kompas (4/9/2019) melaporkan 
pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendorong lahirnya aneka 
inovasi yang dapat membantu masyarakat dan meringankan tugas 
pemerintah desa. Laporan ini memberikan dua catatan penting dalam 
memahami inovasi di tingkat desa. Pertama, inovasi pemerintah 
desa lahir dari pemerintah diatasnya. Inovasinya bersifat top-down. 
Inovatornya adalah kepala daerah sedangkan pemerintah desa 
berfungsi sebagai eksekutor. Tujuannya sangat jelas yakni membantu 
meringankan tugas pemerintah dan masyarakat desa. Kedua, inovasi 
yang dilakukan bupati merupakan bagian dari keberpihakannya 
kepada pemerintah desa dan warganya. Logikanya adalah bupati 
memiliki tugas dalam memperbaiki layanan publik, memajukan 
daerah, dan mensejahterakan warganya.    

Laporan Kompas berbeda dengan tulisan Sutoro Eko yang lebih 
banyak melihat perubahan inovatif yang dilakukan pemerintah desa. 
Sejumlah perubahan inovatif yang berhasil dilakukan pemerintah 
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desa—mulai perencanaan partisipatif, mendorong dan memperkuat 
institusi desa dalam proses pemerintahan dan pembangunan, 
membuat hubungan kemitraan dan kepercayaan antara kepala desa 
dan BPD. Singkat kata, mengutip Sutoro Eko (2003;4);

kapasitas dan kinerja kepala desa dan perangkat desa sudah 
berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan administrasi. 
Mereka pada umumnya cukup puas karena telah memberikan 
pelayanan 24 jam non-stop kepada warganya. Namun, saya 
baru menemukan beberapa kepala desa yang bekerja secara 
inovatif dan responsif karena dituntut oleh visi dan misi besar.  

Penilaian ini memberikan kabar baik. Ada apresiasi yang 
sematkan kepada perangkat desa karena berhasil bekerja secara 
inovatif dan responsif dalam mengelola pemerintahan desa. Tidak 
hanya itu, perangkat desa juga mampu memberikan layanan kepada 
masyarakat non-stop. Kemampuan perangkat desa dalam bekerja 
secara inovatif dan responsif juga terlihat dalam tulisan Hilmi dan 
Nugraha dalam risetnya di Desa Japan Kabupaten Mojokerto. 
Hilmi dan Nugraha (2013) mencoba memotret inovasi kepala 
desa dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui 
Radio Kartika. Persoalan terbesar yang dihadapi masyarakat desa 
adalah kurang akses informasi, baik dari pemerintah daerah maupun 
pemerintah desa. Melalui Radio Kartika sebaran informasi semakin 
meluas kepada masyarakat. Bahkan, semua persoalan birokrasi desa 
dan pelayanan desa bisa dibicarakan secara terbuka antara pihak 
perangkat desa dengan masyarakat. Sharing informasi merupakan 
salah satu tujuannya agar tercipta keharmonisan antara pemerintah 
desa dengan masyarakat. 

Dari Desa Japan kita bisa belajar betapa pentingnya informasi 
bagi masyarakat. Penyebaran informasi ke warga merupakan bentuk 
inovasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Kesadaran masyarakat 
terhadap informasi yang dicoba direspon oleh pemerintah desa 
melalui Radio Kartika. Sedangkan tulisan Gina (2016) menjelaskan 
pemanfaatan teknologi digital di Desa Jokodayuh di Kabupaten 
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Madiun. Bagi Gina, pemanfaatan teknologi digital bagi pemerintah 
desa bertujuan untuk pertama, tersedianya informasi yang biasa diakses 
oleh masyarakat. Kedua, meningkatkan transparansi dalam tatakelola 
pemerintahan desa. Transparansi dalam pengelolan pemerintah desa 
biasa dikhususkan pada pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana 
kajian Rifqi A Hafidh (2016) yang menyoroti implementasi 
program e-village budgeting yang dilakukan pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi. Program ini mendorong agar kepala desa lebih terbuka 
dalam mengelola anggaran dan keuangan desa. Keterbukaan 
merupakan bagian penting dalam praktik pelaksanaan pemerintahan 
yang baik.  Sejalan dengan itu, persoalan keterbukaan juga merupakan 
bagian penting dalam penyelenggara pemerintah desa. Salah satu asas 
penyelenggaraan pemerintahan desa—sebagaimana diatur dalam UU 
NO 6/2014, pasal 24 huruf d menyebutkan: 

“Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap 
hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 
jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 
pemerintahan desa  dengan tetap memperhatikan ketentuan 
perundang-undangan.”
 
Semua kajian inovasi pemerintahan desa memberikan informasi 

perihal kemajuan dalam tata kelola pemerintahan desa. Kemajuan 
melalui inovasi tersebut akan diperkaya lagi melalui elaborasi beberapa 
data mutakhir perihal keberhasilan kepala desa dalam melakukan 
inovasi pemerintahan desa. Dengan kata lain, karya ini melengkapi 
tulisan yang sudah disebutkan sebelumnya.

Peran Aktor dalam Inovasi
Jika menyimak penjelasan sebelumnya, maka bisa disimpulkan 

aktor yang menggerakkan inovasi pemerintah desa. Aktor bisa 
individual bisa juga kolektif (pemerintah). Aktor inilah yang 
menggunakan pengaruhnya untuk melakukan inovasi. Inovasi 
merupakan cara mereka meninggalkan jejaknya (Sztompka, 
2004;305) dalam tata kelola pemerintahan desa. Kompetensi untuk 
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menciptakan inovasi terletak pada aktornya (Sinamo, 2000;157). Ada 
dua faktor yang menjadi penentu akselerasi inovasi di tingkat desa. 

Pertama, faktor internal yakni dari pemerintahan desa itu 
sendiri. Dalam beberapa kasus yang bisa diamati inovasi lahir dari 
pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagai aktor yang melakukan 
perbaikan dan inovasi. Inovasi lahir sebagai respon terhadap 
keinginan, baik dari pemerintah desa maupun masyarakat. Dalam 
masyarakat yang sedang berubah, pemerintah daerah senantiasa 
dituntut untuk adaptif terhadap perubahan dan memiliki kapasitas 
untuk bertindak. Masyarakat tidak butuh konsep, tetapi tindakan 
dari pemerintahan desa—yang bersifat membantu dan solutif dalam 
menjawab kebutuhan masyarakat desa.  

Kedua, faktor eksternal dimana inovasi yang sedang berjalan 
dalam pemerintahan desa berkat campur tangan pemerintah daerah. 
Dalam kasus Banyuwangi, nampak peran kepala daerah sebagai 
penggerak inovasi. Sebanyak 189 desa terkoneksi melalui teknologi 
digital. Infrastruktur teknologi informasi berupa fiber optif (serat fiber) 
dimanfaatkan untuk layanan masyarakat (Kompas,4/9/2019). Sementara 
di Bantaeng, Nurdin Abdullah mendorong kepala desa agar mendirikan 
BUMDes lengkap dengan dana Rp.100 juta ditambah mobil pick up. 
Tujuannya dari pendirian BUMDes tersebut supaya bangun simbul 
ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Hasilnya kehidupan masyarakat 
desa tambah sejahtera. Sebagaimana dilaporakan Kompas (17/7/2019) 
program dana desa dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha 
produktif, sehingga ikut berperan menurunkan tingkat kesmiskinan di 
pedesaan. Selain intervensi dari kepala daerah—inovasi pemerintahan 
desa juga bisa tercipta karena bantuan pihak swasta maupun perguruan 
tinggi. Misalnya, menteri Desa, PDT dan Transmigrasi menggandeng 
Tokopedia untuk membuat pusat ekonomi digital disejumlah desa dan 
inkubator bisnis di 34 universitas (Kompas,7/9/2019). Selanjutnya, 
Fakultas Pertanian UGM, mengembangkan Desa Apps, aplikasi 
penyuluhan pertanian digital. Aplikasi berbasis Android itu diunggah 
gratis oleh petani, nelayan, dan peternak ikan agar bisa berinteraksi 
dengan ahli dari perguruan tinggi (Kompas,4/9/2019).
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Kemampuan kepala desa untuk bermitra dengan pihak lain 
dalam melakukan inovasi merupakan pencapaian sebagai pemimpin. 
Hal ini sesuai dengan PP 43/2014 tentang Desa, pasal 143 ayat 1 
yang menyebutkan bermitra atau kerjasama bisa dilakukan antar-desa 
atau pihak ketiga. Inovasi merupakan kekuatan untuk membantu 
masyarakat desa. Karena itu, merujuk pada pendapat Sztompka 
(2004;280) jenis kepala desa tersebut termasuk dalam pemimpin 
yang inovatif. Ada beberapa indikator pemimpin kepala desa yang 
inovatif. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Indikator pemimpin inovatif
Indikator Pemimpin inovatif

Sikap terhadap realitas Ingin tahu dan memanipulasi sikap terhadap dunia terus 
meneliti fakta yang melandasi keteraturannya untuk 
memengaruhi dan mengendalikan fenomena

Persepsi tentang peran 
individu

Mengambil tanggungjawab pribadi atas sisi buruk 
kehidupan diikuti dengan upaya mencari penyelesaian 
yang lebih baik dan mencoba mengadakan perubahan

Cara kepemimpinan Terbuka dan toleran terhadap bawahan, mendorong 
original, dan semangat inovatif

Tingkat kreativitas dan 
inovasi

Tinggi dan menguatakan sesuatu yang baru dan resah 
ingin tahu.

Merayakan Inovasi Pemerintahan Desa
Kurang lebih lima tahun pelaksanaan UU No. 6/2014 dan PP 

43/2014 tentang Desa  telah terjadi ledakan inovasi di tingkat desa. 
Inovasi dalam tata kelola pemerintah desa sangat bervariasi bentuknya. 
Hal ini merupakan bukti bahwa kepala desa dan perangkat desa 
berusaha beradaptasi dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat 
yang sedang berubah. Berinovasi merupakan pilihan yang paling tetap 
dalam rangka memperkuat posisinya sebagai kepala desa. Karena 
sangat terkait dengan posisi kekuasaan kepala desa, maka inovasi 
pun berkembang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. 
Pertumbuhan inovasi dalam pemerintahan desa berjalan seiring 
dengan keinginan dan tuntutan masyarakat desa. Adapun bentuk-
bentuk inovasi pemerintahan desa sebagai berikut; 
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Pertama, sejak tahun 2018 Desa Papahan, Kec Tasikmadu—
Kab Karangayar Jawa Tengah mengembangkan aplikasi Sistem 
Informasi Manajemen Desa disingkat Simade. Sistem ini digunakan 
untuk kegiatan administrasi di kantor desa. Yang bisa diurus dalam 
Simade adalah surat pengantar SKCK, surat permohonan KTP, surat 
keterangan usaha, surat keterangan domisili, surat izin keramaian, surat 
keterangan kehilangan, dan surat keterangan belum menikah. Sebagai 
ilustrasi bahwa untuk mengajukan surat keterangan usaha sehari 
langsung jadi (Kompas,25/9/2019). Dengan kata lain Desa Papahan 
sudah menerapkan pelayanan satu hari langsung jadi. Pemanfaatan 
teknologi digital dalam memberikan pelayanan administrasi kepada 
masyarakat merupakan terobosan dalam tata kelola pemerintahan 
desa. Pelayanan administrasi tersebut bisa memotong waktu—lebih 
efisien dan sangat cepat. Terobosan ini tentu sangat membantu 
masyarakat. Implikasinya adalah respon masyarakat atas kinerja 
pemerintah desa sangat bagus. Respon tersebut sudah tentu semakin 
memperkuat modal politik pemerintah desa dihadapan masyarakat. 
Menjadikan pemerintah desa sebagai pusat pelayanan yang berbasis 
teknologi merupakan kemajuan sekaligus prestasi. Kehendak untuk 
berprestasi yang diwujudkan Tri Sadono sebagai Kepala Desa Papahan; 

Kedua, pemanfaatan teknologi digital tidak hanya digunakan 
dalam pelayan masyarakat. Pemanfaatan digital justru digunakan 
dalam pemilihan kepala desa.  Hal sudah berhasil digunakan di (Musi 
Rawas) Sumatra Selatan, (Jembrana) Bali, dan (Boyolali) Jawa Tengah. 
Pilihan menggunakan e-voting diyakini lebih efisien, transparan, dan 
adil. Alasannya adalah karena bisa mengurangi intervensi manusia 
dalam perhitungan suara. Dengan demikian, maka kecurangan dalam 
proses perhitungan suara bisa diminimalisir. Selain pertimbangan 
tersebut, pemanfaatan teknologi digital dalam pemilihan kepala desa 
menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan literasi digital orang 
desa sangat memadai; 

Ketiga, Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul tiba-tiba viral 
karena Kepala Desanya—Wahyudi A Hadi dinilai sukses dalam 
membangun sistem tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan 
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masyarakat. Saat ini, pendapatan asli desa (PADes) meningkat dari 
300 juta pada tahun 2012 menjadi 1 miliar. Desa ini juga menjadi 
157 desa unicorn di Indonesia. Desa unicorn adalah sebutan bagi desa 
yang memiliki penghasilan di atas 1 miliar (Kompas, 26/9/2019). 
Lagi-lagi kita disuguhkan fakta keberhasilan inovasi yang dilakukan 
kepala desa. 

Keberhasilan Wahyudi A Hadi tidak hanya dalam menciptakan 
Desa unicorn tetapi lebih dari itu. Misalnya, 

“Dalam bidang pendidikan, Desa Panggungharjo menerapkan 
kebijakan satu rumah satu sarjana. Dalam bidang kesehatan 
ada perawat desa yang bertugas merawat lansia. Desa juga 
memberikan perlindungan kesehatan kepada ibu dan anak. 
Dalam bidang pemerintahan diterapkan sistem penggajian 
berbasis kinerja berdasarkan analisa beban kerja. Misalnya, 
140 jam bagi perangkat desa selama satu bulan”. (Kompas, 
26/9/2019).

Ringkasan kutipan di atas memberikan informasi perihal 
sejumlah inovasi yang berhasil dilakukan oleh kepala desa. Bidang 
pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan terus diperbaiki. 
Etos kerja kepala desa berusaha dioptimalkan untuk memanjakan 
warganya. Inovasi yang sedang dilakukan untuk dinikmati warganya. 
Dengan kata lain, pemerintah desa hadir untuk membantu dan 
memberikan layanan kepada masyarakat. Inilah yang disebut dengan 
pemerintah desa yang solutif. 

Keempat, inovasi berikutnya adalah kemampuan kepala desa 
memanfaatkan dana desa untuk menguatkan perekonomian warganya. 
Desa Papahan—mengembangkan sistem pertanian terintegrasi yang 
dikawal oleh BUMDes. Jenis usahanya adalah penggemukan sapi, 
penyewaan alat mesin molen, gerobak dorong, dan pembuatan 
pupuk organik (Kompas, 25/9/2019). Pemanfaatan dana desa untuk 
mengembangkan usaha produktif diharapkan tidak hanya menyerap 
banyak tenaga kerja, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi di 
pedesaan (Kompas, 17/7/2019). Tujuannya adalah agar masyarakat 
desa lebih sejahtera. Dalam bahasa UU. NO.6/2016 tentang Desa, 
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disebutkan BUMDes diharapkan memberikan kesejahteraan yang 
sebesar-besarnya kepada masyarakat desa (pasal, 1 point 6). 

Upaya BUMDes untuk membantu kesejahteraan masyarakat 
desa terus berlangsung. Laporan Kompas (24/9/2019) menulis peran 
BUMDes di Desa Sukajaya di Kabupaten Sukabumi berikut;

BUMDes tidak hanya menjadi alat untuk menambah 
penghasilan desa. Tetapi juga mengajarkan petani untuk 
cerdas. BUMDes membuka pasar agar semua hasil pertanian 
bisa dipasarkan—mengajarkan kepada petani agar hasilnya 
maksimal. Bahkan, BUMDes Sukajaya mampu menjual 
elpiji bersubsidi kepada masyarakat.  BUMDes juga memiliki 
minimarket dan pompa bensin mini untuk memenuhi 
kebutuhan masyakat desa.

Kelima, inovasi berikutnya bisa dicermati dari kades Rapoa 
di Kabupaten Bantaeng telah membuat tradisi baru dalam 
penyelenggaraan pemerintah desa. Setiap tahunnya kepala desa 
melakukan pertanggungjawaban publik atas jalannya pemerintahan 
desa, dihadapan warga. Dari tradisi ini warga dapat mengetahui 
apakah kades akuntabel, yakni telah menjalankan amanat RPJMDes 
atau belum (Sutoro Eko, 2013;376). Apa yang dipraktekkan Kades 
Rapoa merupakan fenomena baru dalam tata kelola pemerintahan 
desa. Sebab, pertanggungjawaban kepada warga tidak biasa 
atau lumrah dilakukan oleh kades. Kalaupun kades melakukan 
pertanggungjawabannya bisa kepada BPD.

Tradisi pertanggungjawaban kepala desa kepada warganya 
bila dilacak secara politis. Secara politis pertanggungjawaban 
kepala desa kepada warganya merupakan pengimplmentasian asas 
penyelengaraan pemerintahan desa. Pasal 24 huruf g menyebutkan 
asas pertanggungjawaban adalah asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan desa harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Logikanya adalah 
kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung. Karena dipilih oleh 
rakyat, maka secara politis harus bertanggungjawab kepada warga 
atas kinerjanya (Muhtar Haboddin, 2015;184).  Pertanggungjawaban 
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kepala desa kepada warganya merupakan bagi dari cara berpikir 
bahwa kekuasaan berasal dari masyarakat. Kedaulatan tertinggi 
dan pemegang kekuasaan adalah warga. Karena itu, melalui 
pertanggungjawaban secara langsung berarti kepala desa memperoleh 
kembali legitimasi dari warganya. Legitimasi sangat penting dalam 
membangun pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan 
bertanggungawab.

Keenam, inovasi lainnya adalah kepala Desa Julubori di 
Kabupaten Gowa mendorong sistem pengaduan masyarakat atau 
Rabu Pengaduan yang dilakukan secara informal.  Cara ini lebih efektif 
dan rileks, sehingga masyarakat tidak pernah takut mengadukan 
permasalahan yang mereka hadapi (Sutoro Eko, 2013;377). Inovasi 
kepala desa dalam membuat sistem pengaduan merupakan bentuk 
keberpihakannya kepada warganya. Boleh jadi, selama ini kepala desa 
hanya menerima laporan dari stafnya yang baik-baik saja. Dalam 
bahasa lain yang penting bapak senang.  Cara ini kemudian dikoreksi 
melalui Rabu Pengaduan. Tujuannya tidak hanya ingin membangun 
komunikasi secara intensif dengan masyarakat—tetapi lebih dari yakni 
kepala daerah ingin dekat warganya. Kepala desa ingin tahu secara 
langsung persoalan yang sedang dihadapinya, sekaligus memberikan 
pemecahannya. Dengan kata lain, Rabu Pengaduan merupakan 
bentuk baru dalam membangun relasi antara kepala desa dengan 
warganya. Kepala Desa ingin memberikan sinyal kepada warganya 
bahwa pemimpinnya sangat dekat, mudah ditemui, dan berpihak 
kepada warganya. 

Contoh yang dikemukakan di atas menunjukkan bentuk inovasi 
yang dilakukan kepala desa. Inovasi hanya bisa lahir, tumbuh dan 
berkembang bila mendapatkan dukungan politik, keuangan, dan 
sumber daya kepala desa. Hal ini mengatakan betapa pentingnya figur 
kepala daerah dalam membangun inovasi. Sutoro Eko  (2013;377) 
menyebutnya kepala desa yang mampu melakukan terobosan dan 
inovasi merupakan pemimpin progresif. Pemimpin kepala desa 
yang bekerja dan menemukan terobosan baru dalam tata kelola 
pemerintahan tumbuh dan berkembang di seluruh pelosok tanah air. 
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Kepala desa tersebut bekerja dengan diam—jauh dari mata kamera, 
dan kuli tinta, sehingga kehadirannya tidak banyak diketahui publik. 
Boleh jadi, inovasi yang dilakukan kepala desa mungkin jauh lebih 
banyak jika dibandingkan dengan yang terdokumentasi. Keterbatasan 
dalam mengungkap bentuk inovasi pemerintahan desa lebih 
disebabkan karena kurangnya pengetahuan kita dalam mendapatkan 
akses tersubut. Meskipun demikian, melalui pemaparan makalah ini 
setidaknya kita mendapatkan informasi awal perihal bentuk-bentuk 
inovasi yang sedang dilakukan kepala desa.

Kehadiran kepala desa yang inovatif dalam beberapa tahun ini, 
merujuk Sutoro Eko (2013;375) disebabkan karena dua hal. Pertama, 
saat ini banyak kepala desa yang relatif muda dan berpendidikan 
tinggi (sarjana). Kedua, kepala desa tersebut sangat haus terhadap 
perubahan. Dua faktor tersebut bisa disimpulkan maraknya inovasi 
permerintahan desa karena kepala desa berpendidikan, muda, dan 
haus akan perubahan. Dengan kata lain, kepala desa menempatkan 
dirinya sebagai agen perubahan. Agen perubahan terwujud di dalam 
diri kepala desa (Sztompka, 2004;231). 

Kesimpulan dan Tantangan ke depan
Inovasi kepala desa bisa dibaca sebagai motivasi untuk 

berprestasi, kata McClelland. Motivasi untuk berprestasi adalah 
perjuangan untuk mencapai sukses (Sztompka, 2004;283) dalam 
mengelola pemerintahan desa. Dalam usaha mempertahankan inovasi 
tersebut tentu tidaklah mudah. Karena itu, kedepannya ada tiga 
tantangan keberlangsungan inovasi pemerintahan;

Pertama, persoalan keberlanjutan program inovasi sangat 
terkait dengan berakhirnya kepemimpinan kepada desa. Itu artinya, 
inovasi pemerintahan desa sangat tergantung pada figur kepala desa. 
Akibatnya adalah ganti kepala desa berarti ganti program kerja dan 
ogah terhadap program sebelumnya. Pilihan kebijakan kepala desa 
baru tersebut sudah tentu merugikan masyarakat bersangkutan. 

Kedua, inovasi pemerintahan desa membutuhkan dana yang 
besar. Misalnya, untuk perawatan website desa. Bagi desa-desa yang 
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menggunakan teknologi digital sebagai instrumen dalam pelayanan 
publik yang perlu dipikirkan adalah biaya perawatannya dan 
peremajaan komputernya. Hal ini diperlukan, mengingat penetrasi 
digital secara umum merupakan salah satu inti atau kekuatan dalam 
melakukan pelayanan kepada masyarakat. Semua pemerintahan Desa 
di Banyuwangi sangat tergantung pada akses internet.

Ketiga, selain yang sudah disebutkan tersebut, yang tidak kalah 
pentingnya adalah penguatan kapasitas perangkat desa. Kapasitas untuk 
perangkat desa perlu terus di tingkat kualitasnya karena mereka adalah 
ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat. Tanpa kualitas 
perangkat desa yang bagus, maka inovasi tidak akan bisa berkelanjutan. 
Sebab, inovasi selalu membutuhkan kapasitas untuk melakukan 
perubahan dalam kerangka memanjakan warganya. Tiga tantangan 
tersebut saling terkait dalam menentukan apakah inovasi pemerintahan 
desa akan tetap eksis atau hancur karena kehilangan daya kreasinya dalam 
beradaptasi dengan perubahan tuntutan dan keinginan masyarakat. 
Sehubungan dengan itu, perlu dikemukakan bahwa eksistensi kepala 
desa beserta perangkatnya sangat ditentukan dengan kemampuannya 
memberikan pelayanan, kesejahteraan, dan menciptakan hal-hal inovatif 
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.  
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BAB III
PEMBANGUNAN DESA; 

KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN DAN 
DISTRIBUSI EKONOMI

Arlan Siddha

*****

Abstrak
Tulisan ini ingin menyajikan tentang pembangunan desa yang kian 
marak, tetapi tidak disertai dengan pemerataan kesejahteraan. Saat ini, 
pembangunan desa hanya dinikmati elite desa. Elite desa ini terdiri dari 
kepala desa dan perangkat desa. Salah satu poin penting dari undang-
undang desa adalah mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat 
desa. Namun diakui bahwa upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 
desa, bukanlah pekerjaan mudah, terutama ketika pembangunan desa belum 
sepenuhnya bertumpu pada pemberdayaan masyarakat desa. 

Kata Kunci: Ketimpangan, Kesejahteraan, Pembangunan dan Desa.

Pendahuluan
Ketika kita berbicara tentang pembangunan desa, kita 

berhadapan dengan dua model pembangunan yang pernah diterapkan 
di Indonesia. Model pertama yaitu model pembangunan sentralistik. 
Dalam model pembangunan sentralistik, negara merupakan 
pengendali utama atas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. 
Sumberdaya alam dieksploitasi dan dimanfaatkan untuk kemakmuran 
segelintir orang yang berkuasa dalam pemerintahan. Mereka selalu 
mengatasnamakan negara untuk mengeruk habis kekayaan alam 
yang dimiliki oleh masyarakat desa. Sementara sumberdaya manusia 
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digunakan atau dimanfaatkan untuk menopang pertumbuhan 
ekonomi yang berpusat di kota. Implikasi yang sangat luar biasa dari 
model pembangunan yang sentralistik adalah hilangnya kesadaran 
masyarakat bahwa mereka merupakan subjek pembangunan. Di 
sisi yang lain, model pembangunan sentralistik menghasilkan 
pertumbuhan tanpa keadilan, kesenjangan tanpa pemerataan dan 
ketimpangan ekonomi tanpa kemanusiaan antara yang kaya dengan 
yang miskin. Orang miskin menikmati kue pembangunan yang 
lebih sedikit dibandingkan dengan orang kaya. Model kedua adalah 
model pembangunan desentralistik. Dalam model pembangunan 
desentralistik, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan 
oleh pemerintah pusat untuk melakukan perencanaan dalam 
pembangunan daerah. Dalam model pembangunan desentralistik 
ini, desa dijadikan sebagai bagian dari pembangunan kabupaten/kota, 
sehingga pemencaran ekonomi ke desa tidak berjalan dan bahkan 
perencanaan demokratik yang dibuat desa melalui Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES), berhenti 
di tangan pemerintah kabupaten/kota, tidak direalisasikan dan bahkan 
dibuang ke tong sampah. 

Model pembangunan yang pertama dan yang kedua ini dikenal 
dengan model pembangunan state lead development atau pembangunan 
yang dipimpin dan dikendalikan negara. Dalam model pembangunan 
yang dipimpin dan dikendalikan negara, desa hanya dijadikan sebagai 
obyek yang menyediakan kebutuhan bagi pertumbuhan ekonomi 
kota. Tidak heran jika desa mengalami ketertinggalan yang sangat 
jauh dibandingkan dengan kota. Masyarakat bahkan mengenal 
beberapa jargon terkait dengan pembangunan yang dikendalikan 
negara ini antara lain adalah: “di kota banyak jembatan, tetapi tidak 
ada sungai  dan di desa banyak mata air dan masyarakat desa hanya 
menikmati air mata”.  

Perubahan Paradigma Pembangunan
Di bawah undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

desa merupakan pintu terdepan dalam pembangunan nasional 
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dan bahkan pemerintah pusat di bawah pemerintahan Jokowi Jilid 
Pertama merumuskan pembangunan nasionalnya dengan konsep 
“NAWACITA”. Dalam Nawacita ini, pendekatan pembangunan yang 
digunakan tidak lagi; “Indonesia membangun desa, tetapi bergeser 
menjadi desa membangun Indonesia.” Pergeseran ini disertai dengan 
perubahan posisi negara dalam pembangunan nasional. Di tahun 
2019, pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan nasional 
dengan strategi; 

Pertama, meningkatkan kegiatan infrastruktur berbasis 
masyarakat (padat karya), pembangunan irigasi kecil, pengembangan 
air minum dan sanitasi, pembangunan Pos Lintas Batas Negara 
(PLBN) dan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kedua 
kegiatan preservasi jalan Lintas Timur, Barat dan Tengah Sumatera, 
peningkatan dan preservasi jalan Trans Papua, Kalimantan, dan 
penggantian jembatan pada lintas utama. Ketiga, pembangunan 
Bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan 
irigasi, pengembangan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan 
pantai, dan pengendalian lumpur Sidoarjo.  Keempat, pelaksanaan 
sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dan Komite Keselamatan 
Konstruksi (K3) dan; Kelima, dukungan strategi pengembangan 
infrastruktur kota baru, dan pengembangan kawasan khusus.1 

Masifnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, 
bisa dilihat juga dari alokasi anggaran yang digunakan pemerintah. 
Pada tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan 57% dari 
Rp 41,6 triliun anggaran di Direktorat Jenderal Bina Marga untuk 
pemeliharaan jalan dan jembatan. Selain melakukan preservasi, 
Ditjen Bina Marga juga melakukan banyak pembangunan jalan baru, 
sepanjang 829 km dengan rincian Jalan Ruas Pantai Selatan Jawa, 
Jalan Perbatasan Kalimantan, Jalan Perbatasan NTT, Jalan Perbatasan 
Papua serta Jalan Trans Papua. “Pembangunan jalan baru difokuskan 
pada jaringan jalan lintas strategis proritas seperti lintas perbatasan, 
pansela Jawa dan Trans Papua agar dapat tersambung pada akhir 

1Dikutip dari Detik Com, 7 Juni 2018.
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2019,”. 2 Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan 
oleh pemerintah, menjadi modal pemerintah untuk memeratakan 
pertumbuhan ekonomi yang selama ini terfokus di Jawa. Infrastruktur 
seperti jalan juga mengintegrasikan daerah satu dengan yang lainnya. 
Namun infrastruktur yang gencar dibangun pemerintahan kabinet 
kerja belum mengencangkan perputaran roda ekonomi nasional dan 
masih menyisahkan ketimpangan ekonomi yang sangat besar antara 
desa dengan kota. Di desa sendiri, gencarnya pembangunan desa 
menyisahkan ruang ketimpangan antara yang miskin dan yang kaya 
antara rakyat jelata dengan pemerintah desa. 

Distribusi Ekonomi 
Masifnya pembangunan infrastruktur desa, masih menyisahkan 

persoalan yang sangat krusial terkait dengan dua masalah yang serius 
di desa yaitu masalah pengangguran dan kemiskinan. Pertama terkait 
dengan pembangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 
tahun 2018 mencatat jumlah pengangguran di desa meningkat tipis. 
Adapun jumlah pengangguran pada Agustus 2018 tercatat sebesar 4,04 
persen, sementara banyaknya pengangguran pada periode yang sama, 
yakni Agustus 2017, ialah sebesar 4,01 persen. Peningkatan secara tipis 
itu rupanya berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran di kota. 
BPS menyebutkan bahwa terjadi penurunan jumlah pengangguran 
di kota secara year-on-year, yakni dari yang sebelumnya 6,79 persen 
menjadi 6,45 persen. “Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT 
(Tingkat Pengangguran Terbuka) di perkotaan tercatat lebih tinggi 
dibanding di pedesaan. Namun dibandingkan setahun lalu, TPT di 
perkotaan turun sebesar 0,34 persen poin, sedangkan TPT pedesaan 
meningkat sebesar 0,03 (Tirto, 5 November 2018). 

BPS menduga bahwa peningkatan pengangguran di desa lebih 
disebabkan karena para pekerja di sektor pertanian itu banyak yang 
hengkang dari pekerjaannya dengan harapan bisa memperoleh 
pekerjaan baru. Ada yang pergi ke kota dan ada yang tetap tinggal 
di desa. Untuk yang di kota itulah yang lantas menambah beban 

2Baca lengkapnya dalam Detik Com, 26 Apirl 2018.
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Grafik Kemiskinan Desa Sejak Dana Desa Tahun 2015

Sumber: Tirto, 5 November 2018

angkatan kerja di sana, sedangkan yang masih berada di desa namun 
belum memperoleh pekerjaan baru inilah yang berkontribusi 
pada peningkatan persentase angka pengangguran di pedesaan. 
Berdasarkan data yang dihimpun BPS, pekerja di sektor pertanian 
sendiri ada sebanyak 35,7 juta orang. Angka tersebut setara dengan 
28,79 persen dari sebanyak 124,01 juta penduduk bekerja. Dengan 
demikian, sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian paling 
utama yang dijalankan masyarakat Indonesia. Peningkatan ini bukan 
karena program padat karya tunai yang digenjot pemerintah tidak 
berjalan efektif, tetapi lebih karena penurunan jumlah petani. Sejak 
tahun 2015, sejak program dana desa pertama kali berjalan hingga 
saat ini, TPT fluktuatif. TPT Desa pernah mencapai posisi paling 
tinggi pada Agustus 2016, angkanya 4,51 persen. Pada Februari 
2017, TPT menurun dan mencapai 4,00 persen. TPT Desa berada 
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pada posisi paling rendah pada Februari 2018, sebesar 3,72 persen. 
Sayangnya, tren TPT tersebut meningkat lagi pada Agustus 2018, 
mencapai 4,04 persen.  

Kedua, terkait dengan kemiskinan desa. Jika dilihat dari angka 
statistik yang dibuat oleh BPS, kelihatan bahwa terdapat penurunan 
angka kemiskinan desa yaitu dari 17,94% pada Maret 2015, menjadi 
15,81% pada Maret 2018. Untuk jelasnya, lihat grafik di atas.

Kita memang telah mengalami penurunan penduduk 
miskin. Penduduk miskin di desa berjumlah 15,81 juta orang 
pada Maret 2018, telah berkurang 2,13 juta orang sejak Maret 
2015. Namun, apakah penurunan ini semata karena bantuan dana 
desa? Ternyata ada program lain yang bisa jadi turut menyumbang 
tren penurunan tersebut. Pemerintah menunjuk Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk membantu 
menangani dan berkoordinasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan 
penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Salah satu 
program utama TNP2K ini adalah Peluncuran Kartu Perlindungan 
Sosial (KPS) yang diikuti dengan pelaksanaan program Bantuan 
Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Termasuk di dalamnya 
pemberian raskin setiap bulan bagi warga miskin dan pemberian 
uang bulanan bagi pelajar kurang mampu. Program lain yang juga 
membantu pengentasan kemiskinan adalah Program Keluarga 
Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, Kartu Indonesia Sehat 
(KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini disampaikan oleh 
Kepala Bappenas. Dari berbagai program padat karya yang dilakukan 
di desa, diakui belum terlalu banyak memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. 
Padahal, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain bertujuan 
untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat desa. 
Kontribusi dana desa terhadap kesejahteraan dan kemakmuran 
masyarakat juga belum terlalu kelihatan. Bahkan dana desa dengan 
akuntabilitas yang rendah membuka peluang terjadinya korupsi. 
Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW, PDF), 
korupsi di desa dari 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan. Ada 
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total 154 kasus korupsi pada sektor desa yang terjadi antara 2015 dan 
2017 dengan rincian 17 kasus pada 2015, 41 kasus pada 2016, dan 
96 kasus pada 2017. Dari 154 kasus tersebut, terdapat 127 kasus yang 
berkaitan dengan anggaran desa. Menurut laporan ICW tersebut, 
kepala desa merupakan aktor yang dominan terjerat kasus. Jumlah 
kepala desa yang terjerat sebanyak 112 orang. Angka tersebut terus 
meningkat dari tahun ke tahun, dengan 15 kepala desa pada 2015, 
32 kepala desa pada 2016, dan 65 kepala desa pada 2017. 3

Masalah pengangguran, kemiskinan, dan korupsi menunjukkan 
bahwa ada ketimpangan dalam distribusi ekonomi di desa. 
Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain; (1) 
penguasaan ekonomi dan program desa oleh sekelompok orang; 
(2) keadilan ekonomi yang belum berpihak kepada yang kelompok 
rentan (miskin, pengangguran, perempuan dan sebagainya); (3) 
pembangunan ekonomi yang hanya dinikmati oleh elite desa. Sejauh 
ini belum banyak yang melakukan kajian terhadap pola distribusi 
ekonomi di desa. Studi kemitraan pada tahun 2016 menunjukkan 
bahwa terdapat ketimpangan distribusi ekonomi desa. Ekonomi desa 
masih dikendalikan dan dinikmati oleh tengkulak (korporasi) dan elite 
desa. Ketimpangan dalam distribusi ekonomi salah satunya bisa dilihat 
dari akses kepemilikan lahan. Di Kalimantan Barat dan Kalimantan 

3Baca juga: Mengurai Benang Kusut Pengelolaan Dana Desa Dari data-data 
dan paparan di atas, klaim ihwal dana desa yang disebut menurunkan Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) Desa dan jumlah penduduk miskin, perlu dicermati 
lagi. Kedua hal tersebut ternyata dipengaruhi banyak faktor. BPS melansir jumlah 
pengangguran di desa meningkat lebih dipengaruhi pada jumlah pekerja di sektor 
pertanian yang menyusut. Para pekerja pertanian banyak yang berhenti. Di antara 
mereka, ada yang pergi ke kota, ada pula yang tetap berada di desa dan belum 
mendapat pekerjaan baru. Merekalah yang berkontribusi terhadap peningkatan 
persentase angka pengangguran di pedesaan. Sementara itu, penurunan jumlah 
penduduk miskin di desa tidak semata-mata disebabkan oleh kucuran dana desa. 
Ada program lain dari pemerintah yang turut andil membantu perkembangan 
desa. Tantangan yang kini harus dihadapi justru adalah transparansi penggunaan 
dana desa oleh aparat daerah. Jangan sampai kue dana desa berupa lapangan 
kerja dan kemakmuran itu tidak sampai ke warga desa karena dikorupsi dan tak 
menjadi program yang optimal.  Baca selengkapnya di artikel “Benarkah Dana 
Desa Mengurangi Pengangguran & Orang Miskin di Desa?”, https://tirto.id/c9z7.
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Timur misalnya, terdapat ketimpangan akses kepemilikan lahan oleh 
masyarakat yaitu di Kalimantan Barat total penguasaan lahan oleh 
korporasi mencapai sedikitnya 55,67% dari total lahan di provinsi 
tersebut, sedangkan di Kalimantan Timur penguasaan lahan untuk 
kepemilikan swasta mencapai sedikitnya 88,54% dari total lahan di 
provinsi tersebut. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan tahun 2017, hanya 0,8 juta Ha lahan dimiliki oleh 
rakyat dalam bentuk Perhutanan Sosial, sementara 31,0 juta Ha lahan 
dialokasikan untuk konsesi industri berskala besar misalnya konsesi 
usaha kehutanan swasta maupun pertambangan. Sementara dalam 
soal penguasaan lahan terdapat 66% dari total lahan di Indonesia 
ditetapkan sebagai kawasan hutan negara.4 

Tetapi perlu juga diakui bahwa, perubahan paradigma 
pembangunan di Indonesia dari paradigma Indonesia membangun 
desa, ke paradigma desa membangun Indonesia, telah meningkatkan 
daya saing Indonesia di pasar internasional. World Economic 
Forum (WEF), lembaga non-profit yang didirikan di Jenewa, Swiss 
merilis indeks daya saing infrastruktur negara-negara di dunia. 
Menarik, peringkat Indonesia naik 10 tingkat. Dalam laporan yang 
dipublikasikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR), data Global Competitiveness Index 2017 menunjukkan 
indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada 2017-2018 berada 
di urutan ke-52 dari posisi sebelumnya di periode 2015-2016 yang 
masih berada di posisi 62. Jika dibandingkan periode 2016-2017 
yang di urutan 60, indeks daya saing infrastruktur Indonesia 2017-
2018 mencatatkan kenaikan delapan peringkat. Periode 2017-
2018, indeks daya saing global Indonesia lompat lima peringkat 
ke posisi 36 dari sebelumnya 41 di periode 2016-2017. Sementara 
di periode 2015-2016, ada di ranking 37. Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan peringkat Indonesia ini 
menggambarkan Indonesia merupakan negara yang menarik untuk 
berinvestasi. Hal ini penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia 
ke depan. Dengan kenaikan peringkat daya saing tersebut, diharapkan 

4Bina Desa, 24 Agustus 2017.
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mampu meyakinkan para investor untuk lebih banyak berinvestasi 
di Indonesia.5 Setidaknya, terdapat lima kontribusi positif dari 

5Baca lengkapnya di Kaltaragoid, 8 Mei 2018. “Meski investasi dilakukan 
oleh pemerintah itu bukan berarti kita membuang uang. Tapi investor akan 
mengharapkan return. Pemerintah beda dengan korporasi streaming bola. Saat 
pemerintah melalukan investasi,  return yang diharapkan adalah ekonomi dan 
sosial return yang jauh lebih besar,” kata dia. Menteri Perindustrian (Menperin) 
Airlangga Hartarto menyatakan, kenaikan peringkat daya saing infrastruktur 
Indonesia, berdampak pada penurunan biaya logistik.  “Menurunkan  logistic 
cost. Itu berapa penurunannya? Nanti dihitung lagi,” kata dia. Menurut Airlangga, 
penurunan biaya logistik akan membuat kegiatan sektor industri semakin efisien. 
Namun hal ini turut memicu penurunan harga penjualan barang pada tingkat 
pembeli, dia belum bisa memastikan. “Efisiensi, tergantung (penurunan harga 
pada tingkat pembeli),” dia menambahkan. Anggota Komite Ekonomi dan Industri 
Nasional (KEIN) Johnny Darmawan mengatakan, pembangunan infrastruktur yang 
gencar dilakukan pemerintah akan jadi modal untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Menurutnya, dulu salah satu faktor yang membuat ekonomi 
tidak jalan karena infrastruktur tidak memadai. Infrastruktur tersebut tidak hanya 
jalan tetapi bisa lainnya seperti pelabuhan, kilang minyak, listrik, dan segala 
macam. “Sekarang infrastruktur sudah mulai banyak yang beroperasi,” ujar dia saat 
berbincang. Contohnya, proyek pembangunan pembangkit listrik yang dicanangkan 
hingga 35 ribu megawatt (MW), akan mendorong kegiatan ekonomi baik bagi 
industri maupun masyarakat.

“Contoh lainnya pelabuhan dan bandara. Tanjung Priok sudah dibenahi, 
Karawang nanti ada Patimban. Pelabuhan dan bandara dapat terlihat dari pariwisata 
yang meningkat. Jadi menurut saya sudah banyak,” jelas dia. Namun demikian, pria 
yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri ini menyatakan, 
dampak dari pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah ini baru 
akan terasa dalam 2-3 tahun ke depan. Selain itu, lanjut Johnny, yang masih harus 
menjadi perhatian pemerintah adalah soal kemudahan izin investasi. Sebab dengan 
adanya perbaikan infrastruktur, maka akan mendorong investasi masuk ke dalam 
negeri. Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and 
Finance (Indef ), Eko Listianto mengakui bahwa pembangunan infrastruktur telah 
mengangkat capaian indeks daya saing infrastruktur dan daya saing global Indonesia. 
“Indeks daya saing naik, artinya memang ada pembangunannya. Tapi dampak 
ekonominya saya lihat sejauh ini belum banyak terbukti,”. Eko menjelaskan, meski 
gencar membangun infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, 
sampai rumah bagi masyarakat miskin, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi 
belum signifikan. Dalam tiga tahun (2015-2017), pertumbuhan ekonomi Indonesia 
di era pemerintahan Jokowi selalu meleset dari target. Pada 2015, ekonomi nasional 
dipatok tumbuh 5,8 persen. Selanjutnya target tumbuh 5,1 persen di 2016, dan 
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pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi, 
terutama yang fokus di desa antara lain; (1) menjamin distribusi 
ekonomi yang lebih adil terhadap masyarakat; (2) meningkatkan 
akses dan mobilitas masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi 
seperti pengangkutan hasil pertanian yang semakin mudah; (3) 
meningkatkan nilai tambah produktivitas masyarakat terutama 
melalui pembangunan listrik yang menggeser keterbatasan ekonomi 
tradisional yang mengandalkan tenaga kerja ke ekonomi modern 
yang mengandalkan teknologi; (4) meningkatkan daya saing dan daya 
tahan ekonomi desa terhadap gempuran ekonomi mancanegara; (5) 
meningkatkan inovasi dan prakarsa masyarakat terhadap pengelolaan 
ekonomi desa. 

Ada lima indikator utama untuk melihat keberhasilan 
pembangunan desa antara lain; (1) infrastrukur dasar desa yang baik 
dan tersedia di semua desa; (2) akses masyarakat terhadap informasi; 
(3) kualitas sumberdaya manusia; (4) peningkatan kesejahteraan 
masyarakat desa yang dilihat dari peningkatan pendapatan dan; (5) 
peluang usaha dan kesempatan kerja di desa. Berdasarkan Indeks 
Pembangunan Desa (IPD),  perkembangan infrastruktur di desa 
pada 2014 adalah 39,21%, dan pada 2018 menjadi 44,63% atau 
naik sebesar 5,42%. “Beberapa sebabnya karena desa yang punya 
pangkalan agen penjualan Elpiji meningkat 14%. Untuk masak 
mudah dapat elpiji ketika agennya ada di sana. Tempat buang air 
besar yang menggunakan jamban meningkat 26%. Akses pengiriman 
pos, juga layanan pos meningkat 59%.6

Terkait dengan insfrastruktur desa seperti listrik, menurut data 
Kementerian ESDM, ada sekitar 12.000 desa yang belum dapat listrik 
dengan baik, 2.519 desa di antaranya bahkan belum berlistrik alias 
gelap gulita di malam hari.  Tetapi  setelah diteliti PLN, ternyata ada 
lebih banyak lagi desa yang tak berlistrik. Survei PLN menemukan 

sebesar 5,2 persen pada 2017. Akan tetapi, faktanya lebih rendah dari target. 
Realisasinya ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,88 persen di 2015, dan 5,02 
persen di 2016, serta 5,07 persen pada 2017.

6Detik 10 Desember 2018.
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adanya tambahan 1.364 desa tak berlistrik. Jadi total jumlah desa 
yang belum menikmati listrik mencapai 3.883 desa, alias 1,5 kali 
lipat dari yang disebutkan Kementerian ESDM.7 Agar desa-desa itu 
bisa segera terang benderang, PLN berusaha melakukan percepatan 
dalam pembangunan listrik desa, khususnya di Maluku dan Papua. 
Sepanjang 2016, PLN berhasil melistriki 92 desa di Papua-Papua 
Barat serta 34 desa di Maluku-Maluku Utara.  Kini PLN memulai 
pembangunan listrik desa di 2017 dengan perencanaan 365 listrik 
desa di Papua-Papua Barat, serta 197 desa di Maluku-Maluku Utara. 
Total ada 1.808 desa di Maluku dan Papua yang akan diterangi PLN 
dalam 3 tahun ke depan. PLN tak sendirian dalam menerangi desa-
desa ini. Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran di APBN 
untuk melistriki desa-desa terpencil demi mewujudkan cita-cita energi 
berkeadilan. PLN dan Kementerian ESDM berbagi tugas, ada desa 
yang dilistriki PLN, dan ada yang jadi bagian Kementerian ESDM. 
Terkait akses masyarakat terhadap informasi, sampai dengan saat ini, 
masih tersisa sekira 9.000 desa atau 22% dari daerah yang terjangkau 
2G yang belum tersentuh sinyal.   Berdasarkan data sebaran sinyal 
seluler tahun 2017, untuk jaringan 2G, cakupannya 88,28% desa, 
98,13% cakupan permukiman, dan terbangun 133.903 base transceiver 
station (BTS).  Untuk jaringan 3G, saat ini cakupannya menyentuh 
75,06% desa, 92,91% permukiman dan telah terbangun 171.007 
BTS. Terakhir, jaringan 4G baru mencakup 50,88% desa, 74,09% 
permukiman melalui 12.701 BTS. Dengan demikian, masih banyak 
desa yang belum memiliki akses terhadap informasi yang disebabkan 
oleh jaringan komunikasi yang belum memadai.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Perubahan paradigma pembangunan desa, dari Indonesia 

membangun desa ke desa membangun Indonesia, tidak serta-merta 
menyelsaikan ketimpangan dan distribusi ekonomi yang kurang adil 
di desa. Tetapi bagaimanapun, kita memberikan apresiasi terhadap 
langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya 

7Detik 15 Mei 2017.
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mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Usaha pemerintah 
yang sangat serius nampak dari pembangunan infrastruktur desa 
yang berjalan dengan sangat masif. Hal ini perlu terus dilakukan. 
Beberapa agenda yang sangat mendesak dilakukan oleh pemerintah 
antara lain adalah;
1. Pembangunan infrastruktur desa mulai dari jalan desa, listrik desa, 

air bersih, jaringan telekomunikasi dan sebagainya yang dapat 
memperkuat dan meningkatkan akses dan distribusi ekonomi 
desa;

2. Memperkuat kualitas pembangunan manusia di desa, terutama 
peningkatan sumberdaya aparatur desa untuk mendorong inovasi 
dan menggerakan pembangunan ekonomi desa yang berdaya 
saing;

3. Meningkatkan akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk 
menikmati hasil-hasil pembangunan yang bisa dirasakan dan 
dinimkati oleh seluruh masyarakat desa;

4. Menjamin distribusi dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang 
merata dan bisa dinikmati oleh semua kelompok dan golongan 
yang ada di desa;

5. Memberikan kemudahan kepada masyarakat kecil untuk 
mengakses sumber-sumber ekonomi yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan mereka.

Dengan berbagai upaya tersebut, pembangunan yang dipimpin 
masyarakat di bawah UU No.6 Tahun 2014 dapat berjalan dengan 
baik dan ruang gerak bagi masyarakat untuk menikmati pembangunan 
ekonomi desa dapat terpenuhi dengan baik. Pembangunan yang 
dipimpin dan dikendalikan oleh masyarakat tentu saja akan berjalan 
dengan baik apabila pemerintah membuat kebijakan dan peraturan-
perundangan yang dapat mencegah terjadinya monopoli dan 
penguasaan segelintir orang di desa. 
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BAB IV
MENAKAR TATAKELOLA 

KEUANGAN DESA DALAM KERANGKA 
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

W. Riawan Tjandra

*****

Abstrak
Pengelolaan keuangan desa yang baik dengan mengacu pada best practices 
tata kelola keuangan yang baik (good financial governance) mendorong 
kapasitas pemerintah desa untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan 
pemerintahan desa. Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah di satu sisi 
untuk berupaya meningkatkan kapasitas desa melalui penguatan anggaran di 
Desa dalam APBDes sambil di sisi lain membuka ruang transparansi dalam 
pengelolaan keuangan desa. Terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan 
keuangan desa yang baik. Diperlukan serangkaian upaya untuk memperbaiki 
sejumlah kendala/kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: keuangan desa, tata kelola keuangan yang baik, best practices 
pengelolaan keuangan desa yang baik

Latar Belakang
Keuangan Desa merupakan urat nadi dalam menyangga fungsi 

pemerintahan desa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat desa. 
Pengelolaan keuangan desa yang baik dengan mengacu pada best 
practices tata kelola keuangan yang baik (good financial governance) 
mendorong kapasitas pemerintah desa untuk mewujudkan tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Desa telah 
menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan 
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peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan 
dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi 
yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan 
masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan 
Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada 
tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan 
rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada 
tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi  Rp46,98 triliun dengan 
rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali 
meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar 
Rp800 juta. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, 
Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang 
bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih 
dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 
unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit 
PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 
103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 
unit embung dalam periode 2015-2016.1

Dana-dana yang berasal dari berbagai sumber baik dari APBN/D 
maupun rakyat yang dikelola dalam APBDes kini berjumlah cukup 
besar. APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 
Desa. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening 
desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang 
tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Peraturan Desa tentang APB 
Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran 
berjalan. Pendapatan desa bersumber dari: 1. Pendapatan asli desa 
(PADes). PADes terdiri dari: a. Hasil usaha b. Hasil aset c. Swadaya 
dan partisipasi d. Gotong royong e. Lain-lain PADes.

Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap 
tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 
APBD Kabupaten/Kota. Pemkab/pemkot mengalokasikan bagian 
hasil dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada 

1Sri Mulyani Indrawati, 2017, Kata Pengantar dalam Buku Pintar Dana Desa – 
Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, hal iii
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desa minimal 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi 
daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi 
daerah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan 60% dibagi secara 
merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional 
realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing.
Pemkab dan pemkot mengalokasikan ADD dalam APBD setiap 
tahun anggaran minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima 
kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. Pengalokasian 
ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa 
dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan 
desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pemprov dan pemkab atau pemkot dapat memberikan bantuan 
keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota 
kepada desa, baik yang bersifat umum maupun khusus. Bantuan 
yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan 
sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu 
pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan yang bersifat 
khusus peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah 
darah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa 
dan pemberdayaan masyarakat. 6. Hibah dan sumbangan yang tidak 
mengikat dari pihak ketiga.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui 
rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. 
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 
merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa 
terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja 
langsung terdiri dari belanja pegawai, barang dan modal. Belanja 
tidak langsung terdiri dari belanja pegawai/penghasilan tetap, 
belanja subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak 
terduga. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan 
minimal 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 
dan pemberdayaan masyarakat desa, serta digunakan minimal 30% 
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untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat 
desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD 
dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. 

Berdasarkan hasil pemantauan  Indonesia  Corruption  
Watch  (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus 
korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tidak 
terbantahkan, sebuah penyalahgunaan wewenang selalu kemungkinan 
terjadi karena ada kesempatan yang terbuka. ICW akhir bulan 
Nopember 2018 lalu melansir data, sejak bergulir tahun 2015 hingga 
saat ini, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah 
Rp 186 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh 
wilayah Indonesia. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi 
dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar 
Rp 40,6 miliar Tercatat, ada 17 kasus pada tahun 2015. Pada tahun 
kedua, jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Sementara, pada 
2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 
96 kasus.2 Sebenarnya, pemerintah sudah menerapkan aplikasi Sistem 
Keuangan Desa (Siskeudes) sejak akhir 2015 lalu. Aplikasi yang 
dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri ini diharapkan dapat 
membuat tata kelola keuangan desa lebih efektif, efisien, serta dapat 
dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. BPKP mencatat, jumlah 
desa yang menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0 hingga 22 Maret 
2019 baru mencapai 37.086 desa, atau 49,48 persen dari total desa 
yang mencapai 74.957 Namun, untuk aplikasi Siskeudes versi 1.0, 
sampai dengan 31 Desember 2018, telah digunakan di 70.094 desa, 
atau 93,51 persen dari 74.957 jumlah total desa.3

Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah di satu sisi 
untuk berupaya meningkatkan kapasitas desa melalui penguatan 
anggaran di Desa dalam APBDes sambil di sisi lain membuka ruang 
transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, ternyat 

2https://pontianak.tribunnews.com/2019/06/07/trend-kasus-korupsi-dana-
desa-meningkat-dari-tahun-ke-tahun

3https://www.desapedia.id/korupsi-dana-desa-oleh-kades-semakin-masif/
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berbagai penyimpangan dalam pengelolaan dana desa justru masih 
cenderung cukup banyak dilakukan. Upaya untuk memperbaiki tata 
kelola keuangan desa harus terus dilakukan agar Desa semakin berdaya 
namun juga sekaligus semakin profesional dalam mengelola berbagai 
dana yang mengalir ke desa. Kegagalan dalam pengelolaan keuangan 
desa akan menurunkan citra pemerintahan desa sekaligus juga akan 
mereduksi kapasitas desa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat 
di desa. Perlu dicermati bagaimana pola pengelolaan keuangan di 
desa yang seharusnya dilakukan dengan mengacu pada best practices 
pengelolaan keuangan desa. 

Pentingnya peranan desa sebagai langkah awal terbentuknya 
kemandirian masyarakat mendorong Pemerintah mengeluarkan 
Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 
tentang desa, yang didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah 
daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan 
daerahnya. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang didalamnya di 
jelaskan bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan desa 
harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel serta 
mampu menerapkan pelayanan dengan tertib dan disiplin anggaran, 
dan dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari 
sampai dengan tangga1 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik 
berdasarkan best practices pengelolaan keuangan desa merupakan bagian 
tak terpisahkan dengan upaya untuk memperkuat pemerintahan 
desa yang ditopang oleh demokrasi, akuntabilitas, transparansi, 
dan  responsivitas. Keuangan Desa merupakah urat nadi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dikelola dengan baik.  

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa: 
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
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berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pengaturan Desa bertujuan 
untuk: a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang 
sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia;  b. memberikan kejelasan status 
dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik 
Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;  
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat 
desa;  d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat 
desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan 
bersama;  e. membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien 
dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;  f. meningkatkan 
pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat 
perwujudan kesejahteraan umum; g. meningkatkan ketahanan sosial 
budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang 
mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan 
nasional; h. memajukan perekonomian masyarakat desa serta 
mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan  i. memperkuat 
masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.  

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan prinsip 
tata kelola keuangan desa yang baik, yaitu transparan, akuntabel 
dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 
Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah mengatur bahwa pengertian transparan adalah prinsip 
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. 
Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi 
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan 
dan pelaksanannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah 
indikator seperti berikut: 1) Mekanisme yang menjamin sistem 
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keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik; 2) 
Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang 
berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses 
didalam sektor publik; 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan 
maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan 
aparat publik didalam kegiatan melayani.4

Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk 
memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan 
kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu 
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan 
untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam 
pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu 
diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:  a) harus ada komitmen 
dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan 
pelaksanaan misi agar akuntabel;  b) harus merupakan suatu sistem 
yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara 
konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  c)  
harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan; d)  harus berorientasi pada pencapaian visi dan 
misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; e) harus jujur, objektif, 
transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen 
instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik 
pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.5

Partisipasi menurut LAN dan BPKP (2000) adalah setiap 
warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik 
secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi 
yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar 
kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 
konstruktif. Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata 

4Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. Indikator & Alat Ukur 
Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta.

5Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Bogor.
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partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara 
aktif dalam proses pembangunan.6

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik 
pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa 
sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 
yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 
tertib dan disiplin anggaran, yang diuraikan sebagai berikut: 
1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi 
seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri 
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 
pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 2. Akuntabel yaitu perwujudan 
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 
dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 
Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 
akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan; 3. Partisipatif yaitu 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan 
kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa; 4. Tertib dan disiplin 
anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan 
atau pedoman yang melandasinya. 

Dalam rangka memastikan terwujudnya tata kelola keuangan 
desa yang baik, diinisiasi oleh BPK dikembangkanlah Sistem Keuangan 
Desa (Siskeudes).  Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang 
sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi 
sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa 
Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka 
meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada 

6Ibid.
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dalam aplikasi Siskeudes dibuat sederhana dan user friendly sehingga 
memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. 
Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa 
karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan 
dimengerti. Dengan tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini 
terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan. Bisa 
menggunakan jaringan internet dan juga tidak. Aplikasi ini dibuat 
sudah menyesuaikan dengan proses dan tahap laporan keuangan dan 
dokumen-dokumen yang ada hanya akan di input saja karena sudah 
tertata dengan baik.

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan 
tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan 
Desa atau yang disebut dengan PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, 
Kepala Seksi dan Bendahara Desa yang mempunyai tugas antara lain;7
1. Kepala Desa. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam 
kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.  Dalam hal 
ini, Kepala Desa memiliki kewenangan: a. Menetapkan kebijakan 
tentang pelaksanaan APB Desa; b. Menetapkan Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); c. Menetapkan petugas 
yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. Menyetujui 
pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; 
e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban APB Desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 
(enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat 
paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau 
tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian 
kekuasaannya kepada perangkat desa. 

2. Sekretaris Desa. Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD 
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan 
Desa, dengan tugas: a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan 

7BPKP, 2015, Petunjuk Pelaksanaan  Bimbingan dan Konsultasi  Pengelolaan 
Keuangan Desa, Jakarta, hal.37-38.
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pengelolaan APB Desa; b. Menyusun rancangan peraturan desa 
mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APB Desa; c. Melakukan pengendalian terhadap 
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; d. 
Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa; e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja 
(RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP). 
Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala 
Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Seksi. Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari 
PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai 
dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 
dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi.   
Kepala Seksi mempunyai tugas: a. Menyusun RAB kegiatan yang 
menjadi tanggungjawabnya; b. Melaksanakan kegiatan dan/atau 
bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan 
di dalam APB Desa; c. Melakukan tindakan pengeluaran 
yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; d. 
Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam 
Buku Pembantu Kas Kegiatan; e. Melaporkan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; f. Mengajukan SPP 
dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban 
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa. Bendahara Desa merupakan salah satu unsur 
dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan 
memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa 
mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pemdapatan 
desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan 
APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan 
Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. 
Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: a. 
Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar; b. Memungut 
dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya; c. Melakukan pencatatan 
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setiap penerimaan dan pengeluaran serta  melakukan tutup buku 
setiap akhir bulan secara tertib; d. Mempertanggungjawabkan 
uang melalui laporan pertanggungjawaban

 
Struktur pengelolaan desa tersebut harus dibuat transparan dan 

akuntabel untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan 
dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, juga harus dilakukan 
penguatan kapasitas SDM dalam struktur pengelolaan keuangan desa 
tersebut agar secara preofesional dan tekhnis mampu memahami 
sistem pengelolaan keuangan desa berdasarkan tata kelola keuangan 
desa yang baik. Subyek pengelola keuangan desa sangat menentukan 
kualitas pengelolaan keuangan desa mengingat jabatan-jabatan 
tersebut yang menentukan kebijakan yang diambil sehubungan 
dengan pengelolaan keuangan desa. Di samping itu sistem pengelolaan 
keuangan desa juga harus sungguh-sungguh mampu menjabarkan 
prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik. 

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik harus 
terwujud secara integral dan sistemik dalam seluruh rangkaian 
siklus pengelolaan keuangan desa yang baik. Perencanaan keuangan 
desa harus dikelola dengan baik dan demokratis serta responsif 
sebagai dasar penganggaran. Penganggaran yang baik dengan 
mengacu pada perencanaan keuangan desa menjadi landasan bagi 
pelaksanaan ditopang oleh penatausahaan seta pelaporan keuangan 
yang baik. Berdasarkan seluruh rangkaian siklus tersebut sistem 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan 
dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa 
yang baik. 

Kendala-kendala dan solusi 
Pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan desa yang baik masih terkendala oleh sejumlah faktor. T. 
Fitrawan Mondale, dkk mencatat bahwa seringkali tahapan perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  tidak 
sesuai dengan kenyataan di lapangan. Apa yang sudah dimusyawarahkan 
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dan disepakati bersama, tidak diikuti pada saat pelaksanaannya. Selain 
itu, dalam pengelolaan keuangan desa masih banyak terdapat kesalahan-
kesalahan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan 
maupun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. 8 Siskeudes 
yang diinisasi oleh BPKP juga masih menghadapi sejumlah kendala 
dalam implementasi. Kendala implementasi Siskeudes juga terjadi karena 
faktor kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang mampu 
mengoperasikan komputer masih sedikit. Bahkan masih banyak desa yang 
belum dialiri oleh jaringan listrik karena berbagai faktor 9.

Ditinjau secara empiris, terdapat sejumlah kendala dalam 
pengelolaan keuangan desa yang baik; Pertama, keterbatasan regulasi. 
Bahwa good will dan political will pemerintah dengan menghadirkan 
regulasi khusus tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu 
kepala desa dan perangkatnya. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya 
keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan 
perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Hampir semua perundang-
undangan desa yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui 
Perda dan Perbup sama sekali belum ditindaklanjuti; Kedua, ketiadaan 
anggaran. Tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan Design 
dan RAB. Selain itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan 
Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak ada, termasuk TPK Desa. Padahal 
mereka adalah para pelaksana teknis. Sukses tidaknya pengelolaan 
keuangan desa terletak pada kontribusi mereka. Pengabaian atas jasa 
mereka bisa saja jadi masalah bagi pemerintah desa itu sendiri; Ketiga, 
kurang kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya 
mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh 
keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini 
desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu 

8T. Fitrawan Mondale, dkk, Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa  
(Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten 
Aceh Tengah), JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM Volume 3 
Nomor 2, September 2017 ISSN. 2502-6976, hal. 196.

9http://sinarharapan.net/2018/02/ini-kendala-implementasi-siskeudes-versi-
bpkp/



59

Menakar Tatakelola Keuangan Desa dalam Kerangka Kepemerintahan yang Baik

memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, 
RKPDes, Design & RAB serta APBDes. Selama ini, Design & RAB 
serta dokumen lainnya disusun asal jadi. Tata cara dan kaidah teknis atau 
unsur akademis selalu diabaikan. Hal yang diutamakan oleh pemerintah 
desa adalah formalitasnya. Soal kebenaran isi, itu urusan kemudian. 
Bagi mereka yang penting target bisa tercapai. Jadi bukan proses 
yang mereka perhatikan. Bagaimana mungkin mengelola dana dalam 
jumlah besar, sementara membelanjakan bahan, alat, dan upah tidak 
ada yang hitung RAB-nya. Syukur kalau di desa ada warga yang ahli 
di bidang infrastruktur. Dalam pengelolaan PNPM-MPD, sulit sekali 
menemukan kader teknik atau warga yang memiliki kemampuan dan 
komitmen tinggi untuk mau belajar menguasai bidang teknik. Persoalan 
yang sering kita temukan di lapangan adalah masih banyak administrasi 
pelaporan dan pertanggungjawaban yang belum dikerjakan, misalnya 
LPPD maupun LKPJ; Keempat, pengawasan. Pengelolaan keuangan 
desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetatan terhadap 
penggunaan anggaran. Fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi 
publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang 
fokus. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular. Hal yang 
diutamakan hanyalah peran Badan Permusyawaratan Desa/BPD.10

Guna mengatasi sejumlah kendala tersebut perlu dilakukan 
beberapa upaya guna mengatasinya. Pertama., konsistensi dalam 
melaksanakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban tahapan perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 
Kedua, penguatan knowledge dalam mengelola Siskeudes. Hal 
itu bisa dilakukan melalui kebijakan penguatan SDM agar 
mampu mengelola seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan 
desa. Diperlukan good will dan political will pemerintah dengan 
menghadirkan regulasi khusus tentang desa. Hal ini dimaksudkan 
agar dapat melengkapi dasar hukum dalam pengelolaan 
keuangan desa agar tidak terjadi kekosongan hukum maupun 

10https://kupang.tribunnews.com/2016/04/08/masalah-pengelolaan-
keuangan-desa?page=2
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multiinterpretasi dalam melaksanakan regulasi yang berkaitan 
dengan desa.

Penyediaan anggaran dalam rangka membiayai penyusunan 
design dan RAB. Hal ini diperlukan untuk memperkuat kualitas 
pengelolaan program-program pemerintahan desa yang dibiayai 
dari APBDes. Hal yang juga mendesak diperlukan adalah penguatan 
kapasitas dan personalia dalam pengelolaan keuangan desa. 
Penguatan pengawasan dan pengetatan terhadap penggunaan 
anggaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya untuk 
memperkuat sistem pengelolaan keuangan desa.

Penutup 
1. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan prinsip 

tata kelola keuangan desa yang baik, yaitu transparan, akuntabel 
dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 
anggaran. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang 
baik harus terwujud secara integral dan sistemik dalam seluruh 
rangkaian siklus pengelolaan keuangan desa yang baik. Perencanaan 
keuangan desa harus dikelola dengan baik dan demokratis serta 
responsif sebagai dasar penganggaran. Penganggaran yang baik 
dengan mengacu pada perencanaan keuangan desa akan menjadi 
landasan bagi pelaksanaan ditopang oleh penatausahaan seta 
pelaporan keuangan yang baik. Berdasarkan seluruh rangkaian 
siklus tersebut sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 
desa dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip 
tata kelola keuangan desa yang baik. 

2. Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan 
keuangan desa yang baik. Masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan 
baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan 
maupun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. 
Diperlukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan dalam 
mengatasi kendala dalam pengeloaan keuangan desa. 
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BAB V
DESA MENAWARKAN SOLUSI; BELAJAR 

DARI TANI MUDA DI PEDESAAN SANTAN, 
KABUPATEN KUKAR KALIMANTAN TIMUR

 Sukapti  dan Adi Rahman

*****

Abstrak
Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memosisikan desa secara 
otonom, dimana desa memiliki kewenangan besar untuk mengatur diri 
sendiri, baik dalam urusan pemerintahan, kemasyarakatan, maupun 
menjalankan pembangunan. Inisiatif lokal dan partisipasi semua komponen 
masyarakat  menjadi penting di sini untuk merespons persoalan dan 
tantangan yang dihadapi desa. Tulisan ini akan menunjukkan bagaimana 
prakarsa dan perjuangan kelompok pemuda menjawab tantangan struktural 
dan mentransformasikan desa berdasar potensi pertanian. Sekelompok 
anak muda –dalam hal ini kaum muda berpendidikan tinggi-- memilih  
jalan bertani, dengan menyebut diri mereka sebagai Tani Muda. Pilihan 
untuk bertani mencerminkan rasionalitas kaum muda dalam merespon 
krisis ekologi. Bertani bukan sekedar memanfaatkan sumberdaya pertanian 
yang masih tersedia di desa untuk mendapatkan penghasilan. Lebih dari 
itu, bertani merupakan tindakan rasional untuk penyelamatan ekologi, 
penguat harmonisasi sosial, dan peneguhan identitas. Dalam hal ini, bertani 
adalah praktik perlawanan terhadap rasionalitas ekonomi kapitalistik 
yang rakus penyebab krisis ekologi desa. Kelompok pemuda bersinergi 
dengan pemerintah desa melakukan berbagai agenda pemberdayaan dan 
pendampingan berbasis pertanian menuju kemandirian desa.. Tani Muda 
Santan telah menunjukkan bahwa desa memberikan solusi atas masalah 
yang dihadapi desa.

Kata kunci: desa, rasionalitas, pemuda, krisis ekologi, Kalimantan Timur
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Pendahuluan 
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan 

kewenangan desa untuk mengatur diri sendiri. Kebijakan ini 
mengembalikan otonomi dan pengakuan terhadap desa. Pada 
kebijakan sebelumnya, kedudukan dan peran pemerintah desa relatif 
lemah dan tersubordinasi terutama pada masa Orde Baru. Melalui 
UU Nomor 5 tahun 1979, desa dikendalikan dan dijadikan obyek 
pengaturan negara. Desa berada pada posisi terbawah dalam organisasi 
pemerintahan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa yang terbit 
setelah reformasi pun belum sepenuhnya memberikan kekuatan pada 
desa. Pemerintah desa tidak memiliki otonomi dimana pemerintah 
desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten, sehingga 
kewenangan dalam mengatur desa berada di pihak kabupaten 
(lihat Shohibudin, 2016; Zakaria, 2016; Eko dkk, 2014). Kuatnya 
kontrol negara terhadap desa terlihat nyata pada pembangunan yang 
dirancang dari atas untuk menyelesaikan persoalan di desa, sehingga 
seringkali tidak tepat. Tidak jarang, pembangunan desa dilakukan 
bersifat karikatif menggunakan pendekatan delivery approach 
berupa pemberian paket-paket bantuan fisik, atau pembangunan 
infrastruktur, dan bantuan keuangan untuk menjawab permasalahan 
yang ada di perdesaan. Asumsi yang mendasari pendekatan 
pembangunan tersebut adalah kemiskinan dan persoalan sosial di 
desa bersumber dari terbatasnya sumberdaya material. Dalam jangka 
pendek pendekatan tersebut bersifat positif karena dapat mendorong 
aktifitas produksi pada jangka waktu tertentu, tetapi dalam jangka 
panjang bisa menghasilkan ketergantungan (Sutomo, 2013; Eko, 
2015).  

Tania Li (2012) dalam bukunya The will to improve: perencanaan, 
kekuasaan, dan pembangunan di Indonesia, memperlihatkan 
bagaimana  program-program pembangunan yang selama ini 
dilakukan terjebak pada pendekatan teknokratik. Setiap persoalan 
dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dilihat dan 
ditangani sebagai  urusan teknis semata.  Akibatnya, inti persoalan 
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yang sesungguhnya terjadi menjadi kabur. Sistem teknis tidak akan 
mampu menjawab persoalan karena ketidakmampuan menemukan 
inti atau akar persoalan. Undang-undang tahun 2014 tentang 
Desa, memberikan kewenangan melakukan pembangunan dan 
pemberdayaan pada desa1. Meskipun masih menunjukkan sisi-sisi 
keterbatasan (lihat White, 2017; Shohibuddin, 2017:43)2, kebijakan 
ini diharapkan mengantarkan kesejahteraan yang bertumpu pada 
kemandirian dan lokalitas (Eko, 2014; 2015). Salah satu hal yang 
perlu digarisbawahi adalah agenda demokratisasi yang dikandung 
dari kebijakan desa itu3. Relasi yang demokratis merupakan prasyarat 
penting bagi keberdayaan desa, dimana ruang kontrol masyarakat 
terhadap proses pembangunan desa lebih terbuka.  Secara kelembagaan, 
perubahan kebijakan mendasar tersebut memberikan peluang besar 
bagi desa mengoptimalkan potensi lokal demi kemakmuran. Bisa 
jadi pelaksanaannya masih banyak kendala, karena selama puluhan 
tahun desa dan warga dibuat tidak berdaya. Misalnya, desa-desa di 
Kalimantan tidak berdaulat menentukan mode produksinya sendiri. 
Sistem perladangan didesak habis oleh hadirnya tanaman komoditas 
secara massif yang didorong oleh kebijakan pemerintah pusat. Lahan 

1Zakaria (2016:3) menunjukkan ada lima perubahan mendasar dari kebijakan 
tersebut yang menguatkan desa, sebagai berikut. (1) Jenis desa yang beragam (BAB 
II , III & XIII). (2) Kewenangan desa berdasarkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas 
(BAB IV, V, VII, & XIII). (3) Konsolidasi keuangan dan aset desa (BAB VIII, X, 
& XI). (4) Perencanaan yang terintegrasi: desa membangun dan membangun desa 
(BAB IX, X, XI). (5) Demokratisasi desa, pemberdayaan dan pendampingan (BAB 
V, VI, XII, XIII).

2White (2017) menyatakan fungsi pengawasan terhadap kepala desa lemah. 
Ruang musyawarah (demokratisasi) juga kurang dijamin dengan undang-undag 
tersebut. Shohibuddin, dkk (2017) menyatakan bahwa isu sumberdaya alam dan 
(tentunya) kewenangan desa terhadap sumberdaya alam kurang mendapat perhatian  
dalam undang-undang tersebut. Akibatnya, krisis perdesaan akan sulit disentuh 
dan ditangani oleh desa. 

3Kebijakan desa membuka proses demokratisasi antara negara dengan desa. 
Selanjutnya proses demokratisasi tingkat desa antara pemerintah desa dengan warga, 
dan antar warga sesuai tuntutan undang-undang selayaknya dilembagakan sebagai 
praktik sosial.  Menurut Suwondo (2004:90), inti dari demokrasi adalah kontrol 
masyarakat dan kesederajadan dalam politik.
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pertanian diambil paksa untuk perkebunan sawit. Demikian pula 
eksploitasi pertambangan batubara juga mengeksklusi warga dari 
bidang pertanian. Masyarakat tercerabut dari tanah pertanian dan 
sumber ekonominya.  Banyak orang terpaksa menjadi karwayan/ 
buruh dan bergantung pada perusahaan. Fakta ini memperlihatan 
persoalan struktural membelit masyarakat dan desa.

Pada sisi berbeda, banyak fenomena menunjukkan bahwa 
generasi muda tidak tertarik berkecimpung di bidang pertanian. 
Seandainya memilih berprofesi di bidang pertanian, biasanya sebagai 
pilihan terakhir atau sekedar aktivitas sampingan. Kaum muda yang 
melanjutkan pendidikan di kota memilih bekerja di kota. Kondisi 
ini mempersuram masa depan desa dan pertanian. Dua fakta di atas 
memperlihatkan persoalan yang dihadapi desa. Struktur ekonomi 
kapitalistik yang merangsek ke desa dan enggannya generasi muda 
masuk ke bidang pertanian merupakan tantangan lokal yang harus 
dijawab oleh masyarakat dan desa sendiri. Kajian tentang pelaksanaan 
undang-undang desa di desa-desa di Kalimantan, kiranya harus 
ditilik dari relasinya dengan struktur perekonomian kapitalis. 
Undang-undang desa bukan semata-mata menyangkut perubahan 
aturan kewenangan, tetapi terletak pada praktiknya yakni pada daya 
dorongnya bagi kemajuan desa. 

Kajian ini akan memperlihatkan bagaimana kaum muda 
di perdesaan Santan4, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, 
berpartisipasi menjawab tantangan tersebut. Kaum muda membentuk 
gerakan Tani Muda. Mereka --kaum muda berpendidikan tinggi-- 
memilih kembali ke desa dan menggiatkan kembali potensi ekonomi 
pertanian. Bagaimana sejumlah anak muda desa melalui gerakan 
Tani Muda merespons tantangan struktural akan menjadi contoh 
kasus dan pembelajaran bagi semua pihak di era otonomi desa saat 
ini. Mengikuti White (2016, 2017) kajian ini  menghubungkan 
antara generasi muda, struktur ekonomi kapitalis, dan krisis ekologi. 

4Perdesaan Santan dalam tulisan ini merujuk pada tiga desa, yakni: Desa Santan 
Ulu, Santan Tengah, dan Santan Ilir, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai 
Kartanegara, Kalimantan Timur. 
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Bagian pertama tulisan ini mengemukakan latar kebijakan yang 
menjadi landasan perubahan relasi desa dan warga desa yang lebih 
demokratis. Bagian kedua berisi tentang kondisi sosial perdesaan 
Santan yang merepresentasikan perjumpaan dan benturan antara 
ekonomi lokal dengan global pada beberapa dekade terakhir. Bagian 
ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi warga 
desa terkait penetrasi ekonomi global. Bagian tiga menjelaskan krisis 
ekologi yang membangkitkan generasi muda untuk melakukan 
perubahan. Bagian keempat menjelaskan bentuk-bentuk perjuangan 
yang mencerminkan rasionalitas tindakan kaum muda. Bagian ini 
mengungkap generasi muda sebagai agen pembaharuan desa.  Bagian 
kelima berisi beberapa simpulan.

Desa-desa Menghadapi Tantangan Tambang Batubara
Desa-desa di wilayah Kalimantan Timur pada umumnya 

menghadapi penetrasi kapitalis, terutama dalam bentuk hadirnya 
pertambangan batubara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
mengelola 1.488 izin usaha pertambangan (IUP) batubara. Adapun 
luas izin konsesi tambang mencapai 12,7 juta hektare atau menempati 
43 persen wilayah provinsi. Salah satu akibat penetrasi tersebut 
adalah menyempitnya area persawahan, di samping adanya kerusakan 
ekologis tentu saja. Sawah yang tersisa sekitar 59 ribu hektare saja, 
dengan jumlah produksi sebesar 253.700 ton beras per tahun. Dengan 
demikian, produksi beras defisit sebesar 172.300 ton dibandingkan 
dengan total konsumsi 426 ribu ton5.  

Di antara 10 kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi 
Kalimantan Timur, jumlah aktivitas pertambangan terbanyak ada di 
Kabupaten Kutai Kartanegara. Perdesaan Santan wilayah Kecamatan 
Marang Kayu salah satunya. Perdesaan Santan dalam kajian ini meliputi 

5https://beritagar.id/artikel/berita/pertambangan-di-kaltim-di-antara-
kerusakan-lingkungan-dan-persawahan.  Greenpeace menemukan kasus di Desa 
Kerta Buana, Kabupaten Kukar, bahwa 50 persen dari seluruh lahan pertanian atau 
sekitar 796 hektare telah berubah menjadi konsesi tambang.  https://villagerspost.
com/todays-feature/dikepung-tambang-batubara-kondisi-3-desa-di-kalimantan-
hancur/  
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tiga desa yakni: Desa Santan Ulu, Santan Tengah, dan Desa Santan 
Ilir. Ketiga desa tersebut dihubungan oleh sebuah sungai bernama 
Sungai Santan. Demi mudahnya, saya sebut dengan perdesaan Santan. 
Kehadiran perusahaan tambang batubara merupakan tantangan baru 
bagi masyarakat perdesaan Santan. Perusahaan tambang batubara 
PT. Indominco Mandiri (selanjutnya disebut PT. IMM) mulai hadir 
pada tahun 1995 di hulu Sungai Santan, dan beroperasi pada tahun 
1997. Perusahaan ini merepresentasikan kekuatan modal dari luar 
desa, yang akan mengakumulasi keuntungan sebesar-besarnya dengan 
cara mengeruk potensi sumberdaya tambang di perdesaan Santan. 
Dengan demikian, dinamika perdesaan Santan tidak lagi ditentukan 
oleh interaksi internal desa, antara pemerintah desa dengan warganya, 
atau antar warga semata. Oleh karena itu, kajian tentang dinamika 
desa-desa tambang perlu ditempatkan pada relasi antara desa/warga 
desa dengan kekuatan di luar desa. Bagaimana masyarakat dan desa 
menyikapi atau merespons kehadiran perusahaan pertambangan 
batubara di wilayah mereka?. Tentu jawabnya beragam. Ada warga 
atau kelompok warga yang menerima dan ada pula yang menolak. 
Pada awalnya, tidak ada warga yang sangat antusias menerima, namun 
tidak ada pula yang sungguh-sungguh menolak kehadiran tambang 
dengan alasan yang tegas dan konsisten. Sikap warga desa terbelah dan 
berubah-ubah. Tanggapan mereka tergantung dari kalkulasi ekonomi 
yang dibayangkan dan keuntungan yang mungkin bisa diakses6. 
Dengan demikian, sikap warga gamang, ambigu, dan tidak konsisten 
antara menerima dan menolak. Keluhan salah seorang kepala desa 7 
(sebuah desa di wilayah Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara) 
ini kiranya dapat mewakili adanya perbedaan atau pertentangan dan 
ambiguitas tanggapan warga ketika behadapan dengan masuknya 
tambang. Kurang lebih, keluhan yang disampaikannya kepada saya, 
sebagai berikut. 

6Menurut Popkin (1986), petani merupakan pelaku yang rasional. Mereka 
memilih tindakan yang paling menguntungkan bagi diri dan keluarganya. 

7Bukan kepala desa di perdesaan Santan. 
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“Warga di sini sulit berubah, masih senang dengan berladang 
(menanam padi). Padahal di desa lain sudah mau menerima 
tambang, jadi sudah ada kemajuan-kemajuan. Padahal kalau 
dihitung betul-betul, berladang itu tidak menguntungkan. Itu 
hanya hobby (bukan untuk mencari uang). Memang kita tidak 
pernah kekurangan beras dengan berladang, tetapi kita tidak 
pernah punya uang”. Selanjutnya dia menceritakan tentang 
mode perladangan yang mengandalkan pada mekanisme kerja 
gotong royong yang dianggap tidak ekonomis atau berbiaya 
tinggi. Biaya (produksi) yang dikeluarkan oleh petani untuk 
menyediakan makan bagi orang yang membantu bekerja di 
ladang cukup besar. Akibatnya, hasil panen padi tidak cukup 
untuk menutup biaya produksi. 

Keluhan itu sedikitnya memperlihatkan dua hal, yakni: 
tanggapan warga yang terbelah antara menerima dan menolak 
tambang; maupun kegamangan menentukan mode ekonomi yang 
sebaiknya ditekuni warga. Kelompok warga yang menolak tambang 
lebih memilih bertahan menjaga keselamatan hidup secara subsisten 
dengan memanfaatkan sumberdaya ekonomi pertanian. Sebaliknya, 
sebagian warga lain mengharapkan peningkatan penghasilan yang 
lebih besar melalui adopsi  pertambangan. Menurut mereka, 
pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin beragam/ kompleks 
saat ini memerlukan perantaraan uang tunai. Warga yang menerima 
kehadiran tambang membayangkan peningkatan ekonomi (baca: 
uang), dan menganggap sektor pertanian tidak rasional atau tidak 
relevan dipertahankan di zaman yang serba memerlukan uang. 

Seperti itulah cara warga desa melihat, merasakan, dan 
mengkongkretkan persoalan dan hadirnya kekuasaan tambang8. 
Bagi sebagian orang, kehadiran perusahaan pertambangan dinilai 
secara positif. Kehadiran perusahaan dipersepsikan sebagai pintu 
masuk mendapatkan uang dan juga kemajuan desa. Bayangan yang 

8Sama seperti kajian Scott (1993) yang memperlihatkan bagaimana petani kecil 
atau orang-orang lemah melihat, merasakan, dan merespon persoalan (kekuasaan) 
akibat revolusi hijau. Mereka merespon segala sesuatu berdasar kepentingan-
kepentingan kecil dan nyata yang dihadapi sehari-hari. 
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telah dibentuk kuasa kapitalistik. Perusahaan tambang diprediksi 
memberikan banyak peluang pekerjaan baru, sehingga dapat 
mengatasi pengangguran dan kemiskinan desa. Selain itu, perusahaan 
diperkirakan akan memberdayakan masyarakat sekitar melalui 
program CSR. Sebenarnya, hal tersebut cukup bisa dimengerti dimana 
warga di desa-desa  memimpikan kondisi yang lebih maju layaknya 
di kota. Mereka memimpikan terbukanya peluang pekerjaan dan 
aktivitas ekonomi, peningkatan penghasilan, dan infrastruktur jalan 
yang lebih baik. Suatu narasi kemajuan yang diimpi-impikan bersama 
sejak masa orde pembangunan. Hadirnya perusahaan pertambangan 
diperkirakan (diharapkan) dapat mendekatkan antara impian dengan 
realitas. Namun, tidak semua warga memiliki kalkulasi ekonomi 
yang sama dan konsisten. Sebagian warga merasa ragu-ragu, gamang, 
atau berhati-hati dengan hadirnya tambang. Narasi positif dari 
hadirnya tambang tetap masih kabur bagi warga. Misalnya, hadirnya 
perusahaan akan menyediakan lapangan pekerjaan baru, namun 
diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu untuk memasukinya. 
Artinya, tidak semua warga akan mampu mengaksesnya. Sumberdaya 
yang ditawarkan dari hadirnya perusahaan tetap hanya diakses 
secara terbatas oleh orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu. 
Oleh karena itu, warga meragukan apakah mereka semua memiliki 
masa depan yang lebih baik dengan hadirnya perusahaan tambang. 
Perubahan selalu menghadirkan kegamangan. Mereka khawatir akan 
tersingkir atau mengalami kerugian dengan kondisi yang baru. Warga 
bersikap ambigu, antara menerima dan menolak. Mereka menerima 
setengah hati, sebaliknya juga menolak setengah hati. Oleh karena 
itu, bentuk penolakannya bersifat pasif, dalam arti tidak diwujudkan 
dalam aksi kolektif.

Memang, jarang ada penolakan yang begitu keras, tegas, dan 
konsisten dari masyarakat pada tahap awal masuknya perusahaan 
(baik perusahaan tambang maupun perkebunan). Hal ini terjadi 
karena perusahaan menggunakan beragam strategi manipulatif dari 
bujuk rayu, menyebarkan ketakutan, intimidasi, hingga paksaan yang 
didukung oleh pemerintah, aparat keamanan, maupun tokoh-tokoh 
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setempat (Li, 2016; Savitri, 2014). Pihak-pihak yang mewakili dan 
memperjuangkan kepentingan perusahaan ketika melakukan negosiasi 
dengan warga tidak selalu orang dari luar, atau orang yang tidak 
dikenal warga. Mereka bisa berasal dari warga, tokoh lokal, ataupun 
pemerintah di atasnya. Mereka bisa berasal dari pihak pemerintah 
maupun non-pemerintah. Dengan beragam strategi tersebut, aksi 
penolakan oleh masyarakat jarang terjadi di awal-awal masuknya 
perusahaan. Perubahan sikap atau respons masyarakat biasanya 
semakin tegas setelah perusahaan beroperasi. Savitri (2014), berdasar 
kajiannya di Merauke memperlihatkan bahwa diperlukan waktu 
sekitar dua tahun bagi orang Marind-Anim untuk menyadari bahwa 
apa yang mereka bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan yang 
dialami. Janji-janji pihak perusahaan pada awal masuk tidak kunjung 
terealisasikan setelah ditunggu hari demi hari hingga berganti tahun. 
Ketidakpuasan yang warga rasakan terkait banyak hal, antara lain 
tentang proses dan pelaksanaan kerjasama perusahaan dan masyarakat 
ternyata merugikan masyarakat, dan terjadinya kerusakan lingkungan 
alam sumber pangan masyarakat.  Gambaran ini memperlihatkan 
bahwa kesenjangan antara keuntungan yang dibayangkan dan 
kenyataan yang dialami, atau kesenjangan antara janji perusahaan 
dan realitasnya menciptakan kesadaran warga akan relasinya dengan 
perusahaan  tidak menguntungkan.  

Eksploitasi Alam dan Krisis Ekologi: Ancaman bagi Desa
Ketiga desa, Desa Santan Ulu, Santan Tengah, dan Santan Ilir tidak 

hanya disatukan oleh Sungai Santan, tetapi akhirnya juga disatukan 
oleh kesadaran bersama tentang adanya krisis ekologi. Kesadaran itu 
pula yang mempersatukan mereka dalam perjuangan kolektif melawan 
perusahaan pertambangan batubara. Dengan kata lain, krisis ekologi 
yang diciptakan oleh aktivitas pertambangan batubara mengungkit 
kesadaran warga untuk bergerak mengambil sikap perlawanan terhadap 
aktivitas pertambangan. Relasi kuasa ekonomi yang diperlihatkan dari 
adanya krisis ekologi ini adalah akumulasi keuntungan dari aktivitas 
tambang mengalir kepada pemilik modal, sedangkan kerusakan 
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alam dan proses kemiskinan ditanggung oleh warga desa setempat. 
Kemiskinan yang mungkin akan diwariskan dari generasi ke generasi. 
Pemilik modal besar berada di luar desa, dan warga desa pun tidak tahu 
apalagi mengenal sosok pemilik modal tersebut. Kepentingan yang 
berlawanan antara pemilik modal dan warga desa beradu di dalam 
wujud aktivitas tambang dan implikasinya. Seperti disampaikan di 
atas, persoalan dimulai dari hadirnya perusahaan tambang batubara 
PT. IMM yang beroperasi sejak tahun 1997. Perusahaan batubara 
PT. IMM di bawah bendera Banpu group milik Thailand, menguasai 
sebagian wilayah di tiga kabupaten/ kota yakni Kutai Timur, Kutai 
Kartanegara dan Bontang. Perusahaan ini salah satu perusahaan yang 
mendapat izin istimewa dari Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) berdasarkan ketentuan yang berlaku waktu itu melalui 
Izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) 
berbatas 30 tahun. Izin produksi akan berakhir pada tahun 2028.  PT. 
IMM menguasai kawasan hutan dengan luas konsesi 25.121 hektar 
yang dibagi dalam dua blok, yakni blok Barat dengan lausan 17.100 
hektar dan blok Timur seluas 7.012 hektar.

Ketika datang, perusahaan pertambangan membawa cerita 
mengenai masa depan yang lebih baik. Mereka mengatakan bahwa 
kesejahteraan warga setempat akan meningkat. Beberapa janji 
perusahaan diumbar, antara lain: perbaikan jalan untuk warga, 
mengalirkan listrik ke rumah warga secara gratis dan membuka 
lapangan pekerjaan. Suatu tawaran yang menggoda. Selang berapa 
tahun, warga ketiga desa dihadapkan pada kenyataan bahwa aktivitas 
pertambangan  merusak lingkungan alam desa mereka. Kehidupan 
yang tenang dan sejahtera warga perdesaan Santan mulai terusik 
setelah perusahaan batubara beroperasi. Desa Santan Tengah dan 
Santan Ilir tidak termasuk kawasan pengerukan. Lokasi kedua 
desa  tersebut berada sekitar 48 km dari pusat galian. Namun daya 
rusak operasi tambang mengalir sampai ke desa ini. Di desa ini 
justru dibangun stokpile atau penampungan, konfeyor batubara dan 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2x7 MW. 
PLTU ini berada di antara Desa Santan Tengah dan  Santan Ilir.
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Dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan oleh warga 
di wilayah pertambangan jauh lebih besar dibandingkan dengan 
manfaat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini 
menjadi tantangan tersendiri bagi warga di perdesaan Santan untuk 
mempertahankan hidup di tengah kontestasi dengan kepentingan 
perusahaan tambang batubara PT. IMM. Dampak ekologis 
dari aktivitas pertambangan merugikan warga9, sebagai berikut.  
Frekuensi bencana banjir tinggi dan berkepanjangan meningkat yang  
mengakibatkan kerusakan lahan pertanian, dan menghambat aktivitas 
ekonomi warga. Warga mengalami kerugian besar karena gagal panen. 
Lahan pertanian tidak lagi produktif.  Bahkan, banjir dan rusaknya 
ruang hidup menimbulkan buaya berkeliaran di permukiman warga. 
Buaya memangsa hewan ternak warga, bahkan juga memakan 
korban manusia. Kondisi tersebut membuat kekhawatiran warga 
ketika beraktivitas di luar rumah atau di ladang. Serangan buaya ke 
perkampungan menandakan telah rusaknya keseimbangan ekosistem 
di Sungai Santan, akibat rusaknya lingkungan oleh perusahaan 
tambang. Ekosistem sungai terganggu. Ikan, udang galah, kerang 
kepah yang semula melimpah, mulai sulit ditemukan di Sungai 
Santan. Nelayan tradisional kehilangan sumber pencaharian dari 
menurunnya kualitas sungai. Dengan demikian, pengetahuan lokal 
tentang sungai dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya sungai yang 
dimiliki masyarakat pun merosot. 

9Krisis ekologi dan agraria terjadi di hampir semua perdesaan sekitar tambang 
di Kalimantan. Kondisi itu merupakan fenomena khas di wilayah ekspansi kapitalis 
skala besar. Bentuk krisis yang terjadi antara lain lubang tambang yang dibiarkan 
menganga, hingga menyebabkan puluhan anak-anak mati tenggelam di dalamnya 
(35 anak); atau banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau 
yang merusak aktivitas pertanian. Lihat https://villagerspost.com/todays-feature/
dikepung-tambang-batubara-kondisi-3-desa-di-kalimantan-hancur/  https://
www.cnnindonesia.com/nasional/20190531073848-20-399904/satu-anak-tewas-
tenggelam-di-lubang-galian-tambang-samarinda. https://regional.kompas.com/
read/2015/08/11/10565191/Sudah.14.Anak.Tewas.di.Lubang.Tambang.ke.Mana.
Menteri.LH. https://kaltim.prokal.co/read/news/357484-ada-1735-lubang-
tambang-di-kaltim-jatam-pejabat-agungkan-industri-batubara.html
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Gambar 1. Kondisi banjir yang melanda Desa Santan Ulu, Santan 
Tengah dan Santan Ilir, Tahun 2016

Kerusakan atau penurunan kualitas air. Sejak tahun 2003 Sungai 
Santan mengalami degradasi lingkungan yang cukup signifikan. 
Perubahan warna air dari sebelumnya bening menjadi keruh. Air 
sungai berwarna kuning pekat disertai lumpur saat musim hujan 
datang. Bila musim kemarau air berubah menjadi bening kebiruan 
seperti air di lubang tambang. Selain itu, masyarakat mengaku gatal-
gatal ketika mandi di Sungai Santan. Sungai Santan sebagai urat 
nadi kehidupan warga telah kehilangan fungsi utamanya sebagai 
sumber utama pemenuhan kebutuhan air bersih. Warga harus 
mengeluarkan uang sekitar Rp.300.000 perbulan untuk membeli air 
bersih untuk kebutuhan sehari-hari, karena air sungai tak layak lagi 
untuk dikonsumsi.  Upaya menjernihkan air dengan bahan kimia 
(aluminium sulfat) sebelum dikonsumsi bukanlah solusi.

Semua itu merupakan bentuk nyata dari krisis ekologi yang 
dihadapi warga. Warga kehilangan sumberdaya ekonomi berbasis 
alam, yang berarti pula terjadi proses pemiskinan. Krisis ekologi 
memperlihatkan bahwa relasi antara desa dan warga dengan sistem 
ekonomi modern tidak sesederhana yang dibayangkan. Narasi pada awal 
masuknya perusahaan tambang seperti peluang kerja baru di perusahaan 
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dan perbaikan infrastruktur desa oleh perusahaan bukanlah sebuah 
keuntungan bagi warga, bila dibandingkan dengan kerugian berupa 
kerusakan lingkungan yang dirasakan warga.  Lebih jauh dari itu, warga 
tercerabut atau teralienasi dari sumberdaya lahan. Mereka dipisahkan dari 
aktivitas ekonomi yang menyatukan manusia dengan alam, akibatnya 
mereka terpaksa berpindah menjadi karyawan perusahaan. Menjadi 
karyawan sama dengan menjadi tergantung, apalagi ketika lahan mereka 
telah merosot fungsinya. Mereka menjual tenaga kerjanya sendiri, padahal 
sebelumnya mereka menguasai basis sumberdaya alam dan menjadi orang 
yang berdaulat. Mereka kehilangan otonominya sebagai manusia. Realitas 
ini meruntuhkan rasionalitas berdasar kalkulasi ekonomi modern yang 
semula dianggap menguntungkan.

Perjuangan Kolektif: Membalikkan Rasionalitas
Kelompok anak muda Santan mengambil sikap dan membuat 

terobosan mencari jalan keluar dari masalah mendasar kerusakan 
lingkungan alam yang disebabkan eksploitasi pertambangan yang 
kapitalistik.  Bagi kaum muda ini, kerusakan alam dan lahan yang 
kurang produktif bukan dijadikan alasan empiris dan logis untuk 
beralih ke sistem ekonomi pertambangan. Sebaliknya, mereka 
semakin meyakini bahwa krisis yang terjadi sebagai moment untuk 
titik balik kembali menyelamatkan alam dan basis kehidupan mereka.

Siapa kelompok anak muda ini yang terpanggil menyelesaikan 
tantangan struktural krisis ekologi di perdesaan Santan?. Mereka  
adalah anak-anak muda dari ketiga desa yang sedang menempuh 
pendidikan tinggi atau telah selesai menamatkan pendidikan tinggi 
di kota Samarinda maupun di luar kota Samarinda, atau luar 
Kalimantan. Mereka memilih kembali ke kampong halaman setelah 
menyelesaikan pendidikan. Kaum muda ini memiliki  modal sosial, 
ekonomi, dan simbolik yang diintegrasikan dan dimanfaatkan untuk 
meningkatkan  kesadaran dan menggerakkan warga. Mereka terlahir 
dari keluarga petani10.  Pada umumnya mereka berasal dari kelas petani 

10Warga Santan pada umumnya bertani palawija, dengan tanaman utamanya 
jagung. Selain itu, mereka menanam kelapa dan sawit skala kecil.  Tanaman palawija 
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pemilik lahan, bukan petani miskin ataupun petani tanpa tanah. Oleh 
karenanya, basis material yang mereka miliki cukup kuat. Mereka 
menguasai atau mewarisi lahan pertanian dari orang tuanya. Modal 
tanah sebagai persyaratan utama di bidang pertanian telah dimiliki. 
Latar pendidikan tinggi membuat kaum muda memiliki pengetahuan 
dan kapasitas yang memadai untuk menganalisa relasi kuasa yang 
menyebabkan lingkungan desa mereka rusak. Kerusakan lingkungan 
alam, seperti banjir dan menurunnya kualitas air sungai, bukan terjadi 
secara alamiah, melainkan akibat dari beroperasinya kekuatan modal 
demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Fakta kerusakan alam 
beserta pengetahuan yang peroleh dari bangku pendidikan saling 
menguatkan kesadaran mereka untuk bertindak.  

Selain itu, mereka memiliki jaringan sosial yang cukup luas. 
Pengalaman dan kegiatan melakukan pendampingan dan advokasi, 
mempertemukannya dengan banyak pihak. Teman dan jaringan yang 
dibangun  selama sekolah/ kuliah pun dipelihara untuk kepentingan 
memperkuat gerakan. Berbagai bentuk dukungan dari pihak lain 
diperoleh dari  kemampuan mereka membangun jaringan. Tidak 
kalah penting, dukungan pemerintah desa dan aparat dari ketiga 
desa menjadi penguat gerakan. Keprihatinan dan kesadaran mereka 
terhadap kerusakan lingkungan mendorong mereka membuat gerakan 
kolektif. Seperti dikemukakan oleh Borras & Franco (2013), salah satu 
respon kelompok masyarakat bawah terhadap proses dan kekuatan 
politik ekonomi dari luar adalah melawan atau menolak11. Dalam 

yang terdata di tingkat Kecamatan Marang Kayu adalah  jagung (983 hektar), 
ubi kayu (36 hektar), ubi jalar (98 hektar), kacang tanah (61 hektar), dan kedelai 
(27,5 hektar). https://video.tribunnews.com/view/94224/marang-kayu-sebuah-
kecamatan-di-kabupaten-kutai-kartanegara

11Bentuk respon lainnya adalah (1) perjuangan untuk diikutkan dan dilibatkan 
ke dalam proses sosial yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, berjuang agar 
tergabung/ terinklusi agar memperoleh manfaat. (2) Perjuangan memperbaiki relasi 
yang lebih menguntungkan atau memperbaiki posisi tergabung.  Varian perjuangan 
warga desa ini bisa berubah dalam perjalananya, atau bersifat dinamis.  Misalnya 
pada awalnya berjuang untuk menolak kehadiran perusahaan tambang yang akan 
menyingkirkan warga, namun kemudian perjuangan beralih dengan tujuan terlibat 
dalam proses dan mendapatkan manfaat.
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hal ini, kelompok kaum bawah menolak kekuatan/ proses sosial yang 
akan menyingkirkan atau merugikan mereka.  Masyarakat menolak 
terseksklusi. Berikut bentuk-bentuk perjuangan warga Santan yang 
diprakarsai dan digerakkan oleh kelompok Tani Muda.

1. Menolak penambangan Sungai Santan. 
Kaum muda ini menggerakkan warga untuk melakukan aksi 

kolektif menolak rencana perusahaan PT. IMM untuk melakukan 
perluasan kawasan tambang di Sungai Santan.  Pada tahun 2015 PT. 
IMM mengajukan peningkatan produksi dari 16.000.000 Mt menjadi 
20.000.000 juta Mt ke pemerintah. Rencana penambangan  sepanjang 
6.4426 M di sepanjang Sungai Santan, termasuk anak Sungai Santan, 
Sungai Kare 1.430 M, dan Sungai Palakan sepanjang 5.600 M. Analisis 
Dampak Linkungan (AMDAL) yang pertama pada tahun 2014 
dihadiri oleh Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat di Kota 
Bontang.  PT. IMM tidak menyampaikan informasi ke masyarakat 
bahwa penambangan akan diarahkan di daerah aliran Sungai Santan.  
Warga mulai mengetahui informasi rencana pengalihan Sungai 
Santan untuk ditambang oleh PT. IMM pada hari selasa tanggal 1 
September 2015. Pada saat itu Komisi Penilai Amdal Kementrian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengirim undangan 
kepada perwakilan tiga desa yaitu Desa Santan Tengah, Santan Ilir 
dan Santan Ulu untuk menghadiri rapat komisi penilaian AMDAL 
di Balikpapan. Rencana pengalihan penambangan ke Sungai Santan 
sudah dikaji sejak penyusunan AMDAL 2006 dan dimasukan lagi 
dalam Amdal 2015. Pihak PT. IMM mengklaim sudah mendapat izin 
dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. 

Mengetahui informasi tersebut pada tanggal 5 September 
2015 warga Santan bersama Mahasiswa Kecamatan Marangkayu 
melakukan diskusi di kampung untuk menyatakan ponolakan rencana 
penambangan di Sungai Santan. Melakukan koordinasi dan meminta 
pendampingan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur 
(Jatam Kaltim) di kota Samarinda pun dilakukan. Warga Santan 
bersama Jatam Kaltim melakukan bedah AMDAL peningkatan 
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produksi PT. IMM.  Ada beberapa kejanggalan dari AMDAL PT. 
IMM. Pertama, warga tidak pernah tahu kalau Sungai Santan akan 
ditambang. Tanda tangan kehadiran pada waktu konsultasi AMDAL 
yang pertama diklaim oleh pihak perusahaan bahwa warga menyetujui 
kegiatan penambangan tersebut. Artinya PT. IMM telah memalsukan 
tanda tangan warga. Warga Desa Santan resah dan khawatir akan 
dampak lingkungan yang berkepanjangan jika kegiatan penambangan 
di Sungai Santan tetap dilaksanakan. “Belum ditambang saja, banjir 
selalu melanda, apalagi Sungai Santan ditambang”.

Pada tanggal 15 September 2015, perwakilan warga Santan dan 
mahasiswa asal Kecamatan Marangkayu melakukan aksi penolakan 
di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimatan Timur. Mereka 
meminta kepada Dinas PU untuk mencabut rekomendasi yg telah 
dikeluarkan. 

Gambar 2. Aksi demonstrasi warga Santan bersama Himpunan 
Mahasiwa Kecamatan Marang Kayu di kantor Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Perwakilan Dinas PU menjanjikan pencabutan rekomendasi 
teknis dan penyerahan kajian teknis pengalihan Sungai Santan 
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selambatnya tanggal 28 September 2015. Namun dinas PU ingkar 
janji sampai batas waktu yang ditentukan. Merasa tidak ada 
kepastian, warga Santan mengadakan pertemuan ‘’Tudang Sipulung’’ 
(musyawarah warga kampung) di Dusun Kampung Mesjid Santan 
Tengah yang dihadiri oleh perwakilan tiga desa. Di situ disepakati 
untuk menolak rencana relokasi Sungai Santan yang dibuktikan oleh 
tanda tangan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
Kepala Dusun serta masyarakat di tiga desa. Mahasiswa melakukan 
pengorganisasian kurang lebih tiga bulan lamanya, untuk membangun 
kesadaran dan perlawanan warga terhadap rencana PT IMM. Cara 
penyadaran dilakukan dengan menonton film bareng tentang dampak 
eksploitasi  batubara, maupun penyadaran dari rumah ke rumah. 
Gelombang penolakan semakin diperluas, melibatkan banyak pihak 
seperti anak sekolah, petani, nelayan, perempuan, dan warga secara 
luas.  Mereka semua terlibat aktif dalam aksi-aksi penolakan. Untuk 
menunjukkan komitmen yang kuat, warga bersedia membubuhkan 
tanda tangan yang menyatakan dukungan terhadap perjuangan 
penolakan penambangan batubara di Sungai Santan.  Diperoleh 471 
tanda tangan kepala keluarga dengan dilampiri bukti foto copy KTP. 

Gambar 3. Petani di Desa Santan Ulu menolak penambangan di 
Sungai Santan 
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Selain itu, warga melakukan mediasi di Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur. Hasilnya  DLH  menolak 
rencana pengalihan Sungai Santan 21 Oktober tahun 2015, dengan 
alasan melanggar beberapa aturan. Pada tanggal 22 Oktober, 
Himpunan Mahasiswa Marang Kayu dan warga  melakukan aksi 
di kantor gubernur Kaltim dengan melakukan aksi teatrikal mandi 
lumpur. Mereka meminta gubernur untuk menolak penambangan 
batubara. Tanggal 29 Oktober keluar berita acara penolakan dari 
gubernur Kalimantan Timur karena desakan dari kelompok warga, 
kelompok mahasiswa, dan tiga pemerintah desa. Tanggal 27 November 
2015, Dinas PU akhirnya mengeluarkan berita acara pencabutan 
rekomendasi teknis berdasarkan berita acara penolakan mengacu 
pada surat yang dikeluarkan gubernur sebelumnya. Selanjutnya 
warga Santan dan mahasiswa Marang Kayu mendatangi Kementrian 
Lingkungan Hidup yang didampingi JATAM, Greenpeace dan Walhi 
untuk bertemu dengan direktur pencegahan dampak lingkungan, 
usaha dan kegiatan Ir. Arisudijanto. Tujuannya untuk mendesak agar 
KLHK mencabut rekomendasi teknis yang diajukan oleh PT. IMM 
terkait penambangan di Sungai Santan. Pihak kementerian akhirnya 
mengabulkan permintaan warga yang mengacu pada rekomendasi 
teknis dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Hal ini juga menggugurkan 
AMDAL yang diajukan oleh PT. IMM. 

Perjuangan kolektif ini bertujuan  agar warga tidak tereksklusi 
dari akses pemanfaatan sumberdaya alam yang mereka miliki. Jika 
penambangan Sungai Santan dilakukan, akan menghilangkan basis 
produksi perdesaan. Menolak tambang berarti mempertahankan 
ruang hidup yang layak bagi warga desa dengan seluruh potensinya.  
Perjuangan kaum muda ini berhasil karena kuatnya pengorganisasian 
yang didukung seluruh komponen internal desa. Warga dan 
pemerintah desa bersama-sama terlibat dalam keseluruhan rangkaian 
aksi.  Dukungan dari luar desa terutama LSM juga berguna untuk 
memobilisasi isu dan gerakan sehingga gaungnya menjadi lebih besar.  
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2. Membentuk Komunitas Tani Muda Santan 
Setelah berhasil menolak tambang, lalu mau apa?. Apa makna 

keberhasilan itu jika tidak memberikan dampak signifikan bagi 
transformasi kehidupan desa?. Begitu kira-kira pertanyaan yang 
muncul dalam benak kaum muda. Ide membuat komunitas Tani 
Muda berawal dari gagasan seorang aktivis lingkungan Desa Santan 
bernama Romiansyah (alias Nebo). Gagasannya terinspirasi oleh 
seorang petani bernama Baharuddin dari Desa Makroman, Kota 
Samarinda yang dia dampingi ketika melawan perusahaan tambang 
batubara. Baharuddin berniat mendirikan kelompok pemuda tani di 
desanya, setelah mereka berhasil melawan perusahaan. Pengalaman 
ini kemudian menginspirasi Nebo untuk membuat hal serupa.  

Keinginan membentuk Tani Muda juga hasil dari refleksinya 
atas rangkaian perjuangan panjang menolak penambangan Sungai 
Santan. Suatu ketika, Nebo menjelaskan gagasannya.

“Tahun 2016 Desa Santan dilanda bencana banjir, sehingga 
melumpuhkan aktivitas pertanian warga. Dari bencana 
banjir tersebut muncul sebuah pemikiran, kalau kita tidak 
menanam, untuk apa melawan (perusahaan). Kemudian 
disepakati bahwa  kita harus menanam. Maka dari itu perlu 
sebuah kelompok anak muda yang bertani. Kaum  muda 
yang menempuh studi di luar desa kembali ke Desa Santan 
untuk bergabung ke dalam Tani Muda Santan,” ujar Nebo 
menerangkan terbentuknya Tani Muda. 

Hingga saat ini, kelompok Tani Muda masih didukung oleh 
kaum muda. Mereka kembali ke kampong untuk menguatkan 
gerakan kembali bertani.  Kaum muda berpendidikan tinggi yang 
tidak kembali ke kampong tetap mendukung gerakan ini dengan 
beberapa cara. Misalnya seorang pemuda dari Santan yang telah 
menjadi dosen di sebuah PTN di Yogyakarta mendukung dengan 
aktif bertukar informasi dan pendapat.  Gerakan Tani Muda Santan 
ingin mematahkan dua anggapan yang berkembang dan bisa menjadi 
dominan. (1) Bertani adalah pekerjaan kotor dan tidak menjanjikan 
kehidupan lebih baik di masa depan. Sebaliknya, masa depan yang 
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baik adalah bekerja di perusahaan tambang batubara dengan pakaian 
seragam yang rapi dan bersih, dengan gaji besar dan rutin. (2) 
Pendidikan tinggi akan menjauhkan anak muda dari dunia pertanian. 
Pioner dan sebagian anggota Tani Muda Santan adalah anak muda 
berpendidikan tinggi, bahkan ada yang menyelesaiakan pendidikan 
strata dua. Mereka memiliki obsesi mengembalikan kejayaan 
model pertanian lokal, sekaligus menjaga alam dari kerusakan 
industri tambang. Ide itu dikuatkan oleh ingatan kolektif tentang 
kehidupan perdesaan di masa lalu, ketika mereka kecil. Seorang 
muda mengatakan: “dulu hampir semua orang tua kami bertani, dan 
nyatanya bisa hidup. Anak-anak sepulang sekolah tidak di rumah 
saja, tetapi membantu di sawah untuk menjaga burung. Ada tradisi 
‘’makeleleng’’ atau gotong royong saling membantu mengerjakan lahan 
yang sekarang hilang”. 

Di sini, kaum muda membalikkan rasionalitas dengan menekuni 
bidang pertanian. Saat ini, tindakan memilih sektor pertanian 
sebagai sumber penghidupan dianggap tidak rasional atau mustahil. 
Dikatakan tidak rasional karena hampir tidak ada fakta empiris, 
petani mampu mencukupi kehidupan dengan layak. Oleh karena itu, 
pilihan Tani Muda ini bisa disebut sebagai membalikkan rasionalitas. 
Bagi mereka, pertanian merupakan solusi rasional atas kerusakan 
lingkungan yang diakibatkan eksploitasi alam yang berlebihan. 
Mereka yakin mampu mengoptimalkan sumberdaya pertanian yang 
masih tersedia dengan beragam inovasi.

3.  Menggerakkan Ekonomi Desa: Keterlibatan Laki-laki dan 
Perempuan

Untuk menciptakan kemandirian ekonomi, Tani Muda 
mendorong warga untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian yang 
ada di desa. Tani Muda Santan mencoba melakukan pengorganisasian 
tidak hanya kepada laki-laki, tetapi juga pada perempuan. Perempuan 
Desa Santan sebelumnya ikut terpinggirkan karena kerusakan lahan. 
Mereka kehilangan lahan pertanian produktif dan sumber air bersih. 
Perekonomian keluarga terbebani  dengan pengeluaran tambahan 



83

Desa Menawarkan Solusi; Belajar dari Tani Muda

akibat merosotnya daya dukung lingkungan.  Konsep pengembangan 
ekonomi yang dibangun Tani Muda Santan adalah pengembangan 
usaha ekonomi lokal yang berbasis penyadaran lingkungan. Beberapa 
upaya yang dilakukan adalah: 
(a) Membuat minyak goreng dari kelapa. Salah satu tanaman unggulan 

di Santan adalah kelapa. Dari tahun 1980an perekonomian 
masyarakat Desa Santan sangat terbantu dari hasil perkebunan 
kelapa. Selain dijual ke pengepul, buah kelapa diolah menjadi 
minyak goreng. Namun kegiatan  ini mulai ditinggalkan oleh 
sebagian warga karena pola konsumsi yang mulai masyarakat 
bergeser ke minyak goreng kemasan industri besar. Warga mulai 
tergantung pada industri pasar. Anak muda Santan mencoba 
menghidupkan kembali pembuatan minyak kelapa dengan 
tujuan meningkatkan pendapatan warga.  Kelompok pemuda 
mendorong petani berkreasi dan berinovasi untuk memperluas 
olahan turunan buah kelapa. 

Gambar 4. Perkebunan kelapa warga di Dusun Handil Tiga Desa 
Santan Tengah
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Gambar 5. Pengupasan cangkang buah kelapa untuk persiapan  
pemarutan daging buah kelapa oleh Tani Muda

Gambar 6. Minyak kelapa Tani Muda Santan yang sudah dikemas 
dan siap dipasarkan

 
(b) Pembuatan Sabun Mandi dari Minyak Kelapa. Tani Muda 

bersama ibu PKK Desa Santan melakukan praktek langsung untuk 
pembuatan sabun mandi.  Sabun mandi ini adalah sabun herbal 
dibuat menggunakan bahan alami dari daerah sekitar. Kegiatan 
pelatihan ini bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan 
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Masyarakat (LMP) Desa Santan Tengah, Kedai Jatam dan TKPT. 
Langkah ini adalah untuk mempertahankan produk lokal minyak 
kelapa yang diproduksi langsung oleh warga Desa Santan.

(c) Pebuatan Keripik dan Dodol Talas. Tani Muda membuka 
komunikasi dengan pihak kepala desa agar mendorong kelompok 
perempuan berkiprah pada pengembangan sektor olahan 
pertanian. Dari hasil musyawarah, disepakati kampung Santan 
menjadi kampung talas. Tanaman talas dipilih sebagai bagian dari 
mitigasi warga menghadapi bencana banjir yang berkepanjangan, 
karena tanaman talas dianggap mampu beradaptasi dalam kondisi 
banjir. Pelatihan pembuatan keripik talas dilaksanakan bersama 
dengan jaringan korban tambang batubara Kaltim,  Kelompok 
wanita Tani Samarinda dan Tim Kerja Perempuan dan Tambang 
(TKPT) Kalimatan Timur.

Selain melakukan pendampingan, Tani Muda membantu 
mempertemukan dengan konsumen. Upaya ini sangat penting 
mengingat persoalan klasik yang dihadapi petani atau produsen kecil 
di desa selama ini adalah  pemasaran. Mereka tidak mampu mengakses 
pasar atau membangun jaringan distribusi. Tani muda melakukan 
promosi dengan berbagai cara, termasuk menggunakan media sosial.

3. Festival Sungai Santan
Diperlukan inovasi sosial yang dapat menjadi sarana untuk 

menggerakkan warga dalam kerangka transformasi sosial menuju desa 
mandiri. Dibuatlah festival Sungai Santan. Kegiatan ini diinisiasi dan 
diorganisasi oleh Tani Muda Santan. Festival akan diselenggarakan 
setiap tahun sejak tahun 2018.  Saat ini sedang dipersiapkan festival 
Sungai Santan ke dua yang akan dilangsungkan pada bulan Desember 
2019. Secara umum, tujuan festival ini adalah untuk mengembalikan 
ingatan sosial ekologis masyarakat Santan untuk tetap menjaga 
kampung dan tanah air dari kerusakan lingkungan dan sebagai 
wahana edukatif untuk membuka wawasan tentang tradisi leluhur 
masyarakat lewat aliran Sungai Santan untuk membangun semangat 
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persatuan lewat perjumpaan budaya pesisir dan hutan. Romiansyah, 
aktivis lingkungan hidup dan  ketua panitia penyelenggara Festival 
Sungai Santan 2018, kala itu mengatakan bahwa:  

“festival ini mengambil tema  ‘Menyatukan Kepingan Ingatan 
yang Hilang’.  Festival sebagai pembawa pesan leluhur, dari 
sanalah warga desa Santan akan memahami adanya sinergi 
manusia dengan alam. Festival Sungai Santan merupakan 
upacara perayaan kebudayaan dan tradisi masyarakat yang 
hidup dalam daerah aliran Sungai Santan”.
 
Dalam hal ini, memori kolekif tentang lingkungan alam desa 

yang representatif untuk hidup  di waktu lalu menjadi dasar untuk 
menilai kerusakan lingkungan saat ini. Dua kegiatan pokok dari 
festival Sungai Santan adalah susur sungai dan pertunjukan seni;
a) Susur Sungai Santan. Sebelum melakukan susur sungai santan, 

dilakukan ziarah ke makam tokoh desa. Ziarah itu untuk 
mengenang sejarah tokoh pembuka kampung Santan. Warga yang 
hadir dapat mendengarkan secara langsung cerita dari H. Abd. 
Jalil cucu dari H. Muh. Saleh salah satu pendiri kampung Santan. 
Setelah itu dilanjutkan susur sungai dari muara Santan. Setiap 
daerah di sepanjang bantaran sungai yang memiliki jejak sejarah 
disinggahi oleh peserta untuk mendegarkan cerita tempat tersebut. 
Ziarah dan susur sungai ini bertujuan untuk mengembalikan 
ingatan kolektif warga Santan akan eksistensi dan  fungsi sungai 
khususnya, dan peran layanan alam secara umum. 

b) Pertunjukan Tradisi Budaya Lokal. Perlahan banyak tradisi lokal 
masyarakat mulai tergerus akibat kehadiran perusahaan tambang 
batu bara, kehidupan sosial warga Santan pun mengalami 
pergeseran. Adi Rahman, ketua panitia festival Sungai Santau 
2019, menuturkan bahwa tradisi ‘’mapadekko’’ (musik pengusir 
hama tikus dan sering pula dilakukan pada paska panen padi) 
terpaksa hilang, karena masyarakat tidak lagi menanam padi. 
Sebagian warga lebih cenderung untuk bekerja di perusahaan 
dibandingkan mempertahankan moda ekonomi lokal yang sudah 
diwariskan turun menurun dari buyutnya.
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Gambar 7. Kegiatan susur Sungai Santan dari muara hingga ke hulu.

Festival bukan sekedar rangkaian pentas seni atau keramaian 
tanpa makna. Festival   dapat merupakan strategi yang multifungsi 
(Budianta, 2018:12), yakni mengemas dan menguatkan acara lokal, 
mempublikasikan potensi lokal, membangun jejaring, dan ajang 
simulasi wisata.  Dari festival Sungai Santan, ada fungsi lain yang 
diharapkan, yakni fungsi pengembalian ekosistem, penguatan nilai 
kebersamaan komunitas, dan pelembagaan demokratisasi. Berbagai 
kegiatan dalam festival sungai –seperti ziarah kubur ke pendiri desa, 
susur sungai, dan kesenian lokal--  bermuara pada pesan bahwa 
sungai, tanah, hutan dan manusia adalah kesatuan ekosistem. Nilai 
yang dikembangkan adalah penghargaan pada alam sebagai landasan 
kehidupan. Keberlangsungan kehidupan manusia hanya dapat 
dicapai dengan menjaga keberlangsungan alam. Sejalan dengan 
hal ini, festival merekonstruksi identitas budaya masyarakat Santan 
sebagai masyarakat petani dan nelayan yang ramah akan lingkungan. 
Ditekankan kembali bahwa, kelangsungan kehidupan manusia hanya 
dapat tercipta bersama kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. 

Selain itu, kegiatan ini menggerakkan dan mengikat kembali 
semangat kebersamaan dan kegotongroyongan antar warga. Contohnya 
adalah pendanaan festival bersumber dari warga masyarakat desa 
sendiri. Warga sukarela memberikan sumbangan berupa materi, 
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tenaga, maupun pemikiran demi kesuksesan festival. Kegiatan ini 
telah mampu mengembalikan modal sosial yang telah mulai hilang. 
Sifat kegotoroyongan dilembagakan kembali sebagai praktik sosial. 
Relasi demokratisasi antara pemerintah desa dengan warga pun 
terlembagakan melalui kegiatan ini. Perencanaan kegiatan hingga 
pelaksanaan dilakukan secara musyawarah yang  melibatkan warga, 
baik generasi muda dan tua, perempuan dan laki-laki. Ketegangan 
antara generasi tua dan muda pernah terjadi pada awalnya, namun 
kegiatan festival secara tidak langsung menciptakan kepercayaan 
atau modal sosial. Demikian pula, musyawarah melibatkan kepala 
desa dan perangkat desa. Oleh karena itu, relasi demokratisasi akan 
terlembagakan dalam praktik sosial.  

 
Penutup 

Kajian ini memperlihatkan bahwa persoalan dan tantangan desa-
desa di wilayah tambang sangat khas, yakni terjadinya krisis ekologi. 
Transformasi desa kemudian harus dilihat dalam kerangka relasi kuasa 
asimetris antara desa dan warga desa dengan kekuatan modal dari 
luar desa yang menciptakan krisis ekologi tersebut. Pembangunan 
dan pemberdayaan desa hanya mungkin dilakukan jika desa dan 
warga desa mampu memotong relasi ketidakadilan yang terjadi. 
Struktur ekonomi kapitalistik mencengkeram desa menciptakan dan 
melanggengkan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat desa 
melalui krisis ekologi. Masyarakat tercerabut dan kehilangan basis 
penghidupan lokal, seperti lahan, sumber air, dan potensi pertanian 
lainnya. 

Inisiatif dan inovasi lokal dalam kerangka pemberdayaan desa 
tidak selalu datang dari pemerintah desa, melainkan biasa muncul 
dari kelompok warga sebagai wujud tertinggi  dari partisipasi warga. 
Praktik demokratisasi memungkinkan generasi muda menjadi 
pemrakarsa dan aktor penggerak perubahan desa. Keberhasilan 
upaya pemuda dalam mengawal perubahan desa ini tidak lepas dari 
kesediaan pemerintah desa menghargai inisiatif warga dan membuka 
ruang dialog melalui mekanisme musyawarah. Penghargaan pada 
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prakarsa baru dari warga dan prinsip kesederajadan antara warga 
dengan pemerintah desa menjadi kunci dari demokratisasi. Artinya, 
relasi demokratisasi merupakan praktik sosial, bukan semata-mata 
peluang yang ditawarkan oleh kebijakan desa. Pada kasus perjuangan 
kolektif yang digerakkan oleh Tani Muda Santan, terdapat dua 
arah perjuangan. Pertama, menolak ekspansi tambang. Perjuangan 
menolak tambang ini diartikan sebagai menolak upaya penyingkiran, 
pemiskinan, pencerabutan dari sumber kehidupan. Kondisi ini 
menjadi persyaratan pokok untuk melakukan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa. Kedua, upaya mengembangkan 
ekonomi desa berdasar potensi sumberdaya pertanian. Pilihan 
kaum muda untuk kembali bertani sebagai wujud pengembangan 
ekonomi mencerminkan rasionalitas mereka. Pengembangan 
dan inovasi sektor pertanian masih mungkin dilakukan karena 
sumberdaya alam tersedia. Selain itu, sektor pertanian merupakan 
pilihan yang sangat rasional demi penyelamatan ekologi, penguat 
harmonisasi sosial, dan peneguhan identitas. Perjuangan kedua 
ini merupakan tindakan lanjutan dari arah perjuangan pertama. 
Keduanya terintegrasi atau sebagai kesatuan. Akan menjadi sia-sia 
ketika keberhasilan perjuangan melawan ekonomi tambang, tanpa 
dilanjutkan dengan pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya 
lokal. Mencapai desa yang berdaulat berbasis pertanian menjadi 
puncak kemenangan melawan penetrasi ekonomi tambang.  Semua 
itu menunjukkan bahwa desa bukanlah semata-mata gudang masalah 
(kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan) yang harus diselesaikan 
oleh pemerintah pusat. Desa mampu menemukan jalan keluar atas 
persoalan dan tantangan yang dihadapi.
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BAB VI
SEPOTONG KISAH DESA SEPOTONG

REFLEKSI JEPITAN PIRAMIDA BIROKRASI DAN 
KORPORASI TERHADAP DESA

Suryo Adi Pramono

*****

Abstrak
UU Desa dimaksudkan untuk menjadikan desa sebagai subyek 
pembangunan. Namun dalam pelaksanaan, desa tidak hanya diatur oleh 
UU Desa saja, melainkan ia juga dikenai aneka aturan perundangan lain. 
Meskipun secara statistik desa mengalami banyak kemajuan namun di 
kawasan tertentu di luar Jawa ia masih harus berjuang menghadapi “jepitan” 
korporasi, regulasi dan birokrasi. Tulisan ini hendak merefleksikan kisah 
Desa Sepotong yang sedang berjuang tumbuh dan berkembang di bawah 
“angin segar” UU Desa, dengan segala kelemahan aturan turunannya, 
namun ia juga berhadapan dengan korporasi yang mengancam keberadaan 
wilayah, hutan, masyarakat dan adatnya berkat dukungan regulasi dan 
kurang berpihaknya birokrasi. Apa yang terjadi pada desa pedalaman ini 
akan direfleksikan pada cakupan lebih luas untuk menunjukkan bahwa 
kajian tentang “republik desa” yang seharusnya memperoleh rekognisi 
subsidiaritas oleh negara tidak hanya cukup dikaji dengan UU Desa dan 
aturan pelaksanaan yang mengaturnya saja, tetapi ia masih harus dicermati 
dengan aneka regulasi lain yang memiliki acuan pada beberapa aturan 
perundangan yang berbeda. Melalui aneka perspektif inilah baru kita dapat 
memikirkan perkuatan kemandirian desa seperti apakah yang dibutuhkan 
ke depan. Tulisan ini disasarkan pada data primer (observasi, wawancara 
dan diskusi) dan data sekunder yang ditemukan baik dari komunitas desa 
maupun berbagai sumber lain di internet dan relasi lapangan. Kajian 
dilakukan dengan logika induktif berdasarkan data mikro di lapangan 
kemudian coba direfleksikan secara konseptual untuk berdialog dengan 
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kajian lain yang relevan. Konsep pokok yang dipelajari dalam tulisan ini 
adalah desa.

Kata kunci: desa, rekognisi subsidiaritas, adat, regulasi, korporasi, birokrasi 

Pendahuluan
Banyak orang bersuka-cita ketika UU Desa disahkan. Desa 

diharapkan memperoleh “otonomi”nya sebagaimana dulu desa 
bekerja sebelum republik berdiri. Desa bisa bekerja sebagaimana dulu 
nagari berperan di Sumatera Barat1 atau tanah perdikan sebagaimana 
di tanah Jawa pada jaman kerajaan.2 Desa diharapkan bukan lagi 
menjadi obyek pembangunan melainkan sebaliknya menjadi subyek 
pembangunan. Dengan pemberian dana desa yang besar maka desa 
tidak lagi kesulitan dalam membangun wilayahnya. Pak Jainu, Kadus 
Balerante I dan sekaligus Kaur Pemerintahan Desa Balerante, Klaten, 
sebagai ilustrasi, pernah menyatakan kepada saya dan beberapa kawan 
bahwa desa tidak lagi memerlukan banyak uang dari luar karena desa 
sudah banyak uang, tetapi yang susah adalah sumberdaya manusia 
(SDM) berkualitas yang bisa diajak untuk membangun desa. Desa 
mengalami kesulitan dalam merekrut SDM untuk membangun desa.3 
Angka yang dikelolanya sekarang lebih dari tiga atau bahkan empat 
kali yang pertama kali diterimanya pada tahun 2015. Pada tahun 
awal itu, Pak Jainu mengeluh untuk membelanjakan uang yang 
cukup banyak tanpa terjerat korupsi. Ia menyatakan bahwa kawannya 

1Masyarakat adat di Sumatera Barat menolak UU Desa karena mereka tidak 
mengenal istilah “desa” sehingga UU ini dinilai terlalu menggunakan pendekatan 
“Jawa” untuk melihat daerah-daerah lain, termasuk Sumbar. Konsep nagari yang 
mereka pakai ternyata juga melingkupi beberapa “desa” (dalam pengertian praktik 
di Jawa), sehingga nagari tidak sepadan dengan konsep desa. Ini berarti perlu dicari 
konsep lain untuk mengakomodasi aspirasi yang berbeda-beda dari berbagai dearah 
di Indonesia.

2Konsep “tanah perdikan” juga tidak persis dengan konsep “desa” yang dipakai 
di tanah Jawa secara umum. Kajian historis akan hal ini diperlukan untuk mencari 
kesepadanan konsep agar tidak salah dalam memahami. 

3Wawancara di Balerante pada paruh pertama 2019.
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di Kabupaten Bantul terjerat korupsi ketika mengoperasikan dana 
desa yang dikelola. Ia juga mengeluhkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis dari kabupaten juga belum ada ketika itu. 
Bendahara untuk mencatat dan mendokumentasikan pengeluaran 
dana desa juga hanya satu orang. Ia menginginkan bahwa pelaksanaan 
otonomi desa seharusnya tetap dengan pendampingan, seperti ketika 
program PNPM Mandiri dulu dilaksanakan. Ia menginginkan bahwa 
pendamping desa itu seharusnya jangan ditarik tetapi biarlah tetap 
menjadi pendamping desa dengan fokus pelaksanaan UU Desa.4 
Ketika beberapa bulan lalu saya datang lagi ia sudah berpindah 
posisi menjadi Kaur Perencanaan yang sedang mendata potensi desa, 
termasuk jumlah pohon di desanya. Ia menginginkan pula ada peta 
rawan bencana di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III di ujung utara 
desanya.5 Di sejumlah desa lain, geliat pembangunan juga terlihat 
jelas, misalnya di Tulung, Panggungharjo, dan Bejiharjo. Itu semua 
merupakan geliat desa menjadi subyek pembangunan dengan aneka 
kegamangan dan proyeksi ke depan yang dilakukannya. 

Dengan aneka dinamika lokal masing-masing, desa mengalami 
pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, meskipun menurut 
sinyalemen 70% dana desa dialokasikan untuk pembangunan fisik/
infrastruktur, bukan pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas 
desa. Pada tahun 2014 jumlah desa dengan status tertinggal masih 
berjumlah 20.167 namun pada tahun 2018 jumlah desa tertinggal 
berjumlah 12.397 desa dan senada dengan perbaikan itu jumlah desa 
mandiri mengalami peningkatan dari 2.898 menjadi 5.216 desa. Pada 
Maret 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data bahwa 
jumlah orang miskin di desa kembali turun ke angka 15,15 juta dari 
total  penduduk miskin Indonesia yang berjumlah 25,14 juta (9,41%). 
Angka itu berbeda dari data BPS tahun 2014 bahwa mayoritas 

4Wawancara pada tahun 2015 dan diikuti dengan pelatihan dari perspektif 
akuntansi dan hukum (UU Desa) oleh Tim LPPM UAJY beberapa bulan setelah 
wawancara. 

5Wawancara pada awal tahun 2019 di rumahnya, Pedukuhan Balerante I, 
Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.
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penduduk miskin ada di desa, yaitu 17,37 juta, dari total penduduk 
miskin berjumlah 27,73 juta jiwa. Arsyad menyatakan,“situasi 
desa semakin baik juga terkonfirmasi dengan semakin membaiknya 
kesejahteraan dan menurunnya ketimpangan masyarakat desa diukur 
dari gini rasio.” Ketua Umum DPN Gerbang Tani ini mengutip 
data BPS per Maret 2019 bahwa gini rasio mencapai 0,317, turun 
dari capaian Maret 2018 yang masih sebesar 0,324. Tingkat inflasi 
pedesaan juga turun, yaitu pada tahun 2015 mencapai 5,8 tetapi 3 
tahun kemudian berubah menjadi 3,15, atau turun sebesar 2,65 poin.6  
Singkat kalimat, secara umum UU Desa membawa perubahan positif 
bagi perkembangan pedesaan di Indonesia.

Hal itu juga terafirmasi dengan aneka cerita sukses pembangunan 
desa oleh para kepala desa inovatif. Beberapa desa yang pernah 
mendapatkan perhatian publik karena capaian positifnya misalnya Desa 
Tulung (Klaten), Panggungharjo (Sleman), Bejiharjo (Gunungkidul) 
dan beberapa desa lain. Kemendes PDTT pun mengeluarkan 
buku tentang contoh baik aneka inovasi dan perkembangan desa 
di Indonesia. Aneka inovasi itu berbasis pada potensi atau masalah 
setempat, misalnya pengelolaan sampah, lembaga bantuan hukum 
desa, desa wisata berbasis air,  desa dengan pendapatan BUMDes 
mencapai lebih dari 1 miliar rupiah, penyediaan perawat kesehatan 
bagi lansia, Sistem Informasi Desa (SID), dan sebagainya. Memang, 
di luar desa-desa yang berhasil mencapai kinerja luar biasa itu, ada 
juga kawasan pedesaan yang maju karena aneka tradisi dan kearifan 
lokalnya tanpa topangan dana desa, misalnya Kasepuhan Ciptagelar, 
Cigugur, Sirnaresmi, dan lain-lain. Namun secara umum, itu semua 
terjadi karena adanya peran kepemimpinan yang baik, adat terjaga, 
kearifan lokal dihidupi dan para pihak mampu memanfaatkan potensi 
setempat untuk kemajuan desa.

Meskipun demikian, tidak semua cerita sukses menghiasi 
keberhasilan pelaksanaan UU Desa. Sejumlah desa lain di luar Jawa 
mengalami nasib yang berbeda meskipun secara finansial mereka 

6Baca: Idham Arsyad, “Tantangan Pedesaan  di Era Kedua Jokowi”, Radarbangsa 
.com, Selasa 27 Agustus 2019 11:33 WIB.



97

Visepotong Kisah Desa Sepotong Refleksi Jepitan Piramida Birokrasi

memperoleh aliran dana besar dari pusat dan pemerintah supra 
desa lainnya. Kepala Desa Cegolak (Ketapang, Kalimantan Barat), 
misalnya, menyatakan kepada saya bahwa desanya memiliki dana 
sebesar 2,2 miliar rupiah pada tahun 2019. Desa lain di Kabupaten 
Malinau (Kalimantan Utara/Kaltara) bisa menyediakan angkutan 
desa berbayar murah untuk para siswa sekolah. Kepala desa di Kaltara 
yang lain membeli mobil dobel kabin berpenggerak gardan depan dan 
belakang untuk operasional diri dan aparatnya ke ibukota kabupaten. 
Banyak cerita masih bisa digali untuk menunjukkan dana berlimpah 
yang dikelola desa. Namun demikian mereka juga menghadapi 
tantangan lain yang susah atau bahkan nyaris tidak mungkin mereka 
hadapi. Salah satu cerita ini adalah apa yang dialami oleh Desa 
Sepotong, 250-an kilometer di utara Ketapang (Kalimantan Barat). 
Tulisan ini hendak menyampaikan gagasan mengenai problematika 
implementasi UU Desa, upaya desa untuk berkembang, mandat UU 
Desa, jepitan regulasi, kuasa birokrasi, invasi korporasi dan eksistensi 
desa. Tulisan akan diawali dengan kisah nyata yang saya temui di Desa 
Sepotong sebagai “ilustrasi etnografis” bagaimana desa yang berada di 
pelosok dengan akses jalan yang susah itu berupaya untuk berkembang 
dengan aneka persoalan yang menghimpitnya. Namun tanpa mereka 
ketahui, wilayah mereka ternyata telah dipetakan sebagai hak konsesi 
beberapa perusahaan sehingga tanah tersisa untuk mereka sungguh 
tinggal “sepotong”. Hal ini akan menjadi “pintu bahasan” bagi sub-
judul lain sebagaimana disampaikan intinya pada awal paragraf ini.

“Sepotong” Kisah Desa Sepotong
Sepotong adalah nama sebuah desa. Desa ini masuk ke dalam 

kawasan hutan dan perkebunan sawit. Jalan masuk ditandai oleh 
papan nama sebuah perusahaan perkebunan sawit. Perusahaan ini 
berada di sisi barat desa itu dan sisi utara Desa Kapari, tetangga desa 
terdekat. Seingat saya jalan masuk ke arah timur itu tidak cukup besar 
sehingga ketika kami hendak ke desa ini sempat melewatinya karena 
“tidak menyolok hingga akhirnya kami sampai di pom bensin satu-
satunya di kecamatan itu. “Jalan masuk berada sebelum pom bensin 
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itu,” kata kontak person kami. Kami tidak menyangkanya karena 
jalan masuk masih terbuat dari tanah merah yang dikeraskan atau 
bisa jadi terlihat keras karena sering dilalui banyak truk perusahaan 
kelapa sawit yang lalu-lalang melewati. 

Setelah kami masuk beberapa ratus meter ternyata ada pertigaan 
jalan. Tanpa berpikir panjang, kami tetap mengambil jalan lurus. 
Beberapa kilometer kemudian kami bertemu sebuah kampung. 
Kampung itu memanjang mengikuti kiri dan kanan jalan. Paling 
hanya sekitar 3-5 menit kami telah melampaui kompleks rumah-
rumah di desa itu. Oleh karena belum pernah berkunjung ke desa 
ini, dan karena menurut informasi desa ini mudah ditemukan, yaitu 
tinggal masuk dari Jalan Trans Kalimantan di Kecamatan Sungai Laur 
ke arah kanan, maka kami pikir desa itulah yang dimaksud. Berbeda 
dari di tanah Jawa, desa ini tidak begitu besar sehingga hanya beberapa 
menit sudah habis. Kami lalu putar balik dan mencari gereja yang 
menjadi tujuan kami karena kontak person kami akan menunggu 
di gereja. Kami bertanya lokasinya lalu ditunjukkan arah. Kami 
mengarah ke jalan yang pernah kami lewati sebelumnya dengan arah 
berlawanan, lalu berbelok ke kiri ke arah selatan, mentok lalu ke arah 
kanan. Pada sisi kiri jalan kami melihat bangunan gereja dari bahan 
kayu persis beberapa rumah setelah lapangan luas di depan sekolah 
dasar (SD) satu-satunya di desa itu. 

Kami tanya tetangga apakah itu adalah gereja Desa Sepotong? 
Ternyata bukan. Itu adalah gereja di Desa Kapari. Kami lalu keluar 
dari jalan lapis kedua di desa itu dan kembali ke jalan tanah yang 
membelah desa. Kami meneruskan perjalanan ke timur tinggalkan 
desa. Namun mobil dobel kabin kami terpaksa berhenti karena ada 
jembatan kayu yang hanya pas dengan lebar mobil dan posisi jembatan 
kayu itu turun sekitar 30-40 cm dari ketinggian jalan tanah yang 
kami lewati itu. Di sisi kiri sungai ada beberapa anak laki-laki mandi 
dan seorang ibu juga sedang bersiap-siap untuk mandi di air sungai 
berwarna kecoklatan itu. Berbeda dari sisi kiri, sisi kanan jembatan 
kayu itu hanya berupa aliran air lanjutan dari sungai tersebut tanpa 
ada pemanfaatan tertentu oleh warga.
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Gambar 1. Jembatan kayu menuju Desa Sepotong

Sumber: Dok. Suryo A.P. (Oktober 2019)

Oleh karena jembatan itu pas sekali dengan lebar mobil dan 
posisinya turun tidak rata dengan jalan tanah itu serta posisinya agak 
miring ke kanan maka salah seorang dari kami turun dari mobil 
untuk mengawasi dan memberi aba-aba. Pak Ake, nama kawan kami 
dari Ketapang yang meminjamkan mobil itu, memberi aba-aba Pak 
Putu yang menyetir mobil. Saya khawatir kalau papan kayu yang 
tampaknya sudah lama dipakai itu tidak kuat menahan tekanan 
roda mobil yang menggelinding turun dari jalan rata sebelumnya 
sehingga kemudian patah. Tidak terbayang bagaimana kami harus 
mengeluarkan mobil bila sampai papan kayu jembatan itu lapuk dan 
patah karena tidak kuat menahan hentakan roda mobil yang berjalan 
turun menimpanya.  Namun demikian ternyata dugaan saya keliru. 
Kayu yang dipakai untuk jembatan itu ternyata kuat. Ia biasanya 
dibuat dari kayu ulin yang terkenal keras dan kuat, yang kian kuat 
bila terkena air. Meskipun secara inderawi tampaknya sudah tua dan 
kelihatan tidak utuh lagi dan dikhawatirkan sudah lapuk ternyata 
masih kuat menahan mobil dengan 3 penumpang di dalamnya. Kami 
berhasil melalui jembatan dan setelah menyapa ibu dan beberapa 
anak di  sungai itu serta seorang bapak di seberang jembatan, kami 
lalu meneruskan perjalanan. 

Jalan tanah merah tampak di depan kami setelah berjalan 
beberapa kilometer dari Desa Kapari. Jalan itu menanjak naik dan 
tampak basah karena malam sebelumnya hujan deras. Melihat jalan 
seperti itu, kami pun mulai ragu apakah benar itu adalah jalan menuju 
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Desa Sepotong. Tetapi menurut warga lokal yang kami tanya di 
Desa Kapari, ia menjawab bahwa memang jalan itulah yang akan 
mengantarkan kami ke Desa Sepotong. Tepat sebelum jalan menanjak, 
kami melihat ada pertigaan kecil dan di ujung cabang jalan ke arah 
kanan itu ada sebuah rumah di hamparan semak dan pepohonan. 
Maka, untuk memastikan  bahwa jalan yang akan kami lalui itu benar, 
kami pun sepakat untuk bertanya pada penghuni rumah itu. Dengan 
cekatan Pak Ake turun duluan dari mobil dan dia berjalan ke arah 
rumah itu. Beberapa menit kemudian ia telah berada di depan rumah 
itu. Ia pun permisi dan memanggil penghuni rumah. Beberapa kali 
Pak Ake memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Ia lalu kembali ke 
arah kami yang menunggu di dalam mobil. Ia mengatakan bahwa 
rumah itu kosong. Setelah Pak Putu memundurkan mobil ke  arah 
jalan sebelumnya dan kemudian Pak Ake masuk ke dalam mobil 
maka kami pun melanjutkan perjalanan melalui jalan yang tidak 
kami ketahui arahnya. 

Karena masih basah, jalan tanah merah itu membawa mobil 
kami bergerak zigzag. Kawan kami mengatakan bahwa yang membuat 
mobil berjalan adalah bukan roda mobil yang diarahkan oleh sopir 
melainkan jalan basah itu. Beberapa kali mobil dibawa zigzag ke kiri 
dan ke kanan. Untung saja bodi mobil tidak menghantam dinding 
tanah di kiri dan kanan jalan. Singkat kata kami berhasil melalui jalan 
yang menantang itu dengan selamat. Beberapa kilometer kemudian, 
kami melihat jalan beraspal cukup halus. Tanpa ragu-ragu kami 
melintasi jalan itu. Di sisi kanan jalan beraspal diwarnai oleh deretan 
tiang listrik. Kiri dan kanan jalan terhampar luas perkebunan kelapa 
sawit. Setelah beberapa kilometer kami melintasi jalan menanjak, 
menurun dan berkelok ke kiri dan kanan sempailah kami ke sebuah 
desa. Ada pertigaan di ujung depan desa itu. Pak Ake bertanya apakah 
ini Desa Sepotong, dan orang itu membenarkan. Kami lalu melalui 
jalan lurus, bukan berbelok ke kiri. Benar saja, kami memasuki Desa 
Sepotong sebagaimana tertulis pada papan nama yang dipasang di 
sisi jalan. Kiri dan kanan jalan yang kami lalui diwarnai oleh sederet 
rumah kayu dengan tiang penyangga di bawahnya. Para orang-tua, 
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dewasa dan anak-anak terlihat duduk di beranda depan rumah itu, 
beberapa yang lain berada di halaman. Berbeda dari rumah di Jawa 
yang menapak tanah, rumah di Sepotong, Kapari dan daerah lain di 
Kalimantan dibangun dengan penopang kayu ulin. Itu dilakukan 
untuk mengantisipasi kalau permukaan air sungai naik membanjiri 
desa. Sebelum memasuki desa itu memang kami melewati jembatan 
dengan sungai cukup besar. Semua rumah di desa itu terbuat dari 
kayu. Beberapa menit kemudian kami melampau semua rumah dan 
kami sampai pada hamparan luas dan diujungnya ada jalan menikung 
ke kiri. Kami berhenti karena ragu apakah jalan kami sudah benar. 
Kebetulan ada beberapa orang berjalan di sisi kanan jalan itu. Mereka 
agaknya hendak ke ladang. Pak Ake kembali bertanya di mana Desa 
Sepotong berada. 

Ternyata kami kebablasan. Kami harus kembali ke kampung 
sebelumnya. Desa Sepotong ternyata kecil, seperti namanya: 
“sepotong”. Kami putar arah dan melintasi jalan yang pernah kami 
lalui sebelumnya. Persis di pertigaan, kami tidak mengambil jalan 
yang lurus melainkan yang ke arah kanan. Kami melewati sejumlah 
rumah berderet. Jalan tanah yang kami lalui berakhir di pertigaan, 
kemudian mobil berbelok ke arah kanan, lurus melewati beberapa 
rumah, lalu kami berbelok ke kanan lagi, melalui jalan di depan 
sebuah gereja. Mobil berbelok ke kiri memasuki halaman kompleks 
gereja yang ditandai oleh rerumputan. Waktu itu, minggu pagi, tepat 
ketika umat selesai mengikuti misa. Mereka berhamburan keluar dari 
gedung gereja berbahan kayu yang tampak sudah tua itu. Di depan 
kompleks gereja ada beberapa rumah yang di antaranya difungsikan 
sebagai warung kelontong. Kami lalu disambut oleh beberapa bapak 
dan dipersilakan menunggu dengan duduk di ruang tamu pastoran. 
Pastoran itu berada di samping kanan bangunan gereja. Bangunan 
itu semua dari kayu, termasuk lantai dan dinding. Kami menunggu 
ditemani oleh dua orang bapak. Dugaan saya para bapak ini tentu 
tokoh umat setempat. Tak lama kemudian pastor dan beberapa orang 
datang dan bergabung dengan kami duduk di ruang tamu.
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Kami berbincang cukup lama di ruang tamu itu. Ada sekitar 
8 orang yang hadir menemui kami. Mereka menceritakan apa yang 
hendak mereka lakukan di desa itu. Masing-masing menyampaikan 
gagasannya. Kepala desa ternyata belum ada, masih menunggu 
pelantikan, maka yang ada adalah seorang pelaksana tugas (plt). 
Beberapa perangkat desa hadir pula, demikian pula ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan BUMDes. Para tokoh pemuda pun 
hadir ikut berdiskusi dengan kami. Mereka semuanya bersemangat 
menceritakan apa yang mereka tahu dan harapkan bagi desa ke depan.

 
Gambar 2. Infografis Laporan Keuangan dan Diskusi 

di Desa Sepotong
Sumber: Dok. Suryo  A.P. (Oktober 2019)

Mereka menceritakan bahwa mereka masih memiliki hutan 
asli, dengan sejumlah kayu besar di dalamnya. Mereka pun memiliki 
semacam danau kecil di mana mereka dapat memperoleh banyak ikan. 
Mereka juga menanam padi lokal yang dilakukan hanya sekali dalam 
setahun ketika musim penghujan. Rotan pun masih mereka miliki 
dan mereka rajut menjadi sejumlah kerajinan: tas, gelang, kalung. 
Pastor memberikan gelang yang dipakainya kepada kami dan kawan 
kami menerima lalu memakainya sambil akan menunjukkannya ke 
para mahasiswa di kampus setelah pulang ke Yogyakarta. Kehidupan 
mereka masih kuat diatur oleh tetua dan hukum adat dengan aneka 
tradisi, ritual, pamali, denda dan ketentuan lain yang dijaga dan 
diikuti sebagai panduan hidup bersama turun-temurun. Karena 
berada jauh di pedalaman maka sinyal ponsel susah ditangkap. 
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Bila mana perlu mereka bahkan harus memanjat pohon untuk 
memperoleh sambungan sinyal itu. Secara demografis anak-anak 
muda masih cukup banyak. Namun demikian tidak banyak yang 
bisa mengenyam pendidikan tinggi. Beberapa orang yang menemui 
kami pernah bersekolah di Jawa, antara lain di sebuah STM di Klaten. 

Mereka bersemangat untuk memajukan desa dengan basis 
potensi yang mereka miliki. Terhadap aneka buah yang ada, mereka 
berpikir bagaimana menjualnya ke kota dan memperoleh nilai 
jual yang baik. Kota besar terdekat dari desa itu adalah Pontianak, 
sedangkan kota kecamatan terbesar yang dekat adalah Sandai. Agar 
tahan lama maka mereka berpikir bagaimana membuat olahan awet 
berbahan buah. Mereka tahu bahwa di tempat lain buah dapat diolah 
agar lebih tahan lama bila tidak lekas laku. Sebagaimana untuk 
upacara adat, arak merupakan minuman khas mereka untuk para 
tamu. Mereka ingin bahwa jenis minuman fermentasi ini bisa menjadi 
minuman legal khas Kalimantan sebagaimana orang Bali juga bisa 
secara bebas menjual minuman. Mereka bangga akan SDA miliknya.

Meskipun ada yang menanam sawit dan menjual hasilnya 
ke perusahaan, mereka sudah memiliki kesadaran bahwa sawit itu 
tidak ramah lingkungan.7 Sawit rakus air dan unsur hara di dalam 
tanah. Oleh karena itu mereka sepakat untuk menolak perusahaan 
perkebunan sawit menanam di areal desa mereka. Salah seorang 
menyatakan bahwa mereka pernah bernegosiasi dengan perusahaan 
perkebunan sawit agar batas antara garis terluar areal perkebunan 
itu dengan garis batas desa berjarak satu setengah kilometer. Ia 
menyatakan bahwa daya hisap akar sawit terhadap air dan unsur 
hara tanah sangat kuat sehingga harus diberi jarak cukup jauh biar 
tidak mengurangi kesuburan tanah desa mereka. Meskipun demikian, 
mereka juga menikmati hasil keberadaan perkebunan sawit itu 
berupa perkerasan jalan tanah di areal perkebunan, sementara jalan 
aspal dibangun oleh pemerintah. Dengan aneka potensi pertanian, 
perkebunan, kehutanan, perikanan, kerajinan dan adat yang masih 

7Ada diskrepansi dalam hal ini: keuntungan finansial pada satu sisi dan 
konservasi lingkungan alam pada sisi lain. Mereka lakukan keduanya.
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terjaga itu mereka mencari jalan untuk memajukan desa dengan 
bertumpu pada potensi lokal. Namun mereka belum tahu bagaimana 
mengembangkannya. 

Setelah makan siang dan berdialog ringan sebentar, kami 
kemudian berpamitan karena masih harus mengunjungi satu desa lagi, 
yaitu Cegolak, di Kecamatan Nanga Tayap. Mereka mempersilakan 
karena mereka juga akan bersiap-siap untuk berangkat ke Ketapang 
sore hari. Pertemuan empat desa memang dirancang dilakukan di 
Ketapang. Mereka akan bertemu dengan perwakilan tiga desa lain, 
yaitu Cegolak, Pengatapan dan Asam Besar. Kedua desa terakhir 
ini berada di sisi selatan Kabupaten Ketapang, sementara Cegolak 
dan Sepotong berada pada sisi utara kabupaten. Keempat desa 
ini bersepakat melakukan aneka program dengan pendampingan 
dengan memanfaatkan dana desa yang mereka kelola. Mereka 
membutuhkan “rekan seiring” untuk menjadi mitra diskusi. Apa 
yang akan dibicarakan bisa menjadi bahan untuk menyusun Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). 

Perjalanan pulang kami lebih lancar karena telah mengetahui 
jalan yang sebelumnya kami lalui. Tidak seperti sebelumnya, kali 
ini kami tidak lagi melalui Desa Kapari tetapi langsung berbelok ke 
kanan mengikuti jalan beraspal di antara perkebunan kelapa sawit 
yang sangat luas. Kami melewati kompleks kantor dan mess karyawan 
perusahaan perkebunan itu yang pada ujung baratnya dipasang portal 
dengan penjaga di sisi kiri jalan yang kami lalui. Ada cekungan besar 
yang mereka bangun untuk menyimpan air yang berada di antara 
kantor dan beberapa ruah yang mereka bangun di kompleks itu. 
Setelah melalui portal kami berjalan berliku mengikuti jalan aspal 
tersebut hingga sampai di sebuah pertigaan. Kami berbelok ke kanan 
ke arah Jalan Trans Kalimantan, bukan lagi ke kiri yang menuju Desa 
Kepari. Kami kemudian tahu bahwa ternyata kami menggunakan 
jalan lama pagi itu, bukan jalan baru yang dibuat oleh perusahaan 
dan pemerintah daerah. Begitu sampai di Jalan Trans Kalimantan, 
kami berbelok ke kiri melalui Sandai, Nanga Tayap dan menuju ke 
Cegolak. Tidak lama kami berdiskusi di Cegolak dan mengunjungi 
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hamparan tanah 6,5 hektar yang disewa pemerintah desa untuk areal 
pertanian. Mereka ingin hasil pertanian itu akan dibeli Bumdes untuk 
disalurkan ke warga desa. Mereka seperti membuat “Bulog” desa tetapi 
dengan menyewa tanah warga. Persoalannya adalah mereka tidak 
memiliki tenaga kerja yang mau menggarapnya. Warga desa tidak 
ada yang mau mengerjakan meskipun dengan bayaran seratus ribu 
rupiah per hari dan bagi hasil 70% untuk penggarap ketika panen. 
Desa yang masih kuat tradisi dan adatnya ini berada di pinggir jalan 
besar yang membelahnya menjadi sisi  barat dan timur. Areal yang 
kami tinjau itu juga hanya berselang satu pekarangan rumah dari 
jalan besar. Jalan itu menghubungkan dua kecamatan: Nanga Tayap 
dan Tumbang Titi. Secara demikian, lokasi desa ini jauh lebih mudah 
untuk dijangkau daripada Sepotong. Kepala desa dan ketua BUMDes 
setempat menyatakan bahwa esok hari mereka juga akan hadir dalam 
diskusi di Ketapang. Dari Cegolak ke Ketapang masih kami tempuh 
sekitar 4 jam perjalanan. Sekitar jam 10 malam kami sampai kembali 
di Ketapang setelah melalui jalan rusak penuh lobang sekitar 30 km 
di kawasam Tembelina. 

Di sebelah selatan Tembelina terdapat desa yang cukup ramai 
bernama Sungai Melayu. Kata Pak Ake, desa ini muncul karena ada 
penambangan emas. Banyak orang dari luar daerah datang untuk 
mendulang emas secara tradisional. Hal itu berlangsung bertahun-
tahun sampai kemudian tumbuh sebuah desa di dekatnya. Desa 
dengan aneka mata-pencaharian ikutan itu kemudian dihuni oleh 
semakin banyak orang yang datang mengadu nasib. Mereka datang 
dari bagian lain Kalimantan, Flores, Jawa, Madura, Sumatera dan 
Sulawesi. Karena sudah cukup lama mereka kemudian berbaur 
menjadi sesama warga desa secara turun temurun. Meskipun 
mereka memiliki penghasilan emas, namun jalan yang membelah 
desa itu tetap saja jelek. Oktober 2018 dan Oktober 2019 tidak ada 
bedanya; jalan kabupaten itu tetap saja tidak ada perbaikan padahal 
pengguna jalan 24 jam melewatinya. Mereka kebanyakan adalah 
truk perusahaan kelapa sawit, di samping mobil keluarga dan sepeda 
motor warga yang melintasi antardesa dan antarkecamatan. Bila hujan 
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jalan itu kian parah. Tahun lalu kami bahkan harus melintasi dua 
buah papan untuk roda mobil karena lobang di tengah jalan cukup 
besar sehingga ban mobil bisa terperosok. Para ibu dan anak dari 
Madura yang dengan terampil memasang papan kayu lintasan jalan 
itu memperoleh lima ribu rupiah sekali jalan untuk mobil dan truk 
serta seribu rupiah untuk sepeda motor. Jalan rusak seperti itu cukup 
lama kami lewati malam itu karena beriringan dengan mobil-mobil 
lain. Bila mobil berada di belakang truk maka debu yang dihasilkan 
menutup sopir untuk melihat jalan. Sopir hanya bisa mengikuti nyala 
merah lampu belakang truk tersebut. Jalan seperti itulah yang kami 
lalui  sampai kami menemui jalan halus ketika mendekati Pelang, 
sebuah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Ketapang.

Dalam diskusi yang saya pandu di Ketapang pada hari 
berikutnya para wakil dari Desa Sepotong mengajukan beberapa 
program atau kegiatan untuk memajukan desa, yaitu antara lain 
sebagaimana tertuang pada matriks tertampil. Dari matriks ini 
akan tampak bagaimana mereka mengeksplorasi potensi desa untuk 
memperkembangkannya. Karena berada di kawasan perkebunan, 
pertanian, hutan dan sungai maka aneka usulan program itu juga 
tumbuh dari kekayaan alam tersebut. Untuk mengelolanya dengan 
baik maka mereka mengusulkan ada program pendataan dan sistem 
informasi desa sehingga data demografis dan geografis dapat mereka 
kelola secara digital. Mereka sengaja tidak mengajukannya sebagai 
program online karena sinyal tidak mudah mereka akses di desanya. 
Hal ini yang turut menghambat komunikasi yang mereka lakukan.

Dari sisi pelaku, banyak program justru akan dilakukan oleh 
masyarakat; bukan pemerintah desa. Pemerintah desa hanya terlibat 
dalam empat program, sedangkan masyarakat (termasuk ibu-ibu) 
mengerjakan sebelas program. Sementara itu Bumdes hanya menjadi 
pelaku di dua program kegiatan. Mencermati formasi itu, masyarakat 
desa memperoleh ruang partisipasi lebih besar karena aneka program 
itu lebih banyak berkaitan dengan perekonomian masyaraat desa. 
Program kerja yang bersifat fisik tidak muncul pada desa ini. Hal ini 
berbeda dari Desa Asam Besar yang mengajukan program pembuatan 
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bendungan sungai. Desa ini lebih bertumpu pada sektor ekonomi 
warga tampaknya, bukan pada infrastruktur, sehingga pelaku 
terbanyak juga masyarakat desa.

Pada titik ini, partisipasi warga dalam pembangunan desa 
memperoleh ruang yang cukup karena para elite desa berpikir tentang 
potensi desa. Hal itu bukan hanya dikerjakan oleh warga desa saja 
tetapi untuk memperkembangkannya elite desa berusaha mencari 
mitra eksternal: ada yang sudah diketahui tetapi juga masih ada 
yang belum diketahui. Apa yang sudah mereka ketahui pun belum 
tentu terealisasi karena masih ada prasyarat lain seperti kesesuaian 
keahlian, kesesuaian waktu, pendanaan dan intensitas kerjasama. 
Mereka masih harus memperjuangkan dengan mencari mitra yang 
mau masuk ke pelosok. Secara umum saya menangkap kesan bahwa 
sumbedaya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam membuat 
desa yang maju dan kuat. Meskipun jumlah sumberdaya alam dan 
sumberdaya manusia mungkin secara kuantitas mencukupi, tetapi 
daya dukung kualitas SDM masih diperlukan. Bila dibaca dari dalam 
maka apa yang mereka inginkan itu juga karena pengaruh dari luar. 
Mereka melihat bahwa kewirausahaan, teknologi, jaringan pemasaran 
dan peningkatan kualitas produk diperlukan untuk meningkatkan 
pendapatan ekonomi warga dalam mengkapitalisasi sumberdaya alam 
yang ada. Mereka tidak bertumpu ke belakang pada  tradisi panjang 
peradaban Dayak mereka yang termanifestasikan pada aturan  adat, 
tradisi dan ritual untuk memperkembangkan desa. Mirip logika 
berpikir para tetua adat Kasepuhan Ciptagelar di barat Gunung 
Halimun, adat tetap menjadi fondasi sistem sosio-kultural serta 
norma sosial bersama, tetapi perkembangan jaman juga diikuti. Kata 
“perkembangan” mengacu pada teknologi dan perekonomian modern 
berbasis alat tukar uang melalui transaksi pemasaran lintas wilayah.

Meskipun UU Desa memberi peluang bagi adanya desa adat 
namun mereka tidak menjadikannya itu sebagai kebutuhan yang perlu 
diprogramkan. Pertama, mereka bisa jadi belum detil mempelajari hal 
itu sehingga belum mengetahui dan menjadikannya program desa. 
Kedua, mungkin saja mereka telah memahami hal itu tetapi mereka 
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berpikir bahwa mereka lebih mementingkan pada perekonomian 
desa (warga dan BUMDes) karena hal itu yang lebih urgen bagi 
masyarakatnya. Mereka telah menggunakan adat setiap hari dalam 
kehidupan. Atau yang ketiga, mereka mengalami apa yang Gramsci 
sebut dengan “hegemoni” (hegemony) ekonomik. Tanpa mereka sadari 
logika berpikir mereka bersifat ekonomistik karena tanpa sadar dalam 
interaksi sehari-hari aneka nilai yang mereka serap dari masyarakat luas 
baik secara interpersonal maupun mediatik bernuansa ekonomistis. 
Diri (self) mereka terbentuk karena pikiran (mind) menangkap 
aneka terpaan dari masyarakat (society) sehingga diri mereka pada 
sesungguhnya merupakan representasi sosial (social representation) 
dari masyarakat di mana ia hidup  dan/atau berinteraksi. Memang 
benar bahwa diri bisa saja berkarakter kuat sehingga tidak semua 
pengaruh luar membentuk dirinya, tetapi sebagai “agensi” (agency) 
ia bisa menentukan apa yang perlu baginya dan apa yang tidak 
dan membuat pembeda dari yang lain. Oleh karena itu faktor luar 
itu dapat dipahami sebagai struktur (structure) yang tidak selalu 
membatasi (constraining) tetapi juga bisa memungkinkan (enabling) ia 
melakukan sesuatu yang ingin ia lakukan. Apa yang menjadi identitas 
diri adalah apa yang riil ia lakukan, yang dalam pemahaman Giddens 
disebut dengan “praktik sosial” (social practices).8 Namun pada sisi 
lain, bila para aktor itu tidak menyadari apa yang disampaikannya, 
maka bisa saja mereka sedang di dalam kondisi “desublimasi represif” 
(Marcuse), yaitu kondisi di mana aktor tidak sadar bahwa ia sedang 
direpresi secara halus tetapi malah kemudian menikmatinya. Ia tidak 
menolak karena ia memang tidak menyadarinya. Apa yang sungguh 
terjadi, kita harus melakukan wawancara mendalam kepada mereka. 

Meskipun mereka antusias dalam memaparkan usulan program 
tersebut, yang sekaligus akan diusulkan masuk ke dalam RPJMDes 
Sepotong, namun mereka kemudian kaget dan seperti tidak tahu 
akan berbuat apa ketika Sumantri (aktivis sosial) menyampaikan 

8‘Society only has form, and that form only has effects on people, in so far as structure 
is produced and reproduced in what people do’, Conversations with Anthony Giddens 
(Giddens and Pierson, 1998: 77).
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presentasinya mengenai bagaimana mengenali potensi desa. Ia 
menggunakan aneka data yang telah tertata di aplikasi ArchGIS 
ketika menayangkan data potensi di Kalimantan Barat. Dari data 
itu ternyata kawasan tanah negara di Kalimantan Barat seluas sekitar 
46,8 juta hektar ternyata telah terbagi hak kelolanya kepada banyak 
korporasi tambang, hutan tanaman industri dan kelapa sawit. Ketika 
ia menawarkan desa siapa yang sebagai contoh mau dicek keberadaan 
tanahnya maka kawan-kawan dari Sepotong menyatakan mau 
sebagai contoh. Sebelum menayangkan, Mas Mantri bertanya apakah 
Desa Sepotong mau dibantu melakukan pemetaan partisipatif bila 
diperlukan? 

Tabel 1. Pemetaan Partisipatif Berbasis Komunitas Desa Sepotong

No. Program Pelaku Jangka 
Waktu Mitra Keterangan

1 Pemetaan Potensi 
Desa dan Kemiskinan 

Pemerintah 
Desa

Jangka 
Panjang

Tim 
UAJY

Bertahap

2 Pemetaan Peta Desa 
Berbasis Digital

Pemerintah 
Desa

Jangka 
Menengah

Tim 
UAJY

3 Pelatihan Manajemen 
Pemasaran

Bumdes Jangka 
Pendek

? 2020: sertakan modal

4 Pengolahan Pakan 
Ternak (unggas)

Masyarakat ? Pengganti padi yang 
selama ini dijadikan 
pakan ternak (agar 
lebih ekonomis)

5 Inovasi Ketahanan 
Pangan dan Kerajinan

Masyarakat Jangka 
Menengah

Tim 
UAJY

kerajinan tangan 
(sesuai standar 
kualitas tertentu)

6 Pembuatan 
Sistem Informasi 
Kependudukan

Masyarakat Jangka 
Pendek

UAJY Aplikasi Sistem 
Informasi 
Kependudukan (off 
line, karena sinyal 
susah diperoleh)

7 Pengolahan Limbah 
Kayu

Masyarakat Jangka 
Panjang

? Inovasi olah limbah 
kayu
Asap cair, cuka kayu, 
obat kurap, kulit, 
pupuk dari cairan 
kayu bakar.
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8 Inventarisasi Tanaman 
Obat dan Bibit Lokal

Masyarakat Jangka 
Panjang

? Perlu uji lab kualitas 
dan komponen zat 
ramuan jamu lokal, 
pendataan varietas 
tanaman padi lokal

9 Pengendalian Gulma 
Secara Organik 

Masyarakat Jangka 
Panjang

? Budidaya sawah 
masih alami 
Bagaimana cara 
kendalikan secara 
organik gulma yang 
ada?

10 Program Packing dan 
Branding

Bumdes Jangka 
pendek

? Merk, label: abon n 
minyak ikan, rebung 
asap

11 Pembuatan Abon Ikan Ibu-ibu Jangka 
Pendek

UAJY Daya jual?

12 Pembuatan Minyak 
Ikan Gabus

Ibu-ibu Jangka 
Pendek

UAJY Obat

13 Pengolahan Rebung 
Asap

Ibu-ibu Jangka 
Pendek

UAJY

14 Sosialisasi UU Agraria Masyarakat 
Desa, 
Pemdes

Jangka 
Pendek

UAJY Penyadaran 
masyarakat

15 Sosialisasi Cara 
Melindungi Hutan 
Adat dan Lahan 
Masyarakat Adat

Masyarakat 
dan Pemdes

Jangka 
Panjang

Yayasan 
Palung?

Perhutanan Sosial , 
hutan desa, bimtek 
paralegal pembuatan
Perdes, memperkuat 
pertemuan, berita 
acara, perda hutan 
adat (menunggu 
pengesahan oleh 
kabupaten),
kewenangan lokal 
skala desa, ketentuan 
pengesahan anggaran. 
Perlu kode rekening 
untuk pemberdayaan, 
RKP, dll.

Gambar: Catatan Presentasi Tim Desa Sepotong, Oktober 2019 
Sumber: Dok. Suryo A.P.

Pemetaan berbasis komunitas dilakukan untuk memperjuangkan 
hak milik dan/atau kelola atas tanah leluhur bila ternyata tanah mereka 
telah diberikan hak kelolanya ke beberapa korporasi. Spontan kawan-
kawan dari Sepotong bersedia untuk didampingi dan melakukan 
proses itu. Maka kemudian Mas Mantri menayangkan data yang 
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telah dihimpun dan dituangkan dalam aplikasi ArchGIS itu.  Apa 
yang terjadi? Hampir seluruh hutan dan tanah Desa Sepotong telah 
beralih hak kelolanya ke beberapa korporasi tanpa mereka ketahui. 
Tanah yang tersisa dalam tampilan itu sungguh hanya sepotong, 
seperti nama desa itu. Mereka tinggal menunggu waktu kapan 
korporasi mengerjakan tanah yang telah dimiliki hak kelolanya untuk 
masa sekitar 30 tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang sekitar 20 
tahun. Kalau lahan seluas itu belum digarap tentu ada perhitungan 
bisnisnya tersendiri dan hal ini mengapa dari seluruh luas tanah negara 
yang telah dimiliki hak kelolanya oleh berbagai korporasi ternyata 
baru sekitar 22 juta hektar yang telah riil digarap. Dengan itu semua, 
maka aneka rancangan program yang secara antusias hendak mereka 
realisasikan secara bertahap sesuai dengan peluangnya ternyata tidak 
lagi bermakna dan relevan. Mereka tidak memiliki tanah leluhur dan 
adat mereka meskipun selama ratusan tahun telah didiami secara 
turun temurun. Ketika misionaris masuk ke pelosok Kabupaten 
Ketapang sejak tahun 1911 Desa Sepotong telah dihuni oleh suku 
dayak antargenerasi.9 Sebelum republik berdiri Sepotong telah ada 
dan dikelola warga berikut tetua adat mereka. Pada waktu itu mereka 
menjadi bawahan dari seorang Tumenggung di suatu kerajaan kecil di 
kabupaten itu. Meskipun Belanda memiliki birokrasi tertentu untuk 
urusan mereka tetapi tata-pemerintahan berada di bawah kekuasaan 
Tumenggung ini. Desa dan adat istiadat serta struktur sosio-kultural 
dan hukum yang mengaturnya tetap berada di bawah pengawasan 
Tumenggung tersebut. Namun Tumenggung dan Belanda memiliki 
perhatian lain sehingga tanah mereka tidak menjadi hak kelola 
langsungnya. 

Namun ketika republik merdeka, bahkan telah masuk di Era 
Reformasi, tanah mereka justru lepas dari hak kelola formalnya oleh 
sesama saudara sebangsa sendiri. Bila Tumenggung dan Belanda masih 
mendatangi desa itu untuk menunjukkan penguasaannya, tetapi 

9Mengenai kisah ini silakah baca: Laurentius Sutadi dan Amon Stefanus 
(editor), Awal Karya Keselamatan di Ketapang. Catatan P. Leo de Jong, O.F.M.CAP. 
dari Balik Penjara Jepang di Kuching, Ketapang, Keuskupan Ketapang Kalbar, 2019.
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korporasi mengambil hak kelola atas tanahnya tanpa mendatangi 
lokasi mereka. Mereka mengambilnya melalui prosedur teknokratis 
antara korporasi dan birokrasi di Jakarta atas dasar regulasi yang 
telah dibuat dan citra satelit untuk memetakan lahan. Regulasi itu 
menyatakan bahwa tanah adat merupakan tanah adat bila di atas 
tanah itu tidak ada hak kelola yang diberlakukan. Kini di atas tanah 
adat mereka ada aneka hak kelola atas tanah itu yang dimiliki oleh 
sejumlah korporasi, baik untuk pengelolaan pertambangan, hutan 
tanaman industri maupun hak kelola perkebunan. UU Desa yang 
berbasis pada azas rekognisi-subsidiaritas, yang “mengandung makna 
bahwa desa dalam mengurusi dirinya berdasar pada prakarsa lokal, 
kearifan lokal, kebutuhan lokal, memutuskan atas dasar otoritas desa, 
mengembangkan mekanisme akuntabel melalui partisipasi warga desa,” 
kiranya lantas kehilangan eksistensinya,”10 tidak lagi punya makna. 
Self-governing community tidak ada lagi ketika tanah di mana mereka 
hidup berada di bawah hak kelola pihak lain. Aset desa dalam aneka 
bentuk juga hilang ketika tanah tidak lagi dimiliki.

   
Mandat UU Desa

UU Desa menetapkan bahwa kewenangan desa didasarkan 
pada “hak asal usul dan hak tradisional” yang telah lama mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bahkan sebelum 
Republik Indonesia berdiri.11 Secara demikian sumber kewenangan ini 
berbeda dari kota/kabupaten dan Propinsi. Kota/kabupaten memiliki 
kewenangan secara desentralisasi dari pemerintah pusat, sedangkan 
pemerintah propinsi menerima kewanangan secara dekonsentrasi dari 
pemerintah pusat pula. Oleh karena itu, meskipun mengacu pada 
sejumlah pasal konstitusi, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B 
ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam hemat saya 

10Kutipan berasal dari: Idham Arsyad, “Tantangan Pedesaan  di Era Kedua 
Jokowi”, Radarbangsa .com, Selasa 27 Agustus 2019 11:33 WIB. 

11Kedua hak ini juga dicantumkan dalam definisi Desa dalam UU No. 6 Tahun 
2014 Tentang Desa.
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kewenangan itu muncul sebagai mandat dari Pasal 18 tersebut, yang 
sering disebut dengan assymetric desentralisation karena menyadari 
bahwa sudah ada aneka kewenangan yang berjalan di masyarakat 
dalam aneka satuannya ketika republik ini berdiri. UU Desa 
memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kewenangan 
desa yang sudah ada sebelum republik berdiri. Konsep musyawarah/
mufakat yang Bung Hatta acu pun berdasarkan refleksi apa yang 
terjadi di desa. Hal serupa juga dirasakan dan dipahami oleh Bung 
Karno. Oleh karena itu rekognisi negara terhadap subsidiaritas desa 
sudah tepat.

Makna desa tentu saja tidak secara “ketat dan kaku” mengacu 
pada praktik desa di Jawa. Sebagaimana UU ini sampaikan kata desa 
ini pun dapat disesuaikan dengan kata atau istilah khas di berbagai 
pilahan masyarakat di Indonesia sesuai dengan adat-istiadat, bahasa 
dan budaya mereka masing-masing. Oleh karena itu, penolakan 
oleh para saudara di Sumatera barat terhadap konsep atau istilah 
“desa” yang tidak dikenal di daerah mereka kiranya mereka dapat 
menggantikannya dengan sebutan lain yang sesuai. Desa ibarat sebuah 
konsep yang menunjuk realitas sosial konkret di masyarakat. Konsep 
ini dapat disesuaikan bila mana di masyarakat tertentu memiliki 
istilah lain yang lebih sesuai. Sebagaimana disampaikan pada bagian 
“menimbang”, UU ini menyatakan kedua hak tersebut: 

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, 
Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga 
perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, 
maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan 
landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 
sejahtera12

12Baca bagian menimbang UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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Mencermati kedua kalimat di atas, kita bisa mencermati dan 
mencatat bahwa desa --diakui oleh negara-- memiliki (1) hak asal usul 
dan hak tradisional, (2) berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, 
(3) perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi: a) kuat, b) maju, 
c) mandiri, dan d) demokratis sehingga desa bisa menjadi landasan 
yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. 
Pencapaian masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera tidak 
dapat diwujudkan oleh pemerintah pusat sendiri, melainkan ia 
perlu ditopang dengan kerja pemerintahan dan pembangunan oleh 
pemerintah dan masyarakat desa.  Oleh karena itu maka “Desa dalam 
susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.”13 Penghormatan 
atas hak asal usul dan tradisional desa di atas dituangkan ke dalam 
pengertian mengenai desa. UU Desa menyatakan bahwa:14 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 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. 

Berdasarkan pengertian ini, desa mendasarkan diri pada tiga hal: 
(1) prakarsa masyarakat, (2) hak asal usul, dan (3) hak tradisional. 
Oleh karena itu, desa lekat-erat dengan masyarakatnya (karena 
pengaturan dan pengurusan pemerintahan berdasarkan kepentingan 
masyarakat melalui aneka prakarsa masyarakat) dan sekaligus desa 
tidak terputus dari historisitas keberadaannya dari masa lampau karena 
adanya pengakuan terhadap hak asal-usul dan hak tradisional. Apa 
yang telah ratusan tahun lalu dilakukan di desa ini untuk mengelola 
dan mengatur masyarakat dengan aneka adat-istiadat, hukum adat 

13Bagian Menimbang pada UU Desa.
14Baca mengenai pengertian desa pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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dan tradisinya oleh para tetua dan pemuka adatnya maka hal ini 
bisa diteruskan. Ini juga bisa dibaca untuk mengelola keberadaan 
berbhinneka dalam aneka pengelolaan masyarakat dengan aneka 
hukum, adat dan tradisi berikut struktur organisasinya namun 
semua itu tetap ika bersama dengan aneka desa yang dikelola 
dengan manajemen pemerintahan “modern” yang diterapkan oleh 
pemerintah republik.  Mereka ini dapat memformat diri sebagai 
desa adat dengan prakarsa dan kesepakatan masyarakatnya. Pasal 6 
UU Desa menyebutkan adanya desa dan desa adat. Pasal 6 Ayat (2) 
UU ini menyatakan,”Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku 
di daerah setempat.” Dengan demikian asal usul dan tradisi setempat 
mengenai penyebutan “desa” dihormati, diakui, dilindungi dan 
diberi tempat. Mereka bisa memutuskan tetap dalam format desa 
atau memilih desa adat.

Selain pilihan format desa tersebut, secara umum desa dilengkapi 
oleh aneka lembaga internal desa. Lembaga-lembaga ini diikat 
dengan konsep pemerintahan desa. UU Desa menyatakan bahwa 
“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pada pasal ini kita bisa 
mencermati dua kata kunci dalam proses penyelenggaraan itu, 
yaitu: (1) urusan pemerintahan, dan (2) kepentingan masyarakat.  
Apa yang diurus di dalam proses pemerintahan pada hakikatnya 
adalah pengelolaan kepentingan masyarakat agar diproses ke dalam 
program pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Bila 
kepentingan masyarakat sebagai input maka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan adalah proses, dan outputnya adalah aneka 
hasil pembangunan yang pada gilirannya akan memberikan impact 
terhadap kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan masyarakat.  
Siapakah aktor yang mengelola proses pemerintahan itu? Aktor 
internal desa adalah pemerintah desa (Kepala Desa dan para Perangkat 
Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDesa), dan aneka unsur dalam masyarakat desa. Kesemua 
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aktor itu dipertemukan oleh BPD di dalam forum Musyawarah 
Desa untuk membicarakan hal-hal strategis bagi masa depan desa. 
Berkaitan dengan hal ini, UU Desa merumuskan ”Musyawarah Desa 
atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati 
hal yang bersifat strategis.”15 

Dalam melakukan tugasnya, desa diberi aneka kewenangan. 
Mengenai kewenangan ini Pasal 18 UU Desa menyatakan:”Kewenangan 
Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.” Seluruh kewenangan 
itu didasarkan pada tiga hal: (1) prakarsa masyarakat, (2) hak asal 
usul, dan (3) adat istiadat Desa. Pada titik ini maka kewenangan 
berasal dari masyarakat pembentuk desa tersebut, aspek historis 
(asal usul) dan apa yang selama ini mengatur desa (adat istiadat). 
Pada pasal ini implisit dinyatakan bahwa kewenangan desa bukan 
pemberian dari negara, tetapi dari aspek-aspek internal keberadaan 
desa tersebut. Mencermati hal ini maka implikasinya adalah desa 
memiliki kewenangan otonom, kecuali dalam hal tugas perbantuan 
yang diminta oleh pemerintah supra desa. Hal tersebut tampak pada 
ketentuan mengenai kewenangan, sebagai mana dapat dicermati pada 
kutipan berikut ini, bahwa “Kewenangan Desa meliputi:16 
a.  kewenangan berdasarkan hak asal usul; 
b.  kewenangan lokal berskala Desa; 
c.  kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 
d.  kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

15Baca: UU No 6 Tahun 2019 Tentang Desa.
16Baca: UU No 6 Tahun 2019 Tentang Desa Pasal 18.
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Selain poin a dan b, kewenangan desa berkaitan dengan poin c 
dan d itulah yang akan diatur melalui ketentuan peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu, bila berkaitan dengan poin a dan b maka 
desa bisa secara otonom menentukannya sendiri karena kewenangan 
berasal dari ketiga hal di atas. 

Dengan aneka kewenangan itulah desa melakukan pengaturan 
di wilayahnya. Secara yuridis, pengaturan desa dilakukan berdasarkan 
asas: (1) rekognisi; (2) subsidiaritas; (3) keberagaman; (4) kebersamaan; 
(5) kegotongroyongan; (6) kekeluargaan; (7) musyawarah; (8) 
demokrasi; (9) kemandirian; (10) partisipasi; (11) kesetaraan; (12) 
pemberdayaan; dan (13) keberlanjutan.17 Oleh karena itu memang 
agak aneh bila oleh aturan-perundangan lain hak milik atas tanah 
adat desa tertentu hilang karena diambil alih oleh negara dan 
kemudian diberikan konsesi kelolanya kepada korporasi: apakah 
ini bisa menjamin keberlanjutan, kemandirian, subsidiaritas dan 
rekognisi desa? Aset mereka hilang karena diambil alih oleh negara 
dengan dengan aturan perundangan lain tanah negara itu dikelola 
oleh korporasi untuk aneka perijinan, misalnya Kuasa Pertambangan 
(KP), Hak Penguasaan Hutan (HPH),18 Hak Guna Usaha (HGU), 
Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan sebagainya sebagaimana terjadi di 
banyak desa di beberapa pulau besar di luar Jawa. Tanpa kepemilikan 
dan pengelolaan tanah maka keberadaan desa akan hilang beserta 
hak asal usul, tradisional dan sebagainya yang pada ujungnya maka 
UU Desa hanya bermanfaat bagi desa yang di dalamnya terdapat 
aneka jenis tanah bersertifikat. Desa dengan aneka tanah adat yang 
tanpa didukung oleh sertifikat atau dokumen pengakuan lain maka 
ia tidak memiliki eksistensi lagi dan UU Desa tidak memiliki makna 
apa-apa untuk mereka. Hak hidup desa tersebut hilang karena tidak 
memiliki, menguasai dan mengelola tanah yang secara turun-temurun 
telah mereka tinggali dan kelola untuk hidup dan penghidupan 
masyarakatnya. 

17Baca: UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terutama mengenai pasal 
azas pengaturan desa. 

18Baca:  UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
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Gambar 3. Warga Sepotong pulang dari ibadah dan pergi ke hutan
Sumber: Suryo A.P. (Oktober 2019)

Aneka kewenangan yang dilakukan untuk mengatur desa 
dengan keduabelas azas di atas diarahkan untuk tujuan tertentu.  Pasal 
4 UU Desa menyatakan:19  Pengaturan Desa bertujuan: 
a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah 

ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas 
Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi 
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 

c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat 
Desa; 

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa 
untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan 
bersama; 

e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan 
efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 

f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 

g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan 
sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 

h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 
kesenjangan pembangunan nasional; dan 

i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
19Baca: UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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Membaca aneka tujuan di atas maka desa memiliki kelengkapan 
arah yang hendak dituju. Oleh karena itu, bila aturan perundangan 
lain, serta turunan dari UU Desa ini tidak membatasi, maka desa 
sungguh bisa menjadi “tapak penguat” keberadaan Indonesia dalam 
berbagai aspek. Kepemimpinan, manajemen, SDM, jaringan, inovasi 
dan peluang diperlukan untuk membangun desa untuk tercapainya 
aneka tujuan di atas.  UU Desa menyatakan bahwa “pembangunan desa 
adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Pembanguan ini dilakukan 
di kawasan perdesaan yang didefinisikan sebagai “kawasan yang 
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber 
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi.”20 Bila tanah dan sumber daya alam diatasnya dikuasai oleh 
korporasi, apakah yang akan dikelola desa?

Supaya pemberdayaan desa itu bukan hanya menjadi beban 
kepala desa dan perangkatnya (pemerintah desa), BPD, BUMDesa, 
elemen-elemen masyarakat dan para tokoh desa, maka pemberdayaan 
perlu dilakukan pada masyarakat desa sesuai dengan tujuan yang 
telah disepakati bersama dan dituangkan di dalam RPJMDes. UU 
Desa menyebutkan pemberdayaan desa dengan pengertian sebagai 
berikut:21

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya 
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

Bila rumusan ini bisa diwujudkan pada tingkat desa maka 
pemerintah kabupaten/kota, propinsi dan pusat akan berkurang 

20Baca: UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
21Baca: UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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bebannya. Kekuatan Indonesia tidak hanya bertumpu pada 
pemerintah pusat, melainkan juga pada ribuan desa yang menopang 
keberadaan, kemajuan dan kesejahteraannya. 

“Jepitan” Regulasi
Meskipun ada sejumlah desa mencapai kemajuan membanggakan, 

namun harus diakui dewasa ini percepatan pembangunan desa 
dalam menjalankan kewenangannya, baik pada lini pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat rasanya 
agak terhambat oleh karena sejumlah aturan regulasi di bawah UU 
Desa tersebut justru memperlemah, mendistorsi dan mengurangi 
kewenangan desa.22 Selain itu, lanjut Arsyad, tata kelembagaan 
supra desa dalam pelaksanaannya juga membuat desa tergantung, 
minim kretivitas dan tidak inovatif.23 Pada awal pelaksanaan UU 
Desa ini, saya mengetahui pula bagaimana kebingungan desa 
dalam menggunakan dan melaporkan keuangan desa yang dipakai 
untuk mendanai proyek desa karena belum ada aturan pelaksanaan 
dan petunjuk teknis dari kabupaten. Mereka takut keliru dan 
dikriminalisasi. Ada rasa kebingungan dan ketergantungan pada 
peristiwa itu, selain tidak kreativitas dan inovasi kareka rasa ketakutan 
kalau salah dalam menggunakan anggaran dana desa. Mereka butuh 
kepastian aturan untuk membiayai aneka kegiatan di tingkat desa. 
Itu semua terjadi juga karena KPK menjadi yang sungguh berwibawa 
dan penetratif terhadap aneka pelanggaran penggunaan dana negara. 
Arsyad menyebutkan bahwa Permendesa PDTT tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa dan Permendagri tentang Kewenangan Desa ternyata 
di lapangan justru bukan memperjelas melainkan membingungkan 
Pemda dan Pemdes tentang pengaturan kewenangan desa karena isi 
kewenangan harus dikonsultasikan dengan Ditjen Bina Pemdes. Ini 

22Baca: Idham Arsyad, “Tantangan Pedesaan  di Era Kedua Jokowi”, 
Radarbangsa .com, Selasa 27 Agustus 2019 11:33 WIB.

23Idham Arsyad, “Tantangan Pedesaan  di Era Kedua Jokowi”, Radarbangsa 
.com, Selasa 27 Agustus 2019 11:33 WIB.
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berarti tidak konsisten dengan asas rekognisi dan subsidiaritas yang 
mendasari UU Desa. Selain itu, lanjutnya, sampai dengan tahun 
2018 baru sekitar 20 persen Kabupaten/Kota yang telah menetakan 
Perbub/Perwali mengenai kewenangan desa. Ini membuat desa harus 
menunggu untuk bertindak agar tidak dipersalahkan, sementara itu 
program harus dijalankan atas desar kewenangan tertentu. 

Bila kita cermati Pasal 19 UU Desa yang mengatur kewenangan 
tersebut, kiranya jelas mana yang harus diatur oleh aturan tertentu 
dan mana yang memang menjadi kewenangan desa tanpa menunggu 
pengaturan lanjutan. Pasal 19 tersebut menyatakan bahwa kewenangan 
desa melingkupi kewenangan atas dasar hak asal usul, berskala desa, 
ditugaskan oleh pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/kota), 
dan penugasan lain (yang akan diatur dengan ketentuan peraturan 
perundangan).24 Mencermati pasal tersebut, pangaturan lebih lanjut 
mengenai kewenangan desa, delam hemat saya, hanya menyangkut 
poin d. Hal serupa, tetapi tanpa pengaturan tertentu, bisa juga terjadi 
pada poin c, yaitu kewenangan karena penugasan. Kata “kewenangan 
lain” dan “kewenangan” yang ditugaskan inilah yang kiranya 
tergantung pada instansi supra desa. Namun demikian untuk poina 
a dan b sesungguhnya tidak perlu menunggu penetapan pangaturan 
dari instansi di atasnya. Oleh karena itu, kecermatan pemahaman 
kepala desa dan kemandirian untuk bertindak atas dasar asas asal 
usul dan subsidiaritas itulah yang kiranya perlu menjadi kesadaran 
penuh dalam mengemban tugas. Ketentuan mengenai hak pemerintah 
kabupaten untuk membina desa yang kemudian didelegasikan kepada 
camat untuk melakukannya pada praktiknya membuat desa lebih 
tergantung pada kecamatan dan kabupaten daripada kepada para 
pemangku kepentingan internal desa. Hal ini berkaitan terutama 
dengan konsultasi program dan pelaporan kinerja keuangan dan aneka 
bukti pengeluarannya. Pemerintah desa merasa tergantung karena bila 
hal ini tersendat maka ditakutkan akan berimplikasi pada macetnya 
tranfer dana desa dari pihak kabupaten, baik dana pusat, propinsi 
dan kabupaten sendiri yang dialokasikan ke desa sebagaimana aturan-

24Silakan baca: UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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perundangan mengaturnya. Tentu saja ketika desa masuk ke dalam 
cakupak negera modern dengan aneka birokrasi dan administrasi yang 
mengaturnya maka implikasi kerumitan pelaporan kinerja program 
kegiatan beserta pengeluaran keuangannya tidak dapat ditolak. 
Hal ini dikarenakan negara, yang diwakili oleh pemerintah secara 
bertingkat, juga perlu mengadministrasikannya untuk transparansi 
dan akuntabilitas publik. Bagaimana pun juga semua dana itu adalah 
uang rakyat sehingga pemerintah harus melaporkannya. Untuk itu 
administrasi keuangan diperlukan sebagai sistem pendukung. 

Selain hal yang masih berada di dalam UU Desa, tumpang 
tindih aturan perundangan juga masih dialami oleh desa. Salah 
satu yang sangat menekan keberadaan desa adalah ketentuan dan 
pelaksanaan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam 
UU ini disebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara. Secara 
historis hal ini meneruskan kebijakan sepihak pemerintah Hindia 
Belanda pada akhir abad 19 (1870) mengenai UU Agraria (Agrarische 
Wett) yang mengklaim sepihak tanah adat menjadi milik pemerintah 
kolonial. Ironisnya, UU Kehutanan itu justru disahkan pada awal Era 
Reformasi yang bertujuan membela hak-hak rakyat dari pemerintahan 
Negara Otoritarian-Birokratis (NOB).25 Bagi desa di Jawa dan di 
daerah lain yang keberadaan penghidupan masyarakatnya tidak 
bergantung pada hutan maka mereka tidak terkena keputusan ini. 
Namun di luar Jawa, di mana masih banyak masyarakat pedalaman 
yang mengandalkan hidup dan penghidupan mereka dari meramu 
hasil-hasil hutan maka ketika hutan adat mereka “dirampas” sepihak 
oleh negara maka mereka seperti “dikubur hidup-hidup”. 

Hutan adat inilah yang kemudian dengan aturan perundangan 
lain bisa dikelola oleh korporasi dengan aneka perijinan konsesi. 
Mereka dapat menebang pohon hutan tersebut dengan HPH, 
kemudian menanam dan tebang lagi dengan HTI, ata menanaminya 
dengan jenis tanaman perkebunan tertentu (biasanya kelapa sawit) 
dengan IUP, atau menambangnya bila ada potensi tambang di 

25Konsep NOB dipakai dalam disertasi Mohtar Mas’oed, yang diambil dari 
gagasan Schumpeter. 
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dalamnya dengan ijin KP. Dampak massif ini menghasilkan aneka 
deforestasi antara lain di Sumatera, Kalimantan, Papua. Bagaimana 
UU Desa mau dipakai untuk kesejahteraan rakyat desa dengan 
menjadikan desa sebagai subyek pembangunan dengan hak asal 
usul dan tradisionalnya bila nyatanya hutan-hutan adat sumber 
penghidupan mereka diambil alih aneka korporasi? Untuk itu maka 
aturan itu ditolak dan dilawan dengan upaya hukum. Upaya ini telah 
dilakukan sebelum UU Desa disahkan pada tahun 2014.

Pada 16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan 
sebagian judicial review tentang UU No. 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua anggotanya. Dengan 
keputusan itu maka hutan adat tidak lagi menjadi hutan negara.  
“Hutan adat sebagai hutan negara adalah inskonstitusional,” kata Abdon 
(Sekretaris Jenderal AMAN).26 Untuk itu masyarakat adat perlu 
melakukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, segera tentukan dan 
tetapkan batas-batas hutan adat dengan hutan negara. Kedua, perjelas 
batas-batas fisik antara hutan adat dan hutan negara untuk membantu 
pemerintah mempercepat keputusan MK tersebut terkait penetapan 
batas kawasan hutan. Hal ini didukung oleh Presiden Jokowi pada 
11 Maret 2013 lalu ketika AMAN besarta banyak komunitas adat 
diundang ke istana dan ditegaskan bahwa presiden mendukung 
eksistensi masyarakat adat yang didukung oleh penandatanganan 
kesepahaman dengan 12 kementeran dan lembaga non-kementerian. 
Ketiga, masyarakat adat supaya mendukung penyelesaian konflik 
berkenaan dengan hutan adat, yang sesuai dengan Instruksi 
Presiden No. 2 Tahun 2013 mengenai Penanganan Gangguan dan 
Keamanan Dalam Negeri. Sekjen AMAN juga meminta pemerintah 
untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat adat di nusantara 
karena pelaksanaan UU No. 41 Tahun 1999 di atas telah membuat 
penderitaan masyarakat adat. 

26Silakan lihat pada Youtube tentang “Mulai saat ini hutan Adat tidak lagi 
hutan Negara”, https://youtu.be/7UmxcO_PbU/diakses pada 25 Oktober 2019. 
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Gambar 4. Perkebunan sawit di dekat Desa Sepotong

Sumber: Dok. Suryo A.P. (Oktober 2019)

Dengan keputusan MK No. 35 Tahun 2013 tersebut maka 
pemerintah pusat perlu melakukan langkah-langkah yuridis untuk 
memfasilitasi prakarsa masyarakat yang hendak melakukan klaim 
atas hutan adat mereka. Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) menjadi subyek utama di tingkat pusat untuk 
merealisasikan hal itu. Meskipun demikian, ia harus didukung 
dengan aneka Peraturan Daerah atau SK Bupati mengenai Masyarakat 
Hutan Adat. Aturan pada tingkat daerah ini perlu ada agar pemetaan 
pertisipatif warga desa bisa diproses dan memiliki “payung hukum”. 
Bila tidak ada maka pemerintah pusat tidak dapat menerbitkan surat 
pengakuan atau sertifikat hutan adat mereka. Mereka bisa memetakan 
wilayah adat dan hutan adat mereka sekaligus untuk diajukan kepada 
pemerintah pusat.

Pada pertemuan dengan banyak perwakilan masyarakat adat 
yang dikoordinir oleh AMAN, Presiden Jokowi menyatakan bahwa 
ia akan “mengejar” menteri terkait untuk memfasilitasi aspirasi 
masyarakat adat tersebut. Tetapi presiden juga meminta agar 
masyarakat adat mendesak pemerintah kabupaten untuk menerbitkan 
peraturan dearah bekerjasama dengan DPRD Kabupaten atau SK 
Bupati mengenai hak-hak masyarakat adat mengenai hutan adat 
mereka itu. Presiden juga menyatakan bahwa ia yakin bila hutan akan 
lestari ketika dikelola oleh masyarakat adat.27 Pada tingkat global hal 

27Silakan lihat pada Youtube tentang “Mulai saat ini hutan Adat tidak lagi 
hutan Negara”, https://youtu.be/7UmxcO_PbU/diakses pada 25 Oktober 2019.
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ini juga berkontribusi positif bagi isu global mengenai pemanasan 
global dan perubahan iklam serta pembelian karbon oleh negara-
negara maju dalam rangka untuk menyelamatkan ekosistem bumi. 

Bila hal ini telah dimiliki maka desa memiliki rasa aman untuk 
mengelola tanah, hutan dan kekayaan di atasnya. Di atas tanah dan 
SDA-nya inilah masyarakat desa dan pemerintah desa bisa membangun 
desa dan kesejahteraan serta keadilan warga masyarakatnya dengan 
dukungan aneka kewenangan, aturan dan dukungan dana desa. 
Sebagaimana diterima oleh Pemerintah Desa Cegolak, korporasi pun 
bisa bermitra dengan desa dengan dukungan program Tanggungjawab 
Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) sebagaimana 
diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan 
UU No. 40 Tentang Perseroan Terbatas yang memberikan kewajiban 
hukum bagi korporasi untuk melaksanakan CSR.28

Kuasa Birokrasi
Apakah esensi birokrasi? Edward C. Page, dalam artikelnya 

berjudul “Farewell to the Weberian State? Classical Theory and 
Modern Bureaucracy”, menyatakan beberapa karakteristik birokrasi, 
sebagaimana berikut ini:29 

These characteristics of public administration seemed to have 
much in common with the characteristics of the “ideal type” 
of bureaucracy outlined by Max Weber; permanent civil 
servants with pensions, security of tenure and obligations to 
non-partisanship (leaving aside “political” civil servants, a 
category also identified by Weber as an exception) organised 
in hierarchical ministerial structures, allocated specific tasks 
or “competencies”, recruited by examination and promoted by 
some form of “merit” (including seniority). 

28Baca: Mukti Fajar, Tanggung Jawab Perusahaan di Indonesia. Studi tentang 
Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan 
BUMN di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, halaman vi. 

29Silakan baca: Edward C. Page, ““Farewell to the Weberian State? Classical 
Theory and Modern Bureaucracy”, dalam personal.lse.ac.uk › Pagee › Papers › 
SavingWeber/diakses 28 Oktober 2019,  12.03 WIB. 
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Pada tulisan itu, karakteristik birokrasi adalah (1) pegawai sipil 
dengan jaminan pension, tidak berpihak (netral), (2) terorgansir secara 
hierarkhis, (3) menerima alokasi tugas spesifik dengan kompetensi 
tertentu, (4) direkrut dengan ujian/tes serta (5) dipromosikan 
secara “merit” sistem (termasuk senioritas). Dengan itu semua maka 
pencapaian tujuan kelembagaan dengan pegawai, sikap, tugas dan 
kompetensi, serta karir semacam itu maka akan lebih terjamin. 
Ini adalah sebuah tindakan rasional dalam membangun sebuah 
mekanisme dan manajemen kelembagaan secara efisien. 

Pada hemat saya, dengan menafsirkan dua gagasan Max 
Weber tentang teori tindakan sosial dan birokrasi, birokrasi adalah 
perwujudan lain dari teori tindakan sosial dalam cakupan makro. 
Weber menjelaskan mengenai empat jenis tindakan sosial yang dapat 
dikelompokkan menjadi dua kategori: (1) tindakan rasional dan (2) 
tindakan irasional. Birokrasi merupakan kelanjutan dari tindakan 
rasional manusia untuk mencapai tujuan dalam cakupan makro. 
Teori tindakan rasional yang dimaksud adalah teori tindakan rasional 
bertujuan dan teori tindakan rasional berdasarkan nilai. Pada teori 
tindakan sosial yang pertama tersebut, unsur pokok terdiri dari aktor, 
instrumen atau sarana (means, instrument) dan tujuan (goals, ends). 
Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien maka aktor akan 
memilih sarana atau instrumen yang mana? Namun bila konsep 
tindakan sosial individual itu dilakukan secara kolektif pada tingkat 
makro, maka sarana yang dipakai adalah birokrasi. Oleh sebab itu 
adalah wajar bila sebuah tulisan menyatakan tentang teori birokrasi 
sebagai berikut: “Theory of bureaucracy was needed to bring the efficiency 
in its functioning. Pada bagian lain, tulisan ini menyatakan, “...the 
Weber’s theory of bureaucracy was a response to the demands of industrial 
capitalist economy, which required an efficient administration.30

Secara historis, pengenalan Weber terhadap birokrasi seperti itu 
terjadi ketika ia mengelola sebuah rumah sakit ketika Perang Dunia 
Pertama. Efektivitas dan efisiensi tindakan tidak lagi dapat dilakukan 

30Silakan baca teori birokrasi pada: egyankosh.ac.in › bitstream › Unit-6/diakses 
pada 28 Oktober 2019, 11.18 WIB. 
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secara perorangan tetapi dengan melakukannya secara kolektif melalui 
beraneka kantor (biro, bureau). Apa yang ia alami inilah, dalam 
penafsiran saya, yang kemudian diabstraksikannya menjadi teori 
birokrasi. Pada titik ini maka birokrasi tetap harus berkaitan dengan 
konsep aktor (sebagai pelaku tindakan), tujuan (yang akan dituju) dan 
sarana. Secara demikian, birokrasi adalah sarana pencapaian tujuan 
sang aktor. Untuk itu, prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana 
menjadi spirit tindakan rasional bertujuan kiranya merupakan unsur 
inheren di dalam birokrasi. Sebuah sumber bacaan menyatakan,”The 
German sociologist Max Weber argued that bureaucracy constitutes the 
most efficient and rational way in which human activity can be organized 
and that systematic processes and organized hierarchies are necessary to 
maintain order, maximize efficiency, and eliminate favoritism.”31

Oleh karena itu beberapa nilai perlu disematkan di dalamnya, 
misalnya: rasionalitas, kedisiplinan, kerjasama, efektivitas, efisiensi, 
non-diskriminasi, kompetensi, keterbukaan, ketaatan, “terobosan”, 
kecepatan kerja, fokus pada tujuan, kejujuran, dan sebagainya. 
Nilai-nilai inilah yang menghidupi aktor ketika melakukan tindakan 
di dalam birokrasi tersebut. Aktor melakukan tindakan rasional 
berdasarkan nilai, yaitu karena keyakinan akan nilai tertentu yang 
berguna bagi orang lain, masyarakat dan dirinya sendiri maka nilai 
itulah yang mendorongnya untuk melakukan tindakan tertentu 
sebaik-baiknya. Cara kerja makro birokrasi didasarkan oleh teori 
tindakan rasional bertujuan dan para aktornya mengerjakannya 
berdasarkan teori tindakan rasional berdasarkan nilai.  Namun 
apa yang terjadi pada kita? Birokrasi menjadi kerja lambat yang 
mempersulit negara bangsa mencapai tujuan bersamanya. Ia 
mengalami birokratisme, sehingga birokratisasi yang rumit dan 
menghambat kemajuan terjadi di mana-mana. Oleh karena aneka 
aturan perundangan yang diputuskan oleh Presidan dan DPR perlu 
diatur dalam aneka aturan lanjutan di bawah UU maka birokrasi 
inilah yang mengerjakannya. Ketika ia lambat mengambil langkah 

31Baca lebih lanjut: https://www.google.com/search?q=thery+of+bureaucracy+
weber&ie=utf-8&oe=utf-8/diakses pada 25 Oktober 2019, 11.08 WIB.
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maka seluruh dinamika di bawah yang menunggunya tidak berjalan. 
Itulah sebabnya maka Juergan Habermas pernah menyatakan bahwa 
patologi modernitas itu di antaranya adalah birokratisme dan 
teknokratisme. Ia menghambat pelunasan janji modernitas, yaitu 
pencerahan dan kesejahteraan. Modernitas yang seharusnya berbasis 
rasionalitas, tetapi rasionalitas di kalangan birokrat justru involutif 
sehingga menggulung dan mempersulit kerja dirinya sendiri sehingga 
kemajuan tidak kunjung dicapai. Itulah yang oleh Sindhunata disebut 
sebagai dilema usaha manusia rasional. Di dalam konteks inilah maka 
harapan Weber tidak terwujud. Ini senada dengan perkataannya 
bahwa “dunia telah kehilangan pesonanya”. Birokrasi menjadi “The 
Iron Law of Bureucracy”. Birokrasi bukan melayani masyarakat, tetapi 
sebaliknya ia dilayani. Birokrasi justru menjadi semacam “negara 
dalam negara”. Pemimpin politik pada tingkat pusat dan daerah bisa 
silih berganti tetapi birokrasi tetap. Itulah maka Pak Harto melakukan 
debirokratisasi dan membentuk Departemen Pendayagunaan 
Aparatur Negara, sedangkan di Uni Soviet (sebelum berganti menjadi 
Rusia) Mikhail Gorbachev mencanangkan glasnost dan perestroika, 
dan sekarang Pak Jokowi merencanakan debirokratisasi dengan 
pemangkasan jumlah eselon serta tetap menggunakan Kementerian 
Pendayagunaan Aparator Negara dan Reformasi Birokrasi untuk 
mensistematisasi kerja birokrasi agar kondusif terhadap tujuan-tujuan 
pembangunan yang telah dicanangkannya.  Apa yang terjadi inilah 
yang menjadi persoalan mengapa desa yang seharusnya menjadi 
subyek pembangunan secara otonom dengan hak asal usul dan hak 
tradisional yang mendasari kewenangannya justru merasakan terjepit 
oleh kuasa birokrasi dengan aneka peraturan turunan dari UU Desa. 
Kerja birokrasi tidak berdampak pada efisiensi administrasi, tetapi 
sebaliknya ia justru memperumitnya. Hal ini persis berkebalikan 
dengan prinsip yang disampaikan oleh penggagasnya, yaitu Max 
Weber, sebagaimana disampaikan di atas. Itu terjadi karena dengan 
kekuasaan legal-formalnya birokrasi cenderung hendak mengatur 
segalanya secara detil sehingga orang lain menjadi obyek yang hanya 
harus melakukan apa yang ditentukannya. Ia menjadi semacam 
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“gurita” yang dengan “tentakel”-nya hendak menjangkau dan 
merengkuh-erat segalanya. 

Aneka tumpang-tindih banyak aturan mengenai desa dari 
berbagai aspek yang bernaung di berbagai kementerian telah membuat 
kerja birokrasi semakin ribet. Masing-masing kementerian mengatur 
menurut “perspektif sektoralnya”. Inilah yang oleh Presiden Jokowi32 
disampaikan bahwa visi-misi menteri tidak ada, tetapi yang ada 
hanyalah visi dan misi presiden. Oleh karena itu “ego sektoral” harus 
ditiadakan dan disinkronisasi serta dikoordinasikan oleh menteri 
koordinator (menko). Mahfud MD bahkan menyatakan bahwa 
menko memiliki hak veto terhadap keputusan dan peraturan menteri 
bila tidak sesuai dengan UU dan visi-misi presiden. Aneka keribetan 
desa dalam mengelola daerah otonomnya kiranya disebabkan oleh 
proses birokratisasi dan teknokratisasi yang dilakukan oleh para 
birokrat.

Apa yang disampaikan di atas bukan berarti kerja birokrat dan 
birokrasi bukan berarti tidak diperlukan di dalam operasionalisasi 
sebuah republik modern. Hal ini tetap perlu dilakukan karena semua 
kerja pemerintahan perlu diadministrasikan. Namun, sebagaimana 
Weber gariskan, hal itu semua perlu dilakukan di dalam paradigma 
efisiensi administrasi. Pijakan dasar birokrasi adalah rasionalitas, 
bahwa aktor akan mencapai tujuan secara efektif dan efisien, lalu 
dipilihlah sarana pencapaiannya yang paling memungkinkan aktor 
mewujudkannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu birokrat 
adalah aktor rasional untuk mendukung pencapaian tujuan secara 
efisien, sehingga aturan yang dihasilkan dimaksudkan untuk 
memudahkan pencapaian tujuan, bukan sebaliknya.

 
“Invasi” Korporasi

Korporasi memasuki desa adat untuk memperoleh pasokan 
energi, mineral dan sumberdaya komoditas lain untuk memasok pasar 
global. Lahan-lahan masyarakat dipetakan dan diputuskan dalam 

32Disampaikan ketika pelantikan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 
akhir Oktober 2019.
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Rencana Tata Ruang Daerah dan Nasional tanpa sepengetahuan 
masyarakat adat. Atas nama pembangunan nasional, politisi, pejabat 
daerah, korporasi dan aparat keamanan seringkali membicarakan dan 
memutuskan bersama-sama pendayagunaan manfaat lahan-lahan itu. 
Kolusi antara negara dan perusahaan mewarnai proses pengambilalihan 
tanah-tanah masyarakat. Mereka menggunakan aneka taktik untuk 
mempersuasi masyarakat agar mendukung upaya “pembangunan” 
tersebut. Sesungguhnya masyarakat memiliki hak untuk menerima 
atau menolak aneka program dan proyek yang ditawarkan kepadanya 
dengan landasan apakah itu semua akan membawa kemanfaatan dan 
kesejehteraan bagi masyarakat desa.  Masyarakat adat sebenarnya 
memiliki perlindungan dari hukum internasional dengan apa yang 
disebut “persetujuan bebas yang didahulukan dan diinformasikan”. 
Namun pada praktiknya banyak masyarakat adat kecewa dengan 
proses konsultasi dan negosiasi yang diilakukannya terhadap 
korporasi. Mereka tidak pernah menyelenggarakan pertemuan besar 
dengan semua orang untuk membahas proyeknya. Mereka mencari 
cara dengan melibatkan para ahli untuk mempersuasi masyarakat dan 
mencari cara agar masyarakat mau menyetujui rencana dan ajakan 
mereka. 

Korporasi mendesak keberadaan desa mengikuti regulasi yang 
tersedia. Perijinan usaha penguasaan hutan, perkebunan dan tambang 
mengikuti aturan perundangan terkait. Perijinan ini ada yang 
diputuskan di pusat tetapi ada pula yang dikeluarkan di kabupaten. 
Pemetaan lahan per kabupaten secara nasional dilakukan oleh instansi 
planologi. Penguasaan atas tanah desa itu dipermudah ketika UU 
No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan 
adat adalah hutan negara sehingga negara bisa memberikannya 
kepada korporasi dengan perijinan dan persyaratan serta kewajiban 
tertentu melalui konsesi lahan. Masing-masing perijinan memiliki 
persyaratan dan kewajiban sendiri-sendiri. Usaha berbasis konsesi 
lahan itu bukan hanya secara tetap dikuasai oleh sebuah korporasi 
tetapi ia bisa menjualnya ke korporasi lain. Korporasi yang menguasai 
lahan itu bisa berasal dari dalam (Penanaman Modal Dalam Negeri/
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PMDN) maupun luar negeri (Penanaman Modal Asing/PMA). 
Dalam pengelolaan konsesi lahan itu korporasi juga bisa menjual 
saham kepada para investor dengan program divestasi atau go public. 
Sejumlah negara yang berinvestasi dalam aneka bentuk proyek usaha 
bisa dicermati pada gambar berikut ini.

Gambar 5. Asing Kuasai Indonesia Indonesia
Sumber: http://akuratnews.com/wp-conten/upload 2019/07/asing-kuasai-

indonesia.jpg/diakses 27/10/19/18.00 WIB

PMA diterima dengan baik di Indonesia karena Indonesia belum 
bisa mengerjakan proyek-proyek itu baik dari sisi SDM, pembiayaan, 
teknologi maupun pemasaran sehingga untuk memperoleh 
pendapatan negara dari sektor pajak, pemenuhan bahan baku untuk 
industri dalam negeri, dan peningkatan ekspor yang diharapkan dapat 
mendatangkan devisa bagi negara maka penanaman modal tersebut 
dibutuhkan. Pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi 
diperlukan negara sehingga ketika negara dan BUMN tidak dapat 
melakukannya sendiri maka ia meminta PMA untuk masuk bahkan 
tidak jarang diberi “karpet merah” dalam bentuk aneka kemudahan 
berinvestasi. Ini juga mengkonfirmasi pidato Presiden Jokowi ketika 
berpidato lugas pada pertemuan G-20 di Beijing ketika awal ia menjadi 
presiden pada periode pertama. Sejumlah penanaman modal itu juga 
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berupa usaha perkebunan dan pertambangan yang juga menimbulkan 
persoalan tenurial dengan masyarakat adat. Menurut seorang aktivis, 
pemegang konsesi atas tanah negara untuk berbagai macam investasi 
usaha di Kalbar juga didominasi oleh PMA. Sumber itu menyatakan 
bahwa 70% PMA itu berasal dari Malaysia, 20% dari Singapura dan 
10% dari Amerika Serikat. Di propinsi ini perkebunan sawit menjadi 
jenis usaha yang paling dominan. Sebagian dari beberapa perusahaan 
itulah yang juga menguasai wilayah desa adat dan hutan adat Desa 
Sepotong. Hal serupa apakah terjadi di propinsi lain kiranya dapat 
dicari datanya, tetapi gambar di atas secara simplistis menggambarkan 
sebarannya.

Oleh karena urusan perijinan dilakukan dengan lembaga supra 
desa maka tidak selalu pemerintah desa dan masyarakat desa adat 
mengetahui adanya korporasi yang beroperasi di lahannya. Acapkali 
mereka tahu setelah ada warga yang melaporkannya karena melihat 
alat berat menebang aneka pohon, misalnya untuk memulai usaha 
perkenunan, hutan tanaman industri atau pertambangan. Ketika 
pihak desa menanyakannya maka pihak korporasi akan balik 
menanyakan keabsahan desa dalam memiliki hutan dan wilayah adat 
serta mempertanyakan keberadaan desa adat secara kelembagaan. 
Sudah layak terjadi bahwa desa adat belum mendaftarkan keberadaan 
kelembagaannya pada Dinas Kesatuan Bangsa, Politik, dan 
Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) kabupaten terkait. 
Sementara itu wilayah dan hutan adat juga belum ditetapkan oleh 
pemerintah kabupaten dan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) dengan serangkatan persyaratan yang harus 
dipenuhi. Oleh karena itu, desa memiliki posisi lemah di hadapan 
korporasi secara legal-formal. Oleh karena itu perjuangan desa 
semacam ini perlu dilakukan secara legal-formal juga. Perjuangan 
secara fisik justru akan membawa masyarakat adat ke dalam proses 
kriminalisasi yang diadukan oleh pihak korporasi ke aparat berwenang 
bila mereka sampai melukai karyawan perusahaan dan/atau merusak 
fasilitas korporasi. Seorang rohaniwan Oblat Maria Immaculata 
(OMI) pernah menceritakan ketika sedang bertugas di tengah 
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komunitas dengan acara yang dilakukan di halaman luas tiba-tiba 
ada kendaraan korporasi yang masuk ke tengah acara mereka dan 
memprovokasi mereka untuk melakukan tindakan balasan berupa 
kekerasan. Untung pada waktu itu mereka sudah sadar bahwa itu 
adalah sebuah pancingan untuk bisa dikriminalisasi. Mereka yang 
hadir hanya diam dan tidak merespon provokator sampai yang 
bersangkutan pergi. Hal semacam ini bisa saja terjadi di banyak 
tempat. Oleh karena itu seorang aktivis di Ketapang mengajak para 
anggota masyarakat adat bahwa perjuangan yang tepat adalah dengan 
jalur hukum. Untuk itu masyarakat adat harus mau meningkatkan 
kapasitas diri mereka dalam berbagai aspek hukum dan memperlajari 
aturan-perundangan terkait. Advokasi kepentingan mereka harus 
dituangkan ke dalam perjuangan legal-formal melalui pihak-pihak 
terkait baik di derah maupun pusat. Namun invasi korporasi bukan 
hanya melalui kehadiran mereka dalam aneka proyek usaha. Invasi 
mereka juga terjadi pada aspek ketenagakerjaan, mentalitas dan 
infrastruktur.

Pada aspek ketenagakerjaan, masyarakat desa merasakan 
kekurangan SDM dalam menggarap tanah mereka karena pemuda 
lebih senang bekerja di korporasi daripada mengolah tanah mereka 
sendiri untuk berkebun, berladang atau bertani. Dengan bekerja di 
korporasi mereka akan menerima pendapatan yang pasti, sedangkan 
bila mereka menggarap lahan sendiri maka ada ketidakpastian: 
apakah bisa panen bagus atau tidak, harga panen akan menghasilkan 
keuntungan bernilai atau tidak, dan seterusnya. Secara rasional mereka 
memilih bekerja di korporasi karena ada kepastian pendapatan dan 
tidak menanggung kerugian. Bila hama dan penyakit menyerang 
maka apa yang mereka tanam bisa jadi tidak bisa menghasilkan 
panen yang baik. Pada titik ini para pemuda secara rasional tidak 
mau mengerjakan lahan sendiri karena ketidakpastian pendapatan, 
berbeda dari bekerja untuk perusahaan.

Dampak dari hal itu adalah desa tidak bisa berlimpah hasil 
panen. Kepala Desa Cegolak menceritakan bahwa desa menyewa 6,5 
ha tanah warga untuk ditanami padi. Hasil panen akan digunakan 
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oleh BUMDes untuk memenuhi kebutuhan pangan warga. Namun 
apa yang terjadi, kepala desa kesulitan untuk mencari tenaga kerja 
yang mengerjakan lahan itu meskipun desa akan membayar Rp. 
100.000,- per orang kerja per hari dan ketika panen para penggarap 
akan memperoleh bagi hasil panen 70% sedangkan desa hanya akan 
menerima 30%. Itu pun BUMdes akan membeli hasil 70% itu sebagai 
komoditas pangan yang akan dijual murah kepada masyarakat agar 
bisa menjaga ketahanan pangan. Ini berarti bila suatu desa berada 
tida jauh dari keberadaan korporasi maka tenaga kerja akan beralih 
ke korporasi tersebut. Ini berbeda dari Desa Sepotong yang berada 
jauh di pedalaman. Warga mereka yang masih mau menanam padi 
di lahan sendiri, demikian pula beternak dan berkebun.

Keberadaan korporasi sebagai pembuka lapangan kerja juga 
mendatangkan para pekerja dari berbagai pulau. Orang Flores, Jawa, 
Sumatra, Sulawesi berdatangan untuk bekerja di korporasi-korporasi 
tersebut sehingga warga asli memperoleh rekan baru dari berbagai 
suku dan agama. Wilayah yang semula homogen kemudian menjadi 
heterogen. Pernikahan lintas suku pun tak jarang terjadi. Pergaulan 
lintas suku  dan agama pun menjadi hal biasa. Dengan demikian 
heterogenisasi penduduk terjadi sebagai dampak ikutan keberadaan 
korporasi di berbagai lokasi. Sebagai migran, mereka akan menata 
hidup dengan aneka upaya. Banyak di antara mereka yang sukses 
membangun keluarga berikut tingkat kesejahteraan yang secara 
vertikal mereka wujudkan. Mereka membeli lahan penduduk lokal, 
membangun rumah bagus, memiliki kendaraan bermotor, perabotan 
elektronik, telepon selular dan hal-hal lain yang menunjukkan 
kemajuan ekonomi. Kampung-kampung migran tumbuh di mana-
mana di dekat korporasi beroperasi. Fenomena keberadaan kampung 
mereka ini menjadi pembeda dari keberadaan kampung-kampung 
warga asli. Ada kalanya mereka bercampur, ada kalanya mereka 
menjadi enklave tertentu yang terpisah dari masyarakat adat. Ikatan 
daerah mewarnai pada aneka kampung migran ini. Perkembangan 
pada migran itu menambah marak diferensiasi vertikal dan horisontal 
terhadap masyarakat adat. 
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Selain itu, keberadaan korporasi juga berpengaruh terhadap 
mentalitas warga. Pendapatan yang mereka peroleh dari perusahaan 
tidak dipakai untuk hal-hal produktif melainkan konsumtif. Seorang 
informan menyampaikan bahwa penduduk asli yang bekerja di 
korporasi mengalami perubahan gaya hidup dengan membelanjakan 
pendapatan mereka untuk membeli barang-barang baru yang mereka 
anggap bergengsi. Mereka senang membeli kendaraan dan barang 
elektronik baru. Karena animo besar maka korporasi mempermudah 
dengan kulakan barang-barang itu kemudian dijual ke para karyawan 
tersebut. Keberadaan barang baru ini merembes ke masyarakat 
sehingga ada juga yang tertarik untuk melakukan hal sama. Proses 
sosial ini lalu menghasilkan gaya hidup tertentu berkaitan dengan 
alat transportasi dan barang elektronik baru. Itu semua seakan-akan 
akan menjaga atau menaikkan gengsi di hadapan sesamanya yang 
lain. Informan menyatakan bahwa pernah seorang ibu menjual 
murah tanahnya hanya seharga Rp. 500.000,- karena akan membeli 
sepeda baru untuk anaknya. Informan lain bercerita bahwa kendaraan 
barunya ditawar oleh seorang warga untuk dimiliki dengan ganti lahan 
yang dimilikinya. Ia dipersilakan mengambil seberapa luas lahannya 
asal ia bisa memiliki kendaraan baru itu. Sudah tentu hal semacam 
ini diperkuat oleh kehadiran teletivi dan gadget yang memberi 
mereka akses untuk mengetahui gaya hidup “orang modern”. Titik 
temu antara faktor-faktor itu yang kiranya mengubah mentalitas 
bukan pada orientasi proses bekerja keras melainkan pada hasil yang 
diperoleh secara instan. Namun demikian, kehadiran korporasi juga 
menghasilkan infrastruktur jalan dan listrik. Warga dipermudah 
oleh adanya jalan-jalan baru yang dibuka baik untuk pengangkutan 
kayu log, kelapa sawit, batubara, dan sebagainya. Jalan yang semula 
hanya berupa jalan setapan dan jalan kampung lalu sekarang banyak 
bermunculan jalan-jalan cukup lebar. Jangkauan antardaerah dapat 
dicapai lebih cepat. Tentu saja, kualitas jalan akan sangat tergantung 
pada jenis proyek yang menjadi bisnisnya. Sebagaimana kisah Desa 
Sepotong di atas, jalan yang baik ditemui di sekitar perusahaan 
kelapa sawit, baik itu berupa tanah diperkeras maupun aspal. Karena 
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perusahaan memberikan pajak besar kepada pemerintah daerah maka 
jalan acapkali dibangun untuk mendukung kinerja korporasi penghasil 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Meskipun demikian, sejauh 
saya amati, kualitas jalan itu variatif, tidak semuanya baik, kecuali 
Jalan Trans Kalimantan yang tengah dibangun di banyak lokasi. 

Kemandirian Desa: Perkuatan macam apa? 
Dari seluruh paparan di atas, bagaimanakah desa harus diperkuat 

agar bisa menjadi mandiri melalui aneka upaya pembangunan, 
pemberdayaan, pemerintahan dan kemasyarakatan? Berdasarkan 
problematika desa di luar Jawa yang dipengaruhi oleh aneka kehadiran 
korporasi usaha perhutanan, perkebunan dan pertambangan, maka 
hemat saya desa perlu melakukan hal-hal berikut ini;

Pertama, bagi desa yang belum memiliki sertifikasi tanah bagi 
warganya dan pengakuan lahan wilayah desa dan hutan desa secara legal-
formal, maka mereka perlu mengurusnya dengan melakukan pemetaan 
partisipatif. Mereka harus mengikuti apa yang dipersyaratkan secara 
yuridis-formal. Suka atau tidak suka, tidak ada pilihan lain, hanya inilah 
yang bisa dilakukan mumpung Presiden Jokowi memiliki kominten untuk 
hal ini. Mereka harus mempersiapkan dokumen peta wilayah desa adat 
, peta hutan adat, sejarah desa, sejarah adat, kelembagaan adat, hukum 
adat, bukti bahwa mereka masih memiliki penghidupan tergantung pada 
hutan adat yang semuanya itu bisa dilakukan bekerjasama dengan para 
pendamping komunitas, LSM atau universitas. Semua dokumen itu 
harus disahkan oleh pemerintah desa. Kesepakatan antara masyarakat 
desa adat dan pemerintah desa secara formal inilah yang perlu segera 
dikirimkan ke KLHK untuk memperoleh pengakuan legal-formal dari 
pemerintah pusat.

Kedua, hal itu bisa dilakukan bila kabupaten di mana desa itu 
berada sudah menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Masyarakat 
Hutan Adat (MHA). Untuk itu, masyarakat adat perlu mendesak 
Bupati dan para anggota DPRD Kabupaten setempat untuk 
mempersiapka, menyusun, membahas dan mengesahkan raperda 
tersebut menjadi perda. Di dalam proses pengambilan keputusan ini 
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masyarakat adat perlu terlibat agar isi pasal-pasal di dalamnya bisa 
mengakomodasi kepentingan adat mereka. 

Ketiga, bila mereka telah memiliki pengakuan formal atas 
wilayah dan hutan adat mereka, termasuk konsekuensi mengeluarkan 
wilayah dan hutan adat mereka dari konsesi korporasi atas lahan 
yang melingkupi lahan mereka, maka mereka bisa membangun 
desa secara aman tanpa ada kekhawatiran hilangnya hak milik dan 
kelola atas tanah leluhur mereka sendiri. Pembangunan desa diawali 
dengan pemetaan potensi, kebutuhan, peluang, SDM dan jaringan 
yang mereka miliki, berserta dukungan pendanaan yang dihasilkan 
melalui UU Desa. 

Keempat, mereka bisa mempertimbangkan apakah akan tetap 
memformat diri dalam bentuk desa atau mengubahnya menjadi  desa 
adat. Mereka bisa mempertimbangkan secara dingin  dan mendalam 
hal ini karena bila tidak hati-hati hal ini bukan memperkuat 
kemandirian desa tetapi sebaliknya justru akan memecah desa 
antara mereka yang memiliki posisi dan kewenangan dalam struktur 
organisasi pemerintahan desa dan mereka yang memiliki posisi dan 
kewenangan dalam struktur masyarakat adat. Pilihan tentu dijatuhkan 
pada format yang paling memungkinkan desa untuk lebih mendiri 
dan berkembang tanpa menimbulkan konflik internal desa. 

Kelima, hasil pemetaan potensi desa perlu dimusyawarahkan 
pada tingkat desa dengan menyertakan semua elemen masyarakat 
desa adat. Hasil musyawarah dituangkan ke dalam matriks prioritas 
program. Inilah yang dipakai untuk menyusun atau memperbaiki 
RPJMDes. 

Keenam, Alokasi Dana Desa (ADD) perlu dipakai untuk 
mendanai program di dalam RPJMDes tersebut. Oleh karena akan 
membangun desa yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat, 
maka perlu dipertimbangkan komposisi pendanaannya: pemerintahan, 
pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Penentuan porsi 
penganggaran perlu dimusyawarahkan. Di dalam format UU Desa 
maka hal itu dilaksanakan oleh BPD dengan mengundang seluruh 
pemangku kepentingan. 
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Ketujuh, program berikut alokasi perlu dikerjakan sedapat 
mungkin oleh warga desa sendiri agar putaran rupiah tetap berada 
di dalam desa. Ini senada dengan semangat Bupati Kulonprogo 
dengan semangat “bela beli Kulonprogo”, artinya membelanjakan 
dengan membeli kebutuhan dari sesama warga sendiri agar dana 
tidak mengalir keluar wilayah kabupaten. Tentu saja bila tidak 
memungkinkan, barulah pihak luar yang selama ini telah menjadi 
mitra dan dipercaya diundang untuk terlibat dalam pengerjaan 
program.

Kedelapan, dari aneka program di atas maka mereka bisa 
mengetahui SDM macam apakah yang diperlukan. Untuk itu maka 
program pemberdayaan perlu dilakukan. Bila pemberdayaan tidak 
dapat dilakukan sendiri maka bisa mengundang mitra luar. Bilamana 
perlu mereka bisa pula memberikan beasiswa untuk pemuda/pemudi 
yang hendak disekolahkan secara formal ke sekolah atau perguruan 
tinggi yang relevan. Aneka kebutuhan dasar, seperti pendidikan, 
kesehatan, pangan, pengolahan bahan baku potensial, akuntansi, 
kewirausahaan, teknologi tepat guna, dan sebagainya dapat disiapkan 
dengan menyiapkan SDM sendiri ke depan. Bila ini dilakukan maka 
kemandirian desa dapat diwujudkan.

Kesembilan, dalam mengerjakan aneka program, dengan 
rangkaian kegiatan di dalamnya, maka diperlukan orang khusus yang 
mengetahui akuntansi untuk menyiapkan laporan keuangan. Hal ini 
berarti aneka template isian laporan keuangan perlu dipersiapkan 
sebelum program dan kegiatan dilaksanakan. Ketika kegiatan 
dilakukan maka sudah dipersiapkan semacam “event organizer” 
(EO) yang bisa mempersiapkan presensi, dokumentasi, notulensi, 
dan pengumpulan aneka bukti pengeluaran sehingga begitu acara 
selesai maka laporan kegiatan dan keuangan bisa segera disusun dan 
diselesaikan.

Kesepuluh, meskipun program pembangunan infrastruktur, 
misalnya jalan, jembatan, gedung, gapura, saluran irigasi, “bedah 
rumah”, dan sebagainya merupakan hal penting bagi masyarakat, 
sehingga acapkali sampai meminta anggaran 70% dana desa, 
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namun pada akhirnya kesejahteraan masyarakat desa adalah puncak 
tujuan pembangunan desa. Proses pemerintahan, kemasyarakatan, 
pemberdayaan dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan warga 
tersebut. Oleh karena itu, prioritas dilakukan atas dasar kemendesakan 
bagi warga, yang sedapat mungkin dapat ditopang oleh SDM 
dan SDA setempat. Dengan demikian, prioritas program menuju 
kesejahteraan perlu menjadi penekanan pemerintah desa. Apa yang 
coba dirumuskan oleh kawan-kawan dari Desa Sepotong di muka 
adalah contoh bagaimana program dilakukan dengan masyarakat 
sebagai pelaku utamanya. Dengan demikian dana desa akan dilakukan 
untuk aneka program itu dengan menjadikan warga masyarakat 
(termasuk ibu-ibu) sebagai subyeknya. Pada titik ini, subyek 
pembangunan desa bukan hanya kepala desa dan perangkatnya, 
demikian pula para anggota BPD dan pengelola BUMDes, tetapi 
warga masyarakat secara umum. 

Kesebelas, arah pembangunan desa untuk meraih kemandirian 
perlu dilakukan dengan berbagai cara. Desa dapat menggunakan 
analisis SWOT untuk menguji arah RPJMDes, atau melakukan 
benchmarking terhadap format desa yang serupa, misalnya Desa 
Wisata (eco-tourism, alternative tourism, community-based tourism, 
agro-tourism, dan lain-lain), Desa Budaya, Desa Kerajinan, Desa 
Ramah HAM, Desa Agropolitan, dan sebagaianya. Singkat kata, perlu 
ada penajaman arah kemajuan dan pembangunan desa.

Keduabelas, pembangunan hidup kemasyarakat perlu pula 
memperoleh perhatian agar pengelompokan sosial (social grouping) 
bisa menjadi sendi-sendi dinamika masyarakat desa. Pengelompokan 
itu bisa dilakukan secara teritorial maupun kategorial, tanpa 
melupakan lembaga kemasyarakatan yang telah ada, seperti lembaga 
masyarakat adat. Dari aneka dinamika kemasyarakatan yang didukung 
oleh dana desa dan iuran warga ini desa akan memperoleh pasokan 
SDM untuk menggerakkan kehidupan sosial-ekonomi-kultural desa 
baik melalui lembaga formal maupun bukan pada lingkup desa.

Ketigabelas, aneka ketentuan adat dipakai untuk menjaga 
kohesivitas desa tetapi juga dicari celahnya untuk mengintegrasikannya 
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dengan arah desa seturut dinamika kekinian yang diterima warga 
desa. Sebagaimana Kasepuhan Ciptagelar lakukan, mereka kuat di 
dalam pengelolaan komunitas dan aneka penghidupannya dengan 
aneka ketentuan adat tetapi tidak menolak modernitas. Mereka 
memajukan masyarakat dengan radio komunitas, televisi komunitas, 
listrik berbasis mikrohidro, drone yang mereka buat meskipun datang 
dari era modern. Dengan demikian mereka mengembangkan diri 
tanpa kehilangan akar kulturalnya yang dijaga melalui tradisi, adat 
dan tata sosialnya. 

Keempatbelas, sebagaimana dilakukan oleh Kepala Desa 
Panggungharjo, Bejiharjo, Tulung dan lainnya, kepala desa dan 
perangkat tidak perlu menunggu semua ketentuan supra desa karena 
desa memiliki kewenangan berbasis asal-usul dan tradisi. Mereka 
akan mengikuti ketentuan supra desa lain bila berkaitan dengan tugas 
pembantuan. Ini memerlukan kepercayaan diri dan pemahaman 
mendalam karena mereka memiliki kewenangan yang tidak berasal 
dari negara, tetapi dari hak asal-usul dan hak tradisionalnya. Sudah 
tentu mengenai pelaporan program baik kegiatan maupun keuangan 
perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya karena itu semua  adalah uang 
rakyat yang harus dipertanggung-jawabkan. Untuk itu, pemerintah 
desa, sebagaimana disampaikan di atas, perlu menyiapkan SDM 
yang handal berkaitan dengan hal ini. Beasiswa dapat diberikan atau 
program pelatihan dengan melibatkan para akuntan, ahli IT dan 
administrator, selain pelatih lain yang juga diperlukan. 

Dengan itu semua, desa kiranya perlu sadar bahwa ia berada 
di dalam “jepitan piramida” regulasi, korporasi dan birokrasi 
sebagaimana gambar berikut ini.

Dalam gambar ini tampak bagaimana desa harus merespon 
aneka tantangan eksternal. Pada satu sisi desa harus memperkuat 
diri secara internal, namun juga harus mengetahui perkembangan 
eksternal yang dihadirkan oleh regulasi baru, implementasi oleh 
birokrasi dan ekspansi korporasi yang digerakkan bukan hanya oleh 
aktor domestik tetapi juga mancanegara. Desa harus secara mendalam 
memahami aneka aturan perundangan dan regulasi yang mengatur 
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dirinya, menceri celah untuk bergerak dan memetakan mitra untuk 
mengembangkan dirinya. Ia perlu mempelajari aneka aturan yang 
membatasi dan memungkinkan korporasi untuk bergerak, dan 
mempelajari sikap birokrasi dalam menjalankan regulasi dan godaan 
korporasi terhadap birokrasi tersebut. Namun di sisi lain korporasi 
memang diperlukan negara dan para pejabatnya, baik pusat maupun 
daerah, untuk memperkembangkan perekonomian, mendatangkan 
investasi, memberikan pajak, dan membuka lapangan kerja. Namun 
pada sisi lain korporasi juga merampas tanah desa dan hutan adat, 
mengubah mentalitas dan perilaku warga, dan menarik tenaga 
kerja lokal sehingga desa kesulitan memperoleh tenaga kerja untuk 
mengerjakan proyek-proyeknya.

Pada titik inilah kreativitas elemen-elemen internal desa 
diharapkan untuk mencari kiat dan peluang guna memperkembangkan 
desa sehingga bisa mandiri. Tentu saja kemandirian desa sepenuhnya 
tidak akan dapat diperoleh di era yang saling-tergantung seperti 
dewasa ini, baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar (primer), 

Gambar 6. Desa dalam Piramida Kekuasaan
Sumber: Suryo A.P. (diolah dari data dan literatur)
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sekunder, tersier dan kwarter, namun kemandirian dapat dipahami 
sebagai kesadaran diri untuk secara mandiri menemukan aneka 
pilihan dan memilih yang terbaik bisa dilakukan untuk kemajuan 
desa. Kemandirian itu tentu saja dimaksudkan secara kolektif, yaitu 
kebersamaan elemen-elemen desa dalam menentukan langkah 
berdasarkan hasil rembug-bareng, musyawarah desa, di dalam konteks 
hadirnya aneka pengaruh terhadap desa, baik dalam wujud regulasi, 
penetrasi birokrasi maupun godaan serta tekanan korporasi.  

Tindakan bersama itulah yang dimaksudkan oleh Giddens 
sebagai social practices, dan para aktor itu perlu memerankan diri 
sebagai agency, sehingga aneka aturan tidak dilihat sebagai pembatas 
(constraining), melainkan dengan mempergunakan aneka sumberdaya 
yang ada aneka aturan itu dipakai sebagai hal yang memungkinkan 
untuk berkembang (enabling) dengan mempelajari dan pencari 
celah untuk memperkembangkan desa. Pada titik inilah desa dapat 
bergerak mandiri karena ia mampu bersikap terbaik dengan aneka 
keterbatasan yang melingkupi dan menjadikannya sebagai energi 
positif untuk memerankan diri sebagai agency yang memandang 
aneka aturan dan sumberdaya sebagai structure yang memungkinkan 
(enabling) untuk memperkembangkan desa. Agency yang demikian 
inilah yang mampu melakukan tindakan yang berbeda (making a 
difference) dari para pelaku yang lain. Semua kisah sukses desa selalu 
dilakukan oleh aktor internal desa sebagai agency, yang melahirkan 
pembeda (differences) terhadap yang lain berbasis potensi dan situasi 
serta kondisinya sendiri. Desa tidak terjebak pada routinisation, tetapi 
tetap mengembangkan creativity dengan bertindak out of the box. Hal 
ini memerlukan SDM yang mandiri dan percaya diri sehingga berani 
menghadapi pepalang birokratisasi dan teknokratisasi oleh negara 
melalui Aparat Sipil Negara (ASN)-nya. Dengan aneka perkembangan 
desa yang menggembirakan sebagaimana Arsyad sampaikan datanya 
pada awal tulisan ini maka kita tidak perlu pesimistis mengenai 
perkembangan desa ke depan. Kualitas SDM adalah kuncinya. Hal 
inilah yang Desa Sepotong juga harus siapkan sekarang dan ke depan.
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Penutup
Data di awal tulisan ini menunjukkan perkembangan yang 

cukup menggembirakan mengenai kemajuan desa dengan aneka 
parameter statistiknya. Namun di balik angka-angka statistik itu 
telah berlangsung perjuangan keras para pelakunya. Para pelaku 
itu perlu melakukan proses sosial asosiatif, membangun kohesi 
sosial dan kerjasama multipihak, memenfaatkan potensi internal 
dan mencari peluang eksternal dengan aneka kiat yang diperoleh 
melalui kreativitas. Pengelolaan desa tidak lagi bisa dilakukan sebagai 
business as usual, terjebak pada rutinitas, tetapi sebaliknya desa harus 
dilakukan dengan aneka imajinasi, daya kreasi, benchmarking, dan 
refleksi kritis sehingga aktor pelaku desa mengubah dirinya menjadi 
agency. Agency adalah aktor yang mampu melakukan refleksi kritis 
pada diri dan situasi-kondisinya, menggunakan aneka aturan (rules) 
dan sumberdaya (resources), yang disebut structure, untuk melakukan 
tindakan bagi banyak orang (social practices) yang ditekuni tanpa henti 
dengan menerobos relung ruang (space) dan waktu (time) sehingga 
melahirkan aneka perbedaan (differences) dari aktor-aktor lain yang 
melakukan biasa-biasa saja. Oleh karena itu, aneka aturan yang 
dipersepsikan membatasi (constraining) gerak desa perlu juga dilihat 
sebagai “pemungkin” (enabling) untuk melakukan tindakan positif 
yang memperkembangkan.

Cara itulah yang perlu dilakukan oleh para agency desa untuk 
melakukan langkah-langkah yang ditawarkan di atas ketika harus 
menghadapi aneka aturan-perundangan dan regulasi yang tumpang 
tindih. Di dalam konteks pemerintahan dewasa ini, meskipun 
tidak semua aturan bersikap supportive, tetapi ada kebijakan yang 
memungkinkan desa untuk memperoleh wilayah dan hutan 
adatnya dalam memastikan bahwa ekosistem kehidupan warganya 
aman. Namun demikian hal ini perlu diperjuangkan dengan aneka 
langkah terstruktur dan menapaki jalur yuridis-formal. Sebagaimana 
pengakuan aktivis sosial-lingkungan di Kalimantan, perjuangan fisik 
yang bermuara pada kekerasan justru akan mendatangkan dampak 
negatif bagi pelakunya melalui proses kriminalisasi oleh korporasi.
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Keputusan MK No 35 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa 
wilayah dan hutan adat bukanlah hutan negara merupakan “berkah” 
bagi desa untuk memperoleh jaminan hak milik atas tanah warisan 
leluhur. Pemetaan partisipatif perlu dilakukan untuk mempersiapkan 
dokumen yang dipersyaratkan, antara lain peta indikatif, peta potensi 
(yang menunjukkan aneka kebutuhan desa yang perlu dipenuhi oleh 
hutan dan wilayah adat di mana masyarakat tinggal) dan penguasaan 
atas lahan, sebelum disahkan oleh pemerintah desa dan diajukan 
oleh masyarakat desa. Khusus untuk Kabupaten Ketapang, Raperda 
tentang Masyarakat Hutan Adat sedang dipersiapkan sehingga bila 
berkas desa telah siap maka dengan “payung” perda tersebut maka bila 
berkas telah diajukan ke KLHK untuk bisa diterbitkan pengakuan 
resmi terhadap wilayah adat dan hutan  adat. Proses ini juga telah 
ditempuh oleh berbagai desa adat. AMAN dan aktivis LSM serta 
pegiat sosial lain telah banyak berbuat untuk mendampingi berbagai 
masyarakat adat di Indonesia.

Di atas keberadaan wilayah dan hutan adat inilah kemandirian 
desa bisa dibangun. Desa perlu diperkembankan dengan mencermati 
aneka aturan perundangan yang mengatur, dan berada di bawah 
beberapa kementerian, sehingga kepala desa perlu memandang 
ini sebagai tantangan untuk kian memampukan diri dalam 
memperkembangkand desa. Dengan sikap inilah maka desa dapat 
dikembangkan melalui kemandirian para pelakunya. Aneka langkah 
perkuatan desa di atas dapat dipakai sebagai acuan sementara. Untuk 
lebih detil, hal itu perlu dicermati sesuai dengan potensi, kekuatan, 
kelemahan, ancaman dan tantangan setiap desa, yang berbeda satu 
terhadap yang lain. Dengan membangun diri sebagai agency, maka desa 
tidak mungkin untuk tidak bisa diperkembangkan. Kemungkinan ada 
di mana-mana. Hidup adalah seni untuk meraih dan menggunakan 
kemungkinan untuk mewujudkan cita-cita bersama.
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BAB VII
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA MELALUI 

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Muhtar

*****

Abstrak
Tulisan ini secara khusus ingin menyoroti peran Badan Usaha Milik Desa 
atau BUMDES sebagai motor penggerak ekonomi desa.  Badan Usaha 
Milik Desa atau BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung 
yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, 
jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. Dalam pasal 87 dan 88 UU No.6 Tahun 2014 tentang 
Desa dikatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes dengan semangat 
kekeluargaan dan gotong-royong. Pendirian BUMDes disepakati melalui 
Musyawarah Desa atau MUSDES.  Saat ini diperkirakan ada sekitar 42.000 
BUMDes di seluruh Indonesia dan beberapa di antaranya yang sangat 
terkenal adalah BUMDes Ponggok di Klaten yang omsetnya mencapai 
17 milyar rupiah di tahun 2018. Penghasilan BUMDes ini dapat menjadi 
penggerak ekonomi desa. Tetapi perlu diakui juga bahwa banyak juga 
BUMDes yang gagal. Kegagalan tersebut lebih disebabkan oleh manajemen 
yang buruk, proses pendirian yang tidak transparan dan tidak demokratis, 
serta pengembangan usaha yang tidak berbasis pada potensi dan sumberdaya 
manusia yang ada di desa.

Kata Kunci: Pengembangan, Ekonomi dan Badan Usaha Milik Desa.
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Pendahuluan
Sampai dengan saat ini ada sekitar 42.000 BUMDes di seluruh 

Indonesia.1 Pendirian BUMDes merupakan amanat UU No. 6 Tahun 
2014 tentang Desa yang diperkuat dengan Permendes No. 4 Tahun 
2015 tentang BUMDes. Di dalam pasal 3 Permendes No. 4 Tahun 
2015 tentang BUMDes dikatakan bahwa BUMDes mempunyai 
tujuan antara lain; (a) meningkatkan perekonomian Desa; (b). 
mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan 

1Baca Antaranews.com, 13 Februari 2019. Pariaman, (Antaranews Sumbar) 
- Ketua Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Febby Datuak Bangso 
mengatakan badan usaha desa di Indonesia telah mencapai 42.000 unit yang 
bergerak di pelbagai bidang usaha. “Dari jumlah tersebut telah banyak BUMDes 
yang pendapatannya naik signifikan,” kata dia saat sambutan pada rapat koordinasi 
BUMDes se-Kota Pariaman di Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) Rabu. Ia 
menyebutkan adapun BUMDes tersebut yaitu di antaranya Desa Kutuh di Bali 
dan Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah yang bergerak di bidang pariwisata, 
serta badan usaha desa lainnya yang bergerak di bidang pertanian. Selain itu, 
lanjutnya pihaknya juga menilai salah satu BUMDes di Sawahlunto, Sumbar yang 
bergerak di bidang pengelolaan rempah-rempah juga sudah mulai menunjukkan 
perkembangan. “Agar BUMDes di sini semakin berkembang, maka kami akan 
menjadikan sembilan BUMDes di Sumbar sebagai percontohan nasional,” ujarnya. 
Ia menyebutkan adapun BUMDes yang akan dikembangkan menjadi percontohan 
nasional tersebut yaitu di antaranya BUMDes bersama di Pesisir Selatan yang 
bergerak di bidang parwisata. Lalu BUMDes Kembayau di Sawahlunto yang 
bergerak di bidang pengelolaan rempah-rempah, BUMDes Pekandangan Emas 
di Padang Pariaman yang bergerak dalam berbagai usaha, serta BUMDes di Batu 
Sangkar yang mengurus pasar. Pihaknya akan ikut campur untuk membantu 
mengembangkan BUMDes percontohan tersebut sehingga badan usaha tersebut 
lebih berkembang. Sedangkan untuk Kota Pariaman, lanjutnya pihaknya menunggu 
desa dan pemerintah setempat untuk membuat BUMDes bersama agar pihaknya 
dapat ikut campur dalam hal membantu pengelolaan badan usaha tersebut. 
Sementara itu, Wali Kota Pariaman, Genius Umar mengatakan pihaknya membuat 
surat keputusan pengembangan kawasan guna membangun BUMDes bersama. 
“Kami berharap upaya ini disokong oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi,” ujar dia. Ia menyampaikan pada 2018, sepuluh 
BUMDes di Pariaman mendapatkan bantuan dana senilai Rp50 juta per unit 
badan usaha. “Mudah-mudahan tahun ini BUMDes bersama juga dibantu oleh 
pihak terkait,” ujarnya. Pihaknya menyebutkan hingga saat ini di kota itu telah 
terbentuk 32 unit BUMDes dari 50 desa yang mana dari jumlah tersebut 19 unit 
badan usaha desa aktif.
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Desa; (c) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi 
ekonomi Desa; (d) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar 
desa dan/atau dengan pihak ketiga; (e) menciptakan peluang dan 
jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; (f ) 
membuka lapangan kerja; (g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi Desa; dan (h) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa 
dan Pendapatan Asli Desa. 

Sejauh ini, terdapat 6 tipe BUMDes yang dikembangkan di 
Indonesia antara lain; Pertama,  Social Business sederhana yang 
memberikan pelayanan umum(serving) kepada masyarakat dengan 
memperoleh keuntungan finansial. Unit usahanya berupa; (a) air 
minum Desa; (b) usaha listrik Desa; (c) lumbung pangan; dan (d) 
sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; Kedua BUMDes 
dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani 
kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh 
Pendapatan Asli Desa. Unit usaha dalam BUMDesnya seperti; 
(a). alat transportasi; (b) perkakas pesta; (c) gedung pertemuan; 
(d) rumah toko; (e) tanah milik BUMDes; dan (f ) barang sewaan 
lainnya; Ketiga  BUMDes dapat menjalankan usaha perantara 
(brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga seperti; 
(a) jasa pembayaran listrik; (b) pasar Desa untuk memasarkan 
produk yang dihasilkan masyarakat; dan (c) jasa pelayanan lainnya; 
Keempat, BUMDes dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/
atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih 
luas seperti; (a) pabrik es; (b) pabrik asap cair; (c) hasil pertanian; (d) 
sarana produksi pertanian; (e) sumur bekas tambang; dan (f ) kegiatan 
bisnis produktif lainnya; Kelima, BUMDes dapat menjalankan bisnis 
keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-
usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa 
seperti; memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah 
diakses oleh masyarakat Desa; Keenam, BUMDes dapat menjalankan 
usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang 
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dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun 
kawasan perdesaan seperti; (a). pengembangan kapal Desa berskala 
besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi 
lebih ekspansif; (b) DesaWisata yang mengorganisir rangkaian jenis 
usaha dari kelompok masyarakat;dan (c) kegiatan usaha bersama yang 
mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.2 

BUMDes dan Ekonomi Desa
Perlu diakui bahwa BUMDes telah menjadi tonggak baru 

dalam pengembangan ekonomi desa. Ekonomi desa yang sebelumnya 
mengalami kelesuan, karena salah urus, kemudian mengalami 
perkembangan yang cukup menggembirakan, sejalan dengan 
perubahan cara pandang pemerintah terhadap pembangunan desa 
dari Indonesia membangun desa ke Desa Membangun Indonesia. 
Perubahan ini memberikan jalan baru terhadap pembentukan 
BUMDes sebagai lokomotif pembentukan dan pengembangan 
ekonomi desa. Secara umum dapat digambarkan melalui tabel beriku 
terkait dengan perkembangan BUMDesa sebagai pelopor penguatan 
ekonomi desa di Indonesia. 

Tabel 1. Tipe BUMDes di Indonesia
Tipe Contoh Jenis Usaha Tujuan dan Sifat

Serving Air Bersih Bisnis sosial, memberikan social 
benefit, tidak economic profit 

Banking Simpan Pinjam Memberi kredit yang kecil, lunak 
dengan bunga yang rendah kepada 
warga

Brokering & 
Renting

Jasa Pembayaran Listrik dan 
Penyewaan 

Membantu masyarakat untuk 
memperoleh akses ke layanan dasar

Trading Bisnis hasil pertanian dan 
kebutuhan pokok

Melayan i  kebutuhan  pokok 
masyarakat desa

Holding Desa Wisata Mengkonsolidasikan berbagai jenis 
usaha lokal terkait wisata.

Sumber: dari Permendes No.4 Tahun 2015 tentang Desa. 

2Pasal 19-24 Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang BUMDes.



151

Pengembangan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa

Dari tabel tersebut nampak bahwa BUMDes bergerak di 
sektor air bersih, simpan pinjam, jasa pembayaran listrik, bisnis 
hasil pertanian dan kebutuhan pokok serta desa wisata.  Salah satu 
BUMDes yang bergerak di sektor serving penyediaan air bersih 
adalah BUMDes Swarga Mitra Mandiri Kalimantan Timur.  Unit 
Usaha pengelolaan air bersih berupa penjualan air bersih ke rumah-
rumah penduduk dan mampu menjual sebanyak 25 tandon per hari 
sehingga memperoleh keuntungan pada kisaran Rp. 10 juta hingga 
Rp15 juta per bulan untuk BUMDes. Dengan demikian BUMDes 
ini mampu mengantongi keuntungan sekitar 120-150 juta rupiah 
per tahun.3 BUMDes lain yang bergerak di sektor air bersih adalah 
BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang Jawa Barat. BUMDes 
ini bekerjasama dengan Mitra Prima, mitra kerja Program Air dan 
Sanitasi Kelompok Bank Dunia yang membantu usaha penyedia air 
informal di desa-desa untuk meningkatkan kapasitas mereka. Melalui 
kerjasama dengan pemerintah daerah, Mitra Prima telah mengubah 
BUMDes dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam hal tata 
kelola, teknis, manajemen, serta aspek keuangan. Hingga saat ini, 
Mitra Prima telah membantu 26 usaha di Jawa Barat agar terhubung 
dengan Bank Pembangunan Rakyat untuk memperoleh pinjaman. 
Hal ini membantu BUMDes untuk meningkatkan cakupan pelayanan 
dalam memberikan air bersih kepada masyarakat.4 Sebelum adanya 
BUMDes, banyak anggota masyarakat kesulitan mendapat air bersih. 
Banyak masyarakat desa di Sumedang harus pergi ke sumur atau sungai 
untuk mengambil air, yang belum tentu bersih. Nurbaiti, seorang ibu 
rumah tangga yang tinggal di Kecamatan Bongas mengingat penyakit 
yang diderita keluarganya. “Dulu kami memakai air sumur dan kali 
untuk minum dan mandi. Tapi keluarga saya jadi sering terkena diare 
dan infeksi kulit,” kata Nurbaiti yang menambahkan bagaimana 
sekarang keluarganya jarang sakit. “ Dulu kami memakai air sumur 
dan kali untuk minum dan mandi. Tapi keluarga saya jadi sering 
terkena diare dan infeksi kulit.” BUMDes juga memberi manfaat 

3Baca Antara, 26 Oktober 2016.
4www.worldbank.org, 25 Maret 2015.
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finansial dan lapangan kerja bagi desa-desa yang sudah menjalaninya. 
“BUMDes memberikan 10% dari laba bersih untuk desa,” kata Aang 
Kunaefi, Sekretari BUMDes di Bongas. “Jadi manfaat yang diterima 
masyarakat bukan hanya air bersih.” Saat ini 100% masyarakat 
Bongas sudah memiliki pasokan air bersih selama 24 jam, tujuh 
hari seminggu. BUMDes di desa tersebut memiliki 544 sambungan 
langsung rumah yang melayani 1.706 pengguna, dan terus mencari 
peluang untuk memperluas operasinya. “Kami berniat memperluas 
layanan ke desa-desa tetangga, dan akan perlu akses pendanaan untuk 
memperluas layanan dan perawatan,” kata Omkartowajaya, Kepala 
BUMDes.5 Di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, BUMDes 
bergerak di sektor perternakan, perdagangan hasil bumi dan jasa 
simpan pinjam. Lihat tabel berikut.

Tabel 2. Modal Akhir dan Jenis Usaha BUMDes di Kabupaten 
Bantaeng tahun 2015

 No Nama BUMDes Modal Akhir Jenis Usaha
1 Kaloling Jaya-Desa Kaloling 231,165,856 Penggemukan Sapi
2 Dande Lompoa-Kampala 168,565,693 Grosir Barang Campuran-

Perdagangan Hasil Bumi
3 Mattiro Bulu-Bonto Tiro 140,389,484 Jasa Simpan Pinjam

Sumber: Penelitian Gregorius Sahdan 2016

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa BUMDes telah 
memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan ekonomi 
desa. Berikut ini merupakan hasil penelitian Gregorius Sahdan tahun 
2016 di Desa Bleberan, terkait dengan potensi ekonomi desa yang bisa 
dikembangkan melalui BUMDes. BUMDes Sejahtera di Desa Bleberan 
bergerak di sektor pariwisata dan sampai dengan tahun 2015 BUMDes 
Sejahtera telah mengantongi omset sampai dengan Rp. 1,912,582,089. 
Pada tahun 2017, Desa Wisata Bleberan dengan Obyek Wisata unggulan 
Sri Gethuk dinobatkan sebagai desa wisata terbaik. Desa ini berada di 
Kecamatan Playen, Gunungkidul. Berjarak sekitar 25 km dari Kota 

5Ibit: www.worldbank.org
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Yogyakarta.  “Desa Wisata Bleberan sebenarnya adalah desa wisata alam 
dengan air terjun Sri Gethuk sebagai ikonnya. Pengelolaan wisatanya 
dikelola dalam manajemen BUMDes. Ini sudah ada sejak 2007 saat 
yang lain belum mengenal BUMDes,” ujar Ketua Pengelola Desa Wisata 
Bleberan Tri Harjono. Keberhasilan model pengelolaan pariwisata lewat 
BUMDes, lantas menjadi model bagi daerah lain. BUMDes Sejahtera, 
tidak hanya mengelola pariwisata, melainkan juga mengelola simpan 
pinjam dan air bersih. “Lewat BUMDes ini terjadi peningkatan PAD 
Desa. Untuk tahun 2016 lalu, PAD Desa dari BUMDes, sebesar Rp 250 
juta,.” Banyaknya para tamu juga membuka peluang penginapan berupa 
homestay. Rumah warga yang memenuhi standar didata untuk menerima 
tamu. Saat ini tercatat 15 homestay di Bleberan yang mempunyai luas yang 
besar. Homestay Bonang milik Pak Mugiyono misalnya. Punya gazebo 
ruang tamu yang luas di depan rumah. Pengelola Desa Wisata Bleberan 
menyediakan berbagai atraksi bagi para tamunya. Selain permainan air di 
obyek utama Air Terjun Sri Gethuk, ada berbagai paket lainnya. Di desa 
wisata ini tamu bisa belajar pengelolaan BUMDes, manajemen koperasi,  
manajemen desa wisata, batik topeng, membuat tiwul maupun berkebun. 
Pertanian di kawasan ini mendapat asistensi dari Yayasan Korea Selatan, 
Saemaul Undong. Pengelola menetapkan paket live in dengan tarif Rp 
390 ribu/pax minimal 20 pax. Ada pula berbagai paket kecil misalnya 
Paket Body Rafting, Paket Outbond, Paket Makrab atau paket Edukasi, 
serta Paket Body Rafting. Menteri Pariwisata memberi jempol buat 
Desa Wisata Bleberan dengan Obyek Wisata unggulan Sri Gethuk itu. 
“Semakin banyak desa yang kompak mengelola destinasinya, semakin 
maju ekonomi warganya, semakin sejahtera masyatakatnya. Investasi di 
pariwisata itu berdampak karambol ekonomi hingga 170%,” puji Arief. 
Dia menyarankan desa-desa lain yang ingin mengembangkan wisatanya 
bisa belajar dari Bleberan. Baik manajemen destinasi, sampai penataan 
kawasan yang berprinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. “Benchmark 
itu cara yang paling cepat untuk maju, silakan belajar dari yang sudah 
maju,” ungkap Arief Yahya.6 

6Dikutip langsung dari CNN Indonesia, 20 Mei 2017 di bawah judul; “Banyak 
Desa Wisata Belajar Dari Desa Wisata Bleberan”.
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Hasil penelitian Gregorius Sahdan tahun 2016 menunjukkan 
bahwa BUMDes Sejahtera Desa Bleberan telah mengalami 
perkembangan yang sangat pesat dan memberikan kontribusi yang 
cukup besar terhadap Pendapatan Asli Desa. Untuk jelasnya, lihat 
tabel berikut.

Tabel 3. Pendapatan BUMDes Sejahtera Tahun 2015

No Uraian
Pendapatan 2015

Jumlah
Oktober November Desember

1 Paket Gua 68,320,000 69,168,000 167,888,000 940,179,000
2 Paket Prahu PP 51,580,000 51,300,000 105,240,000 657,190,000
3 Paket Prahu 1X 665,000 480,000 3,605,000 16,395,000
4 Pelampung 1,735,000 1,500,000 2,390,000 19,120,000
5 Parkir 7,630,000 7,108,000 17,842,000 117,646,500
6 MCK 2,155,500 2,527,500 5,799,000 36,333,300
7 Pendapatan Lain-

lain
- 10,000,000 80,935,000 125,718,289

Jumlah 132,085,500 142,083,500 383,699,000 1,912,582,089

Sumber: Gregorius Sahdan 2016

Salah satu BUMDes yang bergerak di sektor wisata juga adalah 
BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Klaten. BUMDes ini didirikan 
tahun 2009, BUMDes Tirta Mandiri mempunyai perkembangan 
fantastis. Tahun 2012, pendapatan kotornya masih berkisar di angka 
Rp 150 juta. Baru setahun kemudian, meningkat menjadi Rp 600 
juta. Tahun 2014, melonjak Rp 1,1 miliar. Pada 2015, melebihi 
target yang ditentukan Rp 3,8 miliar, mencapai Rp 6,1 miliar. Tahun 
2016, dari target Rp 9 miliar terealisasi Rp 10,3 miliar. Tahun 2017, 
mencapai Rp 12 miliar. Berkat prestasinya itu, tahun 2017, Tirta 
Mandiri dinyatakan sebagai pemenang dalam pengelolaan BUMDes 
terbaik. Ia meraih penghargaan sebagai pemenang kategori Desa 
Wisata Pemberdaya Masyarakat. Sebuah penghargaan yang diberikan 
Kementerian Desa PDIT dalam ajang Expo BUMDes Nusantara 
2017 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Tentu bukan pencapaian yang 
tiba-tiba terjadi. Beberapa tahun sebelum Tirta Mandiri berdiri, 
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Desa Ponggok terbilang masih memprihatinkan. Kehidupan sosial 
ekonomi sebagian besar penduduknya tercatat berada di bawah garis 
kemiskinan. Karena itulah, desa yang berada di wilayah Kecamatan 
Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini menjadi salah satu desa 
tertinggal dan masuk dalam program Inpres Desa Tertinggal (IDT). 
Lokasi desa ini berada di daerah cekungan, memiliki sumber air yang 
melimpah sepanjang tahun. Dusun Umbul Ponggok sebenarnya 
merupakan kolam kuno yang sudah ada sejak zaman Belanda. Namun, 
selama ini hanya digunakan warga setempat untuk kegiatan mandi. 
Berkat tangan dingin Junaedi, kolam tersebut disulap menjadi tempat 
wisata air yang akhirnya booming hingga kini.7

Kesimpulan dan Rekomendasi
Kajian ini cukup berhasil memberikan gambaran kepada kita 

terkait dengan peran BUMDes dalam mengembangkan ekonomi 
desa yang antara lain menemukan kenyataan bahwa;
(1) Terdapat peningkatan ekonomi desa di desa-desa yang mempunyai 

BUMDes, terutama ketika BUMDes mampu mengelola ekonomi 
dan potensi desa menjadi kesempatan dan peluang bagi masyarakat 
desa untuk memperoleh pekerjaan, penghasilan tambahan dan 
juga peningkatan kesejahteraan;

(2) BUMDes mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
terutama di desa-desa yang BUMDesnya bergerak di sektor 
pelayanan dan penyediaan air bersih seperti di Desa Swarga Bara 
Kalimantan Timur dan BUMDes di Kabupaten Sumedang Jawa 
Barat;

(3) BUMDes mampu mengelola dan mengoptimalkan penggunaan 
aset desa menjadi sumber-sumber ekonomi yang produktif dan 
dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;

(4) BUMDes berkontribusi besar terhadap pengembangan rencana 
kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 

(5) BUMDes menciptakan peluang dan jaringan pasar yang 
mendukung kebutuhan layanan umum warga; 
7Baca SwaCo.id, 8 September 2018.
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(6) BUMDes membuka lapangan kerja bagi masyarakat seperti di 
Desa Bleberan dan Ponggok;

(7) BUMDes meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi Desa; 

(8) BUMDes meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan 
Pendapatan Asli Desa melalui kontribusi BUMDes terhadap 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Untuk itu, kajian ini merekomendasikan kepada pemerintah 
antara lain;
(1) Mendorong pembentukan BUMDes di desa-desa yang belum 

ada BUMDesnya;
(2) Mendorong desa-desa untuk mengoptimalkan penggalian potensi 

desa dan dikembangkan menjadi unit usaha BUMDes;
(3) Meningkatkan pendampingan, pengawasan dan pembinaan 

pemerintah terhadap BUMDes yang sudah ada dan sudah terbukti 
kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi desa;

(4) Mendorong masyarakat desa untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan berdesa melalui pengembangan BUMDes.
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BAB VIII
PERENCANAAN TEKNOKRATIS 
DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Sebuah Upaya Menciptakan Desa yang Maju, 
Damai dan Berkelanjutan)

Hendrikus Paulus Kaunang

*****

Abstrak
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan peluang dan 
tantangan dalam membangun desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. 
Undang-Undang ini lahir dari berbagai macam ide dan gagasan yang ingin 
mengoptimalkan peran serta desa dalam seluruh proses pembangunan 
nasional. Implementasi Undang-Undang Desa merupakan peluang untuk 
dapat meningkatkan dan memperkuat kemampuan ekonomi desa sehingga 
diharapkan mampu mengatasi problem kemiskinan dan juga mengurangi 
kesenjangan antara desa dan kota dalam proses pembangunan. Untuk dapat 
merealisasikan peluang yang muncul dari Undang-Undang Desa ini dibutuhkan 
kualitas sumber daya manusia yang teruji dan siap untuk melaksanakan amanat 
Undang-Undang Desa secara optimal. Hal ini kemudian menjadi tantangan 
tersendiri karena kualitas sumber daya manusia para aparat desa sangat beragam. 
Di beberapa wilayah kapasitas aparat desa untuk membangun kerjasama yang 
sinergis antara desa dan pemerintah supra desa (Kabupaten dan Kecamatan) 
telah berjalan dengan baik. Namun, di beberapa daerah lainnya kemampuan 
aparat desa belum cukup mumpuni/belum siap untuk dapat mengelaborasi 
kerjasama pembangunan dengan pemerintah supra desa. Ini merupakan 
tantangan dan pekerjaan rumah yang hendaknya menjadi perhatian serius dari 
para stakeholder (desa dan supra desa). Dalam upaya merespon peluang dan 
tantangan yang muncul dari Undang-Undang Desa, konsep pembangunan 
di desa hendaknya dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang dan 
sesuai dengan amanat pembangunan nasional. Dalam bagian Penjelasan Umum 
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UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
ada lima pendekatan utama dalam seluruh proses perencanaan, yaitu (1) 
Politik, (2) Teknokratik, (3) Partisipatif, (4) Top-Down, (5) Bottom-Up. Proses 
pembangunan desa merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan 
dari proses pembangunan nasional. Dengan demikian, beberapa pendekatan 
perencanaan pembangunan nasional dapat diimplementasikan juga dalam 
proses perencanaan pembangunan desa. Artikel ini secara khusus membahas 
dan mendiskusikan sistem perencanaan teknokratik dalam pembangunan desa 
untuk menciptakan desa yang maju, damai dan berkelanjutan (sustainable).

Kata Kunci: Desa, Undang-Undang Desa, Perencanaan Teknokratik, 
Pembangunan, Berkelanjutan (Sustainable)

Pendahuluan
Diskusi terkait munculnya Undang-Undang Desa Nomor 6 

Tahun 2014 tidak dapat dipisahkan dari gerakan reformasi yang 
terjadi pada tahun 1998. Pemerintahan pada awal masa reformasi 
mengeluarkan kebijakan terkait desentralisasi pemerintahan dan 
pembangunan di mana pemerintah daerah diberikan otonomi yang 
luas untuk mengatur jalannya roda pemerintahan dan pembangunan 
di wilayahnya. Kebijakan desentralisasi ini muncul dari hasil evaluasi 
terhadap sistem pemerintahan sentralistik yang dipraktekan oleh rezim 
orde baru yang hanya menjadikan daerah sebagai perpanjangan tangan 
pemerintah pusat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. 
Untuk memperkuat dan memberikan dasar pijak implementasi 
kebijakan desentralisasi, pemerintah kemudian mengeluarkan UU 
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 
2004, pemerintah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah di mana Undang-Undang ini merupakan 
pengganti UU No. 2 Tahun 1999. 

Kedua Undang-Undang terkait Pemerintahan Daerah yang 
lahir pada masa awal reformasi belum mengatur secara jelas tentang 
wewenang dan otonomi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan 
dan pembangunan di wilayahnya. Sebagai contoh, dalam pasal 99 ayat 
c UU No. 22 Tahun 1999 dijelaskan tugas desa hanya merupakan 
tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau 
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Pemerintah Kabupaten.1 Contoh lain adalah kewenangan desa yang 
dijelaskan dalam Bab XI pasal 206 ayat b UU No. 32 Tahun 2004 yang 
mengatakan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.2 Masih 
ada banyak pasal dan ayat dalam kedua Undang-Undang tersebut 
yang menjelaskan dan memposisikan pemerintah desa hanya sebagai 
bagian dari pemerintah kabupaten/kota, bukan pemerintah otonom 
yang mempunyai kewenangan yang penuh dalam menjalankan 
pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Namun, lahirnya 
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah membawa 
perubahan yang signifikan terkait kedaulatan dan kewenangan desa, 
di mana negara tidak lagi memegang kontrol penuh terhadap proses 
pemerintahan dan pembangunan di desa. Muncul pengakuan bahwa 
desa dianggap mempunyai kemampuan dan sanggup untuk mengelola 
pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya sendiri. 

Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 
tidak hanya membuka peluang bagi semakin berkembangnya 
kedaulatan desa, tetapi juga memicu optimalisasi pertumbuhan 
legitimasi otoritas desa sebagai bagian integral dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Desa, desa 
dideskripsikan sebagai kombinasi antara self-governing community 
dan juga local-self government.3 Dalam perspektif ini desa berada di 
posisi yang seimbang di mana desa mempunyai kewenangan berbasis 
asal usul dan berskala lokal yang harus diakui oleh negara dan negara 
mempunyai hak dan kewajiban untuk melibatkan desa dalam setiap 
kebijakan baik pada level pusat, provinsi dan kabupaten. Implikasi 
lanjut dari perspektif ini adalah desa kemudian ditempatkan sebagai 
subyek/pelaku pembangunan di mana masyarakat desa mempunyai 
wewenang untuk menyelenggarakan proses pembangunan di desa dan 
mengatur berbagai macam kepentingan yang bersifat lokal.4 

1Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
4Sutoro Eko, et.al. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum 
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Proses penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian 
yang integral dari implementasi kebijakan otonomi daerah di mana 
dalam hal ini program pembangunan desa mempunyai posisi yang 
sangat strategis dalam mendukung keberhasilan proyek pembangunan 
yang dilaksanakan oleh pemerintah. Undang-Undang Desa No. 6 
Tahun 2014 memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah 
desa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan, 
pengaturan keuangan desa, dan melakukan kegiatan pembinaan 
dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang ada di desa. Undang-
Undang ini juga memberikan dasar pijak bagi para aparat desa untuk 
dapat meningkatkan kualitas pribadi dalam hal kepemimpinan 
sehingga proses layanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan 
efektif dan efisien. Di samping itu, penerapan UU No. 6 Tahun 2014 
memberikan peluang bagi desa untuk memperoleh otonomi dalam 
proses menyelenggarakan pemerintahannya. Otonomi desa dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didukung 
penuh oleh pemerintah pusat dengan menyediakan dan menyalurkan 
dana desa yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan 
perekonomian desa, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan 
kinerja aparat pemerintah desa dan tenaga pendamping desa, dan 
untuk penguatan monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa5. 
Jumlah dana desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat 
dari tahun 2015-2019 adalah sejumlah 257,65 triliun rupiah6. 
Dukungan terhadap proses pembangunan desa merupakan salah satu 
bagian upaya pemerintah untuk memangkas rentang birokrasi dalam 
proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengurangi 
kesenjangan kesejahteraan antara desa dan kota dan juga untuk 
mengentaskan problem kemiskinan.

Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014. pp. 35-41.
5Kemenkeu.go.id/apbn 2019, diunduh pada tanggal 17 Oktober 2019.
6https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-

2019-2024-rp-400-triliun?page=all, diunduh pada tanggal 17 Oktober 2019.
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Tabel 1. Rincian Dana Desa 2015-2019
Tahun Jumlah Dana Desa
2015 Rp20,67 Triliun
2016 Rp46,98 Triliun
2017 Rp60 Triliun
2018 Rp60 Triliun
2019 Rp70 Triliun
Total Rp257,65 Triliun

Sumber: kemenkeu.go.id

Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Konsep Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals

Proses pembangunan di desa merupakan bagian yang integral dari 
seluruh proses pembangunan nasional. Saat ini sasaran pembangunan 
nasional fokus pada upaya untuk mengimplementasikan konsep 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development 
Goals (SDGs) yang merupakan tujuan dan sasaran global dalam 
rentang waktu 15 tahun dari tahun 2016-2030.7 Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/Sustainable Development goals merupakan konsep 
pembangunan yang dikembangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-
Bangsa) yang memberikan dukungan yang substantif bagi proses 
pengembangan kapasitas untuk mencapai tujuan di beberapa 
sektor seperti air, energi, iklim, kelautan, urbanisasi, transportasi, 
dan ilmu pengetahuan dan teknologi.8 Konsep keberlanjutan itu 
sendiri merupakan istilah yang diadopsi dari sektor lingkungan 
hidup yang kemudian diaplikasikan ke dalam konsep pembangunan 
dengan tujuan untuk menciptakan suatu proses pembangunan yang 
berorientasi ke depan, yang akan memberikan banyak manfaat bagi 
generasi masa depan dan terutama dapat membawa suatu perubahan 

7Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

8https://sustainabledevelopment.un.org/about, diunduh tanggal 21 Oktober 
2019
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yang positif (di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya) di 
tengah kehidupan sosial masyarakat. Konsep pembangunan yang 
berkelanjutan menekankan pada dimensi normatif di mana tidak ada 
aspek kepentingan ideologi dan politik yang dikesampingkan dalam 
proses pembangunan, semuanya mendapat pengakuan dan difasilitasi 
untuk diterapkan dalam kegiatan pembangunan dengan tujuan untuk 
membawa kesejahteraan bagi semua masyarakat.9

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable 
Development Goals dideskripsikan sebagai konsep pembangunan 
yang ingin menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 
berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan 
kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas 
lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan 
terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.10 Konsep pembangunan 
yang berkelanjutan merupakan kesepakatan bersama pada level nasional 
dan global sebagai upaya nyata untuk meningkatkan taraf kesejahteraan 
masyarakat di mana saja. 

Dalam dokumen The Sustainable Development Goals Report 2019, 
ada sekitar 17 tujuan utama diberlakukannya konsep pembangunan 
berkelanjutan, yaitu:11

1. No poverty/Tanpa Kemiskinan: mengentaskan dan menyelesaikan 
problem kemiskinan dalam semua bentuk di mana saja di seluruh 
dunia.

9William M. Laferty & Oluf Langhelle. Sustainable Development as Concept and 
Norm. In William M. Laferty & Oluf Langhelle. Towards Sustainable Development: 
On the Goals of Development – and the Condition of Sustainability. London: Palgrave 
Macmillan, 1999. P. 2-3.

10Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Op.Cit.  

11Dokumen The Sustainable Development Goals Report 2019. United Nations: 
New York, 2019. pp. 22-56.
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2. Zero hunger/Tanpa Kelaparan: mengakhiri situasi kelaparan yang 
terjadi di seluruh dunia, meningkatkan keamanan persediaan 
makanan, meningkatkan nutrisi dan mempromosikan sistem 
pertanian yang berkelanjutan.

3. Good health and well being/Kehidupan sehat dan sejahtera: 
menjamin peningkatan kualitas hidup yang sehat dan 
mempromosikan pola hidup sehat pada semua level usia.

4. Quality education/Pendidikan berkualitas: menjamin sistem 
pendidikan yang inklusif dan setara dan mempromosikan 
kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi semua orang.

5. Gender equality/Kesetaraan gender: menciptakan kesetaraan 
gender di tengah masyarakat dan melakukan pemberdayaan 
terhadap kaum perempuan.

6. Clean water and sanitation/Air bersih dan sanitasi layak: menjamin 
ketersediaan dan keberlanjutan manajemen air dan sanitasi bagi 
semua orang.

7. Affordable and clean energy/Energi bersih dan terjangkau: 
menjamin akses sumber energi modern yang terjangkau, 
berkualitas, dan berkelanjutan bagi semua orang.

8. Decent work and Economic growth/Pekerjaan layak dan pertumbuhan 
ekonomi: mempromosikan konsep perekonomian yang inklusif 
dan berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
stabil serta menyediakan lapangan pekerjaan yang layak yang 
dapat menunjang produktifitas pekerja.

9. Industry, innovation and infrastructure/Industri, inovasi dan 
infrastruktur: meningkatkan pembangunan infrastruktur, 
mempromosikan proses industrialisasi yang inklusif dan 
berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi.

10. Reduced inequalities/Berkurangnya kesenjangan: mengurangi 
ketimpangan kesejahteraan di antara negara-negara di seluruh dunia.

11. Sustainable cities and communities/Kota dan permukiman 
berkelanjutan: menciptakan kota-kota dan menyediakan 
permukiman warga yang inklusif, aman, berkualitas, dan 
berkelanjutan.
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12. Responsible consumption and production/Konsumsi dan produksi 
berkelanjutan: memastikan pola konsumsi dan produksi yang 
berkelanjutan.

13. Climate action/Penanganan perubahan iklim: melakukan aksi 
nyata dalam melawan perubahan iklim dan dampaknya bagi 
kehidupan.

14. Life below water/Ekosistem lautan: melakukan pelestarian 
ekosistem laut dan sumber daya kelautan secara berkala untuk 
mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

15. Life on land/Ekosistem daratan: melindungi, memulihkan dan 
mempromosikan pemanfaatan lahan daratan yang tepat guna, 
mengoptimalkan manajemen pelestarian hutan, melawan 
desertifikasi, menghentikan degradasi lahan dan menghentikan 
kepunahan keanekaragaman hayati.

16. Peace, Justice and Strong Institutions/Perdamaian, Keadilan dan 
Kelembagaan yang tangguh: mempromosikan masyarakat yang 
inklusif dan damai, menyediakan akses ke keadilan bagi semua 
orang dan menciptakan lembaga yang efektif, bertanggungjawab, 
dan inklusif di semua level.

17. Partnership for the goals/Kemitraan untuk mencapai tujuan: 
memperkuat makna dan merevitalisasi kemitraan global untuk 
proses pembangunan yang berkelanjutan.

Ke-17 poin penting tujuan pembangunan yang berkelanjutan 
merupakan hasil kesepakatan bersama para pemimpin 193 negara 
anggota PBB pada akhir September 2015 yang ingin menciptakan 
kehidupan dunia yang lebih baik, transformatif, komprehensif dan 
berkelanjutan yang selanjutnya kesepakatan ini dikenal dengan nama 
Agenda 2030.
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Tabel 2. Agenda Sustainable Development Goals
No Agenda Sustainable Development Goals
1 No Poverty/Tanpa Kemiskinan
2 Zero Hunger/Tanpa Kelaparan
3 Good Health and Well-Being/Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4 Quality Education/Pendidikan Berkualitas
5 Gender Equality/Kesetaraan Gender
6 Clean Water and Sanitation/Air Bersih dan Sanitasi Layak
7 Affordable and Clean Energy/Energi Bersih dan Terjangkau
8 Decent Work and Economic Growth/Pekerjaan yang Layak dan 

Pertumbuhan Ekonomi 
9 Industry, Innovation and Infrastructure/Industri, Inovasi dan 

Infrastruktur
10 Reduced Inequalities/Berkurangnya Kesenjangan
11 Sustainable Cities and Communities/Kota dan Permukiman 

Berkelanjutan
12 Responsible Consumption and Production/Konsumsi dan Produksi 

Berkelanjutan
13 Climate Action/Penanganan Perubahan Iklim
14 Life Below Water/Ekosistem Lautan
15 Life on Land/Ekosistem Daratan
16 Peace, Justice and Strong Institutions/Perdamaian, Keadilan dan 

Kelembagaan yang Tangguh
17 Partnership for the Goals/Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Sumber: The Sustainable Development Goals Report 2019

Mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Untuk dapat merealisasikan agenda 
besar ini diperlukan sinergitas perencanaan pembangunan di semua 
level, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan 
juga desa. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable 
Development Goals (SDGs) merupakan hasil keputusan bersama, 
sebuah komitmen global untuk terus meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat, mengurangi kesenjangan kesejahteraan, dan mengatasi 
kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan 
demikian, semua agenda yang ada di dalam TPB/SDGs menjadi 
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pedoman dalam proses pembangunan nasional dan daerah mulai 
dari setiap tahap pembangunan seperti perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi dan juga pelaporan. 

Proses pembangunan di desa merupakan bagian yang integral 
dari seluruh proses pembangunan nasional. Nilai-nilai yang ada 
di dalam agenda TPB/SDGs sangat relevan dengan situasi yang 
dihadapi oleh banyak desa di Indonesia. Persoalan terkait kemiskinan, 
kesenjangan desa kota, masalah pendidikan, tingkat ekonomi 
desa yang rendah merupakan persoalan yang juga menjadi fokus 
utama yang harus segera diselesaikan sesuai dengan mandat konsep 
pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan amanat Undang-Undang 
Desa No. 6 Tahun 2014, desa mempunyai hak otonomi asli dan 
desa juga dapat menentukan kegiatan dan susunan pemerintahan 
di wilayahnya, mempunyai hak untuk mengatur perekonomian dan 
juga dapat memiliki kekayaan dan aset. Semua ini bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat proses 
pembangunan di desa. Dalam Undang-Undang Desa upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat proses 
pembangunan di desa dapat diejawantahkan dalam program-program 
terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemenuhan kebutuhan 
pokok, pengembangan potensi-potensi ekonomi lokal, peningkatan 
kualitas dan kuantitas infrastruktur desa, serta pemanfaatan sumber 
daya alam dan lingkungan secara tepat guna dan berkelanjutan. 
Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 kemudian menempatkan desa 
sebagai subyek pembangunan, bukan sebagai obyek pembangunan 
seperti yang pada masa sebelumnya.

Sebagai subyek pembangunan, desa diberi kewenangan untuk 
mengatur dan menjalankan proses pembangunan di wilayahnya. Dalam 
Undang-Undang Desa telah diatur mengenai proses pembangunan 
di desa di mana ada beberapa tahap yang harus dijalankan oleh desa 
sehingga bisa mencapai tujuan pembangunan desa yang selaras dengan 
tujuan pembangunan nasional. Beberapa tahap proses pembangunan 
di desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa adalah tahap 
perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan. Dan seluruh 
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tahap proses pembangunan di desa hendaknya selalu dijalankan dengan 
semangat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong dalam rangka 
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.12 
Pembangunan desa memainkan peran yang urgen dan signifikan dalam 
kerangka pembangunan nasional di mana cakupan pembangunan desa 
sangat luas dan juga merupakan dari sebuah proses pembangunan yang 
komprehensif.

Pada artikel ini penulis akan fokus membahas tahap perencanaan 
pembangunan desa dan upaya yang dapat dilakukan untuk dapat 
mencapai tujuan pembangunan desa dan tujuan pembangunan 
nasional menuju desa yang maju, damai dan berkelanjutan. Tahap 
perencanaan pembangunan di desa telah diatur dalam Undang-
Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tepatnya di Paragraf 1tentang 
Perencanaan Pasal 79 dan Pasal 80. Dalam tahap perencanaan, 
pemerintah desa hendaknya menyusun perencanaan pembangunan 
di desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/
kota. Proses perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka 
yang meliputi:13

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMDes untuk 
jangka waktu 6 (enam) tahun.

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Desa/RKPDes yang merupakan penjabaran dari 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMDes untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam proses selanjutnya, RPJMDes dan RKPDes yang telah 
dibuat kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa/Perdes dan ini 
merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa. 
RPJMDes dan RKPDes kemudian menjadi basis dalam proses 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.14

12Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Op.Cit.
13Ibid.
14Ibid.
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Berdasarkan amanat Undang-Undang, Pemerintah Desa 
dalam menyusun perencanaan desa hendaknya melibatkan 
partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat desa. Pemerintah 
Desa perlu mengadakan Musyawarah perencanaan pembangunan 
desa guna menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan 
pembangunan desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat 
desa, dan/atau APBD kabupaten/kota. Urgensitas melibatkan peran 
aktif masyarakat desa dalam proses perencanaan pembangunan desa 
bertujuan agar proses pembangunan yang dilaksanakan di desa akan 
membawa manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat 
desa. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa 
dirumuskan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat desa yang 
meliputi beberapa hal berikut:15

a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang 
tersedia.

c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
d. Pengembangan dan pemanfataan teknologi tepat guna untuk 

kemajuan ekonomi.
e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Uraian singkat mengenai proses perencanaan pembangunan 
desa secara umum mensyaratkan keterlibatan aktif seluruh 
elemen masyarakat desa. Hal ini merupakan konsep perencanaan 
pembangunan desa yang partisipatif dan telah diatur dalam Undang-
Undang Desa. Upaya melibatkan peran serta yang aktif dari masyarakat 
bertujuan untuk menggali data dan informasi terkait kebutuhan riil 
masyarakat dan persoalan apa saja yang saat ini sedang terjadi di 
masyarakat. Data dan informasi yang diperoleh akan menjadi dasar 
perumusan perencanaan pembangunan desa yang tepat guna dan 
dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat 

15Ibid.
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dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Persoalan 
seputar kemiskinan, tingkat pendidikan, kesenjangan kesejahteraan 
antara desa dan kota, tingkat pertumbuhan ekonomi desa, persoalan 
lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur, tata 
kelola lembaga pemerintahan desa yang tangguh merupakan beberapa 
poin penting yang dibahas bersama dalam musyawarah desa dan 
kemudian menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan 
desa. Perencanaan desa yang baik, dapat menghasilkan jenis kegiatan 
dan program yang baik pula. Hal ini tentunya dapat memperkuat 
proses pembangunan pada level di atasnya (Kabupaten, Provinsi 
dan Pusat) sehingga dapat menjamin upaya mewujudkan salah 
satu prioritas pembangunan nasional yaitu untuk mencapai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan. 

Perencanaan Teknokratis Pembangunan Desa: Menciptakan 
Desa yang Maju, Damai, dan Berkelanjutan

Pembangunan desa merupakan bagian integral dan tidak 
terpisahkan dari seluruh proses pembangunan nasional. Dalam 
Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nomor 25 
Tahun 2004 dijelaskan bahwa ada lima pendekatan yang dipakai 
dalam seluruh rangkaian perencanaan pembangunan, yaitu:16

a. Pendekatan Politik. Pendekatan ini memandang bahwa 
pemilihan Presiden/Kepala Daerah merupakan proses penyusunan 
rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya 
berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan 
masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, 
rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda 
pembangunan yang ditawarkan oleh Presiden/Kepala Daerah pada 
saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

b. Pendekatan Teknokratis. Pendekatan ini dilaksanakan dengan 
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga 
atau satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional bertugas 
untuk itu. 
16Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2004
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c. Pendekatan Partisipatif. Pendekatan ini dengan melibatkan 
semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap 
pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan 
aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

d. Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down). Pendekatan Atas-Bawah 
dan Bawah-Atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut 
jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan 
bawah-atas diselaraskan melalui musyarawah yang dilaksanakan 
baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan 
dan Desa. 

e. Pendekatan Bawah-Atas (Bottom-Up). Pendekatan Atas-Bawah 
dan Bawah-Atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut 
jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan 
bawah-atas diselaraskan melalui musyarawah yang dilaksanakan 
baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan 
dan Desa. 

Proses membangun desa sebagai bagian dari pembangunan 
nasional dimulai dari suatu proses perencanaan yang baik dan 
diikuti oleh tata kelola program yang baik pula. Proses perencanaan 
pembangunan desa mengacu pada perencanaan pembangunan 
Kabupaten/Kota sehingga dalam kegiatan perencanaan pembangunan 
desa, pemerintah desa mendapat pendampingan dari pemerintah 
Kabupaten/Kota yang secara teknis proses pendampingan ini 
dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Desa/OPD. Pendampingan 
perlu dilakukan dengan tujuan supaya kebijakan-kebijakan yang 
dibuat oleh desa dalam proses perencanaan pembangunan desa 
dapat disinergikan dengan kebijakan-kebijakan negara, secara khusus 
pemerintah kabupaten. Proses pendampingan Organisasi Perangkat 
Daerah dalam proses perencanaan pembangunan desa merupakan 
suatu bentuk implementasi pola pendekatan teknokratis dalam 
kegiatan perencanaan kegiatan desa.

Efektivitas pendekatan teknokratik dalam proses perencanaan 
pembangunan desa dapat dijelaskan berdasarkan hasil kerjasama 
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penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kabupaten Manggarai Timur, NTT dengan Pusat Studi Keamanan 
dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada yang pada tahun 2017 
mengadakan kegiatan Penelitian Tipologi 159 Desa di Kabupaten 
Manggarai Timur dan kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis 
65 Desa Model Kabupaten Manggarai Timur. Kegiatan penelitian 
dan Pelatihan dan Bimbingan Teknis ini merupakan inisiatif dari 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Manggarai Timur yang ingin 
menggandeng para ahli yang professional dan kompeten (dalam hal 
ini universitas) untuk secara bersama-sama terlibat aktif dalam proses 
perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan di Manggarai 
Timur. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk memetakan 
dan melakukan assessment terhadap tipologi desa yang tersebar 
di Manggarai Timur. Kegiatan ini berupaya untuk mendapatkan 
gambaran menyeluruh terkait kapasitas dan kesiapan desa-desa di 
Manggarai Timur dalam melaksanakan dan mengimplementasikan 
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di wilayahnya masing-
masing.

Kegiatan penelitian ini berusaha mengkaji berbagai macam 
persoalan, tantangan dan peluang yang lahir dari tiga aspek utama 
pembangunan di desa yaitu aspek tata kelola, aspek kapasitas 
kelembagaan dan aspek ketahanan masyarakat. Dalam dokumen 
Laporan Akhir Penelitian Tipologi 159 Desa Kabupaten Manggarai 
Timur17, kami melihat ada beberapa persoalan terkait proses 
implementasi ketiga aspek tersebut dalam program pemerintahan 
desa di Manggarai Timur. 
a. Aspek Tata Kelola. Pada bagian ini tim peneliti melihat ada 

beberapa faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap 

17Kegiatan Penelitian Tipologi 159 Desa Kabupaten Manggarai Timur diinisiasi 
oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Timur 
bekerja sama dengan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas 
Gadjah Mada tahun 2017. Tim peneliti dari PSKP UGM yang terlibat dalam 
penelitian ini dan menyusun dokumen Laporan Akhir Kegiatan Penelitian Tipologi 
159 Desa Kabupaten Manggarai adalah Frans Djalong, Franky Perdana, Bernolf 
Parera, Hendrikus Paulus Kaunang dan Flavianus Amor.
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penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu mekanisme kebijakan 
desa dan perdesaan, tata kelola kebijakan desa, stakeholder 
tata kelola, dan tata kelola pedesaan. Berdasarkan beberapa 
indikator tersebut, penelitian ini kemudian menemukan beberapa 
masalah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu 
mekanisme kebijakan desa/perdesaan yang tidak akuntabel dan 
transparan, belum ada sinergitas antara kebijakan desa dengan 
kebijakan perdesaan, stakeholder lain di luar unsur pemerintahan 
desa tidak terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan 
desa, ketidakjelasan manajemen database desa dan perdesaan, serta 
belum adanya alur koordinasi yang baik antara semua stakeholder 
yang ada di desa.

b. Aspek Kapasitas Kelembagaan. Ada beberapa faktor/variabel 
yang mempunyai pengaruh terhadap proses penyelenggaraan 
pemerintahan desa yaitu kualitas pelayanan public dasar, 
infrastruktur, kebijakan pemerintahan desa, kinerja pemerintah 
desa, representasi masyarakat desa dan kapasitas ekonomi yang 
ada di desa. Dalam kegiatan penelitian ditemukan ada beberapa 
persoalan mendasar terkait aspek kapasitas kelembagaan ini di 
antaranya rendahnya kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan 
di desa, tenaga kesehatan dan pendidikan yang masih kurang, 
angka kematian ibu dan anak dan angka kematian bayi berada 
pada level yang tinggi, rendahnya kualitas infrastruktur desa, 
kesulitan akses menuju pelayanan dasar (sentra ekonomi dan 
pelayanan birokrasi), keterwakilan perempuan dalam proses 
perumusan kebijakan masih sangat rendah, kapasitas ekonomi 
desa yang sangat lemah, kualitas SDM unsur penyelenggara 
pemerintahan desa masih belum memadai dan sangat kurangnya 
akses masyarakat terhadap lembaga keuangan dan perkreditan.

c. Aspek Ketahanan Masyarakat. Dalam penelitian ini tim 
peneliti menemukan beberapa faktor atau variabel yang sangat 
berpengaruh dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa 
yaitu dinamika yang ada di tengah masyarakat desa, livelihood dan 
budaya lokal. Variabel-variabel ini kemudian sangat membantu 
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untuk mengidentifikasi beberapa persoalan ketahanan masyarakat/
kohesi sosial yang ada di desa seperti ruang publik sebagai wadah 
sosialisasi masyarakat desa masih sangat kurang, masih minimnya 
aktivitas bersama di desa yang dapat memperkuat kohesi 
masyarakat (kegiatan budaya, ritual adat, dll.), praktik-praktik 
adat dan agama yang dapat memperkuat kohesi sosial secara 
perlahan mulai ditinggalkan, munculnya konflik kekerasan di 
tengah masyarakat desa sebagai dampak dinamika politik, sosial 
dan ekonomi.

Beberapa penjelasan terkait persoalan-persoalan yang ditemukan 
di level pemerintahan desa merupakan beberapa persoalan yang hendak 
diselesaikan pula oleh konsep pembangunan yang dikenal dengan 
nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development 
Goals. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut dan agar 
dapat merealisasikan mimpi besar agenda Tujuan Pembangunan 
berkelanjutan maka perlu dilakukan penguatan pada aspek-aspek 
tadi, yaitu aspek tata kelola desa dan perdesaan, aspek kapasitas 
kelembagaan dan aspek ketahanan masyarakat. Penguatan aspek-aspek 
pemerintahan desa dapat dilakukan dengan cara melibatkan semua 
stakeholder desa dan supra desa dalam seluruh proses pembangunan 
di desa. Pekerjaan penguatan tiga aspek pemerintahan desa merupakan 
wilayah kerja desa yang terdiri dari pemerintah desa, BPD, masyarakat 
desa bersama dengan pemerintahan supra desa, yaitu dari pemerintah 
pusat hingga kabupaten/kota.18

Tujuan utama dari kegiatan penelitian ini adalah untuk 
menetapkan klasifikasi desa berdasarkan tipologi desa (geografis, 
sosiologis, ekonomi, kapasitas tata kelola, kapasitas pembangunan, 
modal sosial dan modal budaya) di Manggarai Timur. Dalam 
proses penelitian, tim peneliti melakukan kajian terhadap 
kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam empat bidang 
kewenangan yaitu pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan 

18Dokumen Laporan Penelitian Tipologi 159 Desa Kabupaten Manggarai 
Timur
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kemasyarakatan. Tim juga melakukan kajian terhadap peluang dan 
tantangan yang dihadapi oleh proses pembangunan ekonomi desa 
berdasarkan sektor-sektor unggulan yang ada di masing-masing desa 
dan sinergitas antar-desa. Di samping itu, tim peneliti juga berusaha 
mengeksplorasi tantangan dan potensi yang muncul dalam bidang 
peningkatan modal sosial dan modal budaya (yang dapat membantu 
penguatan kohesi sosial desa dan kawasan perdesaan), serta pada 
bidang kapasitas kewarganegaraan di tingkat desa dalam siklus 
penyelenggaraan kebijakan desa.19

Berdasarkan tujuan utama kegiatan penelitian tadi, luaran yang 
dihasilkan dalam kegiatan penelitian ini adalah dokumen klasifikasi 
159 desa di Manggarai Timur berdasarkan tipologi desa. Tipologi 
desa yang dikembangkan oleh tim peneliti merupakan kombinasi 
pendekatan yang digunakan oleh Kemendes PDTT melalui Indeks 
Desa Membangun (IDM), pendekatan Bappenas melalui Indeks 
Pembangunan Desa (IPD), dan pendekatan Democracy, Development, 
dan Security yang selama ini dikembangkan oleh PSKP UGM. 
Berdasarkan beberapa pendekatan tersebut, tipologi desa dalam 
kegiatan penelitian ini dikaji melalui tiga aspek utama dalam proses 
pemerintahan dan pembangunan di desa yaitu aspek tata kelola desa, 
kapasitas kelembagaan desa, dan aspek ketahanan sosial-ekonomi 
dan budaya masyarakat desa. Hasil dari kegiatan penelitian ini 
diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan 
pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam proses penyusunan 
dan penyelenggaraan kebijakan pembangunan desa dan kawasan 
perdesaan yang sesuai dengan spirit pembangunan nasional sehingga 
cita-cita pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat 
diterapkan dalam semua level pembangunan, dimulai dari proses 
pembangunan desa.20   

Pendekatan teknokratik proses perencanaan pembangunan desa 
yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Manggarai 
Timur sejalan dengan kerangka penelitian yang dikembangkan oleh 

19Ibid.
20Ibid.
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PSKP UGM dalam isu pembangunan ekonomi, demokrasi politik 
dan kohesi sosial. Di samping itu, hal ini juga sejalan dengan prioritas 
pembangunan nasional yang ingin mencapai 17 agenda Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals. Ketiga 
isu tersebut dan 17 agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
menjadi kerangka teoretis dalam perumusan dan penyelenggaraan 
kebijakan desa/perdesaan di Manggarai Timur. Proses pembangunan 
yang berkelanjutan di desa tidak dapat berjalan dengan baik tanpa 
adanya partisipasi aktif dari semua warga desa. Keterlibatan warga 
desa merupakan suatu model pembangunan partisipatif di desa di 
mana dalam proses perencanaan pembangunan semua warga desa 
dilibatkan dalam kegiatan Musyawarah Desa yang bertujuan untuk 
merumuskan kebijakan desa dan kebijakan perdesaan. Partisipasi 
aktif warga desa merupakan perwujudan hak sosial-ekonomi yang 
dimiliki oleh tiap warga negara.

Partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses pembangunan desa 
dan dalam proses implementasi kebijakan desa/perdesaan merupakan 
laboratorium tempat pembelajaran demokrasi yang kontekstual, 
tempat berkembangnya berbagai ide dan gagasan menuju terciptanya 
identitas politik yang unik bagi penguatan demokrasi pada level akar 
rumput. Proses penguatan demokrasi pada level akar rumput dapat 
berjalan dengan baik situasi konflik dan ketegangan sosial di tengah 
masyarakat dapat dikelola dengan baik karena hal ini dapat membawa 
dampak tersendiri dalam proses pembangunan di desa. Dalam hal ini, 
aspek ketahanan masyarakat merupakan landasan fundamental bagi 
efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan di desa. Untuk 
mendukung terciptanya suasana yang kondusif di tengah masyarakat 
desa perlu adanya kebijakan pembangunan desa yang peka konflik di 
mana aktivitas penyelenggaraan kebijakan pembangunan di desa dapat 
diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya konflik kekerasan dan 
dapat menjadi sarana resolusi konflik. Kebijakan pembangunan desa 
dan kawasan perdesaan yang peka konflik dapat menjamin terciptanya 
efektivitas pembangunan di desa yang bertujuan untuk menciptakan 
desa yang maju, damai dan berkelanjutan.
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Berdasarkan penjelasan tadi kita dapat melihat dampak 
implementasi pendekatan Teknokratik dalam proses pembangunan 
desa dan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut.

Peningkatan Sinergitas Pembangunan antara Desa dan Supra 
Desa

Pendekatan teknokratik dalam proses pembangunan desa pada 
dasarnya merupakan sebuah bentuk perencanaan pembangunan 
yang melibatkan supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, 
provinsi dan juga pemerintah pusat. Proses melibatkan supra desa 
dalam proses perencanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari konsep membangun desa yang fokus pada kawasan perdesaan. 
Kawasan perdesaan merupakan bagian yang integral dari kawasan 
perkotaan. Selama ini ada ketimpangan yang terjadi antara proses 
pembangunan yang berlangsung di kota dan desa. Dalam bidang 
ekonomi, tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang hidup di 
kota berada jauh di atas masyarakat yang hidup di desa. Demikian 
juga dengan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak 
dan berkualitas di mana akses menuju pendidikan yang berkualitas 
hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kota, tidak demikian dengan 
masyarakat yang hidup di desa.

Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ini, perlu adanya 
sinergitas pembangunan di semua level pemerintahan dari desa, 
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan juga pemerintah pusat. 
Kebijakan pembangunan kawasan perdesaan diatur dalam Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 5 Tahun 2016. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan 
bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan pembangunan 
antara desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan 
meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat 
desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/
Walikota.21 Sejalan dengan konsep pembangunan nasional, maka 

21Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 5 Tahun 2016
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proses pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan Peraturan 
Menteri Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan 
prinsip partisipatif, holistic dan komprehensif, berkesinambungan, 
keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas.22 

Sinergitas pembangunan antara desa dan supra desa merupakan 
basis tercapainya tujuan pembangunan nasional. Perencanaan 
teknokratik dalam proses membangun desa dapat semakin 
meningkatkan kolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, 
kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Tujuan utama membangun 
desa adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa 
dengan jalan menghilangkan kemiskinan, keterbelakangan, dan juga 
ketertinggalan. Dalam proses membangun desa, pemerintah daerah 
mempunyai peran yang fundamental, dimulai dari proses perencanaan, 
pembiayaan dan pelaksanaan program. Namun, hal ini kemudian 
tidak menegasikan peran masyarakat desa karena warga desa tetap 
berpartisipasi secara aktif dalam proses perencaan dan pengambilan 
keputusan karena diskursus baru pembangunan memuat semangat 
rekognisi dan subsidiaritas di mana desa mempunyai kewenangan 
berdasarkan asal-usul dan berskala lokal untuk membangun daerah/
wilayahnya sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-
Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat 
Pemerintah Desa

Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah diatur mengenai 
struktru pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Desa, dan 
Pelaksanaan Kewilayahan. Para aparat pemerintah desa memegang 
peran sentral dalam proses pembangunan desa sehingga dituntut 
untuk mempunyai kapasitas respon pemerintahan desa dalam 
menjalankan tugas utamanya, yaitu penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, 
dan pembinaan masyarakat desa. Dalam tata kelola pemerintahan desa 

22Ibid.
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yang demokratis, dukungan proses pembangunan desa dari supra 
desa khususnya kabupaten merupakan sesuatu yang sifatnya mutlak 
karena mereka mempunyai kapasitas melaksanakan hal-hal pokok 
yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa.

Dukungan supra desa terutama pemerintah kabupaten dapat 
membantu peningkatan kualitas dan kapasitas aparat pemerintah 
desa terkait kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan 
dan pembangunan desa, melakukan pembinaan dan pemberdayaan 
masyarakat, pengelolaan keuangan desa, dan merealisasikan potensi 
ekonomi desa melalui BUMDes. Salah satu contoh penguatan kualitas 
dan kapasitas desa adalah Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis 65 
Desa Model Kabupaten Manggarai Timur yang diselenggarakan oleh Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Timur tahun 
2017. Penulis ikut terlibat dalam kegiatan ini dan mengikuti seluruh 
dinamika yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Tujuan utama 
kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis ini adalah untuk:
a. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam perumusan 

dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJMDes)

b. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam perumusan dan 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

c. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam perumusan 
dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (RAPBDes)

d. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam perumusan 
dan penyusunan Peraturan Desa (Perdes)

e. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam mendorong 
perekonomian desa melalui pembentukan dan pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan 
kepada perangkat pemerintah dari 65 desa model di Kabupaten 
Manggarai Timur merupakan sebuah bentuk keterlibatan aktif 
pemerintah kabupaten dalam proses mempersiapkan sumber daya 
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manusia terbaik bagi kelancaran program pembangunan desa. Melalui 
kegiatan ini pengetahuan, kemampuan, kreativitas dan inisiatif para 
aparat desa dapat selalu dikembangkan terutama dalam usaha untuk 
mengembangkan desanya menjadi desa yang maju, mandiri, damai 
dan berkelanjutan. Di samping itu, melalui kegiatan pelatihan dan 
bimbingan teknis ini diharapkan mampu membangkitkan kesadaran 
kolektif para pemerintah desa untuk dapat membentuk wadah 
bersama (asosiasi) sebagai sarana pertemuan, diskusi dan belajar, 
membangun agenda bersama dalam upaya pembangunan kawasan 
perdesaan, dan kerjasama antar-desa. Asosiasi ini kemudian dapat 
memperluas kerjasamanya dengan para pegiat ekonomi, akademisi, 
kelompok budaya dan agama sehingga dapat dihasilkan inovasi-
inovasi dalam kebijakan pembangunan desa yang akan menjadi basis 
keberlangsungan/keberlanjutan proses pembangunan di desa.

Pendekatan teknokratis dalam proses perencanaan pembangunan 
desa (RPJMDes, RKPDes dan APBDes) dapat membantu para 
stakeholder di desa untuk menyusun kebijakan pembangunan 
desa dan kebijakan penggunaan dana desa yang dapat mendorong 
terciptanya keadilan dan kesejahteraan di desa yang ditandai dengan 
tidak adanya problem kemiskinan dan kelaparan (no poverty dan no 
hunger), pelayanan kesehatan yang baik dan akses kesehatan yang 
dapat dijangkau oleh semua warga desa (good health and well being), 
kualitas pendidikan yang memadai bagi para warga desa (quality 
education), terciptanya kesetaraan gender dalam proses pemerintahan 
dan pembangunan di desa (gender equality), tersedianya infrastruktur 
dasar yang memadai di desa seperti penyediaan air bersih dan sanitasi 
yang baik (clean water and sanitation), tersedianya sumber-sumber 
energi yang dapat dijangkau oleh warga desa untuk kebutuhan hidup 
sehari-hari (affordable and clean energy), terciptanya lapangan kerja 
baru di desa yang dapat mendorong peningkatan ekonomi di desa 
(decent work and economic growth), berkembangnya industri-industri 
baru di desa yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang 
memadai (industry, innovation and infrastructure), dan mengurangi 
kesenjangan antara desa dan kota (reduced inequalities).
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Demokratisasi Pembangunan di Desa
Sinergitas pembangunan antara desa dan supra desa dalam 

mengimplementasikan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 
2014 dapat menciptakan demokratisasi pada level desa, mendorong 
kemandirian desa, dan memunculkan upaya untuk selalu melakukan 
konsolidasi pembangunan demi kesejahteraan semua masyarakat desa. 
Proses demokrasi yang berlangsung di desa tidak bisa dipisahkan 
dengan proses demokrasi yang terjadi di supra desa khususnya pada 
level kabupaten. Demokratisasi yang terjadi di level kabupaten 
mempunyai pengaruh yang signifikan bagi perkembangan demokrasi 
di desa. Fenomena ini tercermin dalam kegiatan Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) di mana desa menjadi salah satu tempat kontestasi 
politik para calon kepala daerah yang datang melakukan kegiatan 
kampanye untuk semakin meningkatkan elektabilitas. Kegiatan-
kegiatan politik praktis yang dilaksanakan selama masa Pemilu, Pilpres 
dan Pilkada merupakan contoh proses demokrasi yang kemudian 
dapat berpengaruh terhadap eksistensi desa. Dinamika demokratisasi 
pada level desa dapat membantu terciptanya kepemerintahan desa 
yang baik (good village governance) yang akan selalu melibatkan 
partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses pembangunan di desa. 

Kolaborasi perencanaan pembangunan antara desa dan supra desa 
(pendekatan teknokratis) juga dapat membantu proses perencanaan 
pembangunan desa yang dapat memperkuat proses demokratisasi di 
desa yang fokus pada pengembangan kompetensi, akuntabilitas dan 
partisipasi dari para aparat desa dan juga warga desa. Penguatan proses 
demokratisasi desa dapat menjamin terciptanya rasa aman bagi warga 
negara dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya sehingga 
dapat membentuk desa dan komunitas desa yang maju dan berkelanjutan 
(sustainable villages and communities), dapat menjamin keseimbangan pola 
konsumsi dan produksi di desa (responsible consumption and production) 
sehingga penggunaan dana desa tidak hanya dibelanjakan untuk 
urusan konsumtif, tetapi juga dapat digunakan untuk pengembangan 
sektor-sektor produksi di desa (Badan Usaha Milik Desa/BUMDes), 
memperkuat kapasitas aparat desa dan masyarakat dalam menghadapi 
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isu-isu terkait perubahan iklim (climate action), dan menumbuhkan 
kesadaran warga desa untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan 
desa (life below water dan life on land) yang merupakan salah satu sumber 
ekonomi bagi warga desa.

Untuk mendukung terciptanya kondisi yang telah disebutkan di 
atas, maka pemerintah desa perlu merumuskan kebijakan perencaan 
pembangunan desa yang peka konflik sehingga melalui kebijakan 
ini pemerintah desa dapat mencegah terjadinya konflik kekerasan 
di tengah masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas 
pembangunan di desa. Melibatkan peran aktif masyarakat juga sangat 
dibutuhkan karena hal ini dapat menjamin rasa keadilan dalam proses 
pembangunan desa sehingga tidak ada kelompok lain dalam masyarakat 
yang kemudian merasa tersingkir dan tidak menerima manfaat dari 
program pembangunan yang ada di desa. Dan pemerintahan desa 
juga harus serius dalam mempersiapkan dan memperkuat kapasitas 
kelembagaan di desa yang dapat mengimplementasikan amanat 
Undang-Undang Desa dengan baik dan benar, dan juga menjamin 
proses pemerintahan dan pembangunan di desa dapat berjalan dengan 
demokratis yang dapat mengakomodasi kepentingan semua kelompok 
warga yang tinggal di desa (Peace, Justice and Strong Institutions).

Beberapa dampak implementasi pendekatan teknokratis dalam 
proses perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari dinamika 
perkembangan demokrasi, pembangunan dan keamanan dan hal ini 
merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam 
setiap upaya pengkajian tentang desa. Sebagai bagian dari keseluruhan 
proses pembangunan nasional, program pembangunan desa hendaknya 
selalu diintegrasikan dan disinergikan dengan program pembangunan 
pada level supra desa. Dalam hal ini kemampuan dan kapasitas aparat 
desa dan perangkat desa harus selalu ditingkatkan dan kemampuan 
untuk membangun jaringan kerjasama harus selalu diperkuat sehingga 
terjalin suatu sinergitas pembangunan yang berkesinambungan dan 
berkelanjutan yang dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan 
di desa yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita lahirnya Undang-Undang 
Desa Nomor 6 Tahun 2014 (Partnership for the goals).
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Pendekatan Teknokratis merupakan salah satu pendekatan yang 
dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan desa yang 
dalam hal ini dijalankan oleh Organisasi Perangkat Desa (dalam hal ini 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) bekerjasama dengan lembaga 
professional (perguruan tinggi, konsultan, dan lembaga swadaya 
masyarakat) yang kompeten dalam kajian tentang desa. Sinergitas desa 
dan supra desa dalam menyusun kebijakan pembangunan desa sesuai 
dengan amanat dalam Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa 
perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa 
sesuai dengan kewenangannya harus tetap mengacu pada perencanaan 
pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pemerintahan dan 
pembangunan desa yang demokratis membutuhkan dukungan dari supra 
desa terutama pemerintah pada level kabupaten. Dukungan pemerintah 
kabupaten terhadap pembangunan di desa akan berjalan efektif jika 
aparat dan perangkat desa memahami dengan baik kewenangannya 
dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan 
masyarakat dan pengelolaan keuangan desa. Kapasitas pemerintah desa 
dan ekonomi desa harus selalu ditingkatkan sehingga fungsi fasilitatif-
koordinatif pemerintah kabupaten dapat bekerja dengan optimal dalam 
proses akselerasi pembangunan desa yang akan membawa dampak positif 
bagi peningkatan dan pengembangan ekonomi desa untuk menciptakan 
desa yang maju, damai dan berkelanjutan.

Penutup
Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan 

bahwa tujuan utama pembangunan desa adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 
pembangunan saran dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi 
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang melihat konsep 
pembangunan sebagai upaya menjaga peningkatan kesejahteraan 
rakyat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga kualitas 
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lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan 
terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Similaritas tujuan 
pembangunan ini diharapkan dapat mendukung dan menciptakan 
peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya, secara 
khusus kesejahteraan hidup masyarakat di desa. Implementasi 
Undang-Undang Desa telah membuka ruang transformasi bagi sistem 
pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan desa/tata kelola yang 
demokratis (democratic village governance). 

Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas 
pemerintahan desa dalam proses perencanaan pembangunan desa 
yang transparan dan akuntabel, serta dapat mengakomodasi semua 
kepentingan kelompok masyarakat yang hidup di desa. Proses perencanaan 
pembangunan yang demokratis mensyaratkan partisipasi aktif seluruh 
masyarakat desa di mana proses perumusan kebijakan akan dibahas dan 
diputuskan dalam forum Musyawarah Desa. Di samping itu, proses 
perencanaan desa yang demokratis juga memerlukan dukungan dari supra 
desa dalam hal ini pemerintah kabupaten sehingga terjadi sinkronisasi 
perencanaan pembangunan antara desa dan kabupaten. Dukungan 
pemerintah kabupaten terhadap proses perencanaan pembangunan desa 
dapat mempercepat proses pembangunan di desa menjadi desa yang 
maju, damai dan berkelanjutan di mana hal ini merupakan salah satu 
fondasi keberhasilan pembangunan nasional dalam mencapai agenda 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals. 
Desa yang kuat dapat menjamin kedaulatan bangsa dan negara. 
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BAB IX
PILKADES DAN POLITIK HATI NURANI

Guno Tri Tjahjoko

*****

Abstrak
Maraknya Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Indonesia diwarnai 
dengan adanya temuan politik uang. Politik uang merupakan ancaman 
bagi proses demokratisasi di Desa. Artikel ini membahas tentang pergulatan 
bakal calon perempuan tanpa politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa 
(Pilkades) Sriharjo Kabupaten Bantul tahun 2018. Tujuan penulisan artikel 
ini ialah  menguak strategi pemenangan kandidat perempuan dengan tanpa 
politik uang dapat memenangkan kontestasi dalam Pemilihan Kepala Desa 
Sriharjo. Temuan penelitian ini menunjukkan dengan adanya pendekatan 
hati nurani, sosialisasi intensif kepada masyarakat dan pengawalan melekat 
terhadap ‘sniper’, politik uang dapat dipatahkan.

Kata kunci: demokrasi desa, politik uang, sosialisasi intensif dan pengawalan 
melekat

 
Pendahuluan

Pemilihan pemimpin secara langsung dan serentak baik pada 
ranah Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Legislatf dan 
Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah menandai implementasi 
demokrasi liberal di Indonesia. Penerapan demokrasi liberal tersebut 
juga diimplemantasikan dalam Pemilihan Kepala Desa. Tampaknya 
dengan penerapan demokrasi liberal dalam Pemilihan Kepala Desa 
tersebut telah terjadi ‘pemaksaan’ nilai-nilai budaya yang berbeda.
Sesungguhnya demokrasi liberal bertentangan dengan demokrasi 
desa di Indonesia. Demokrasi liberal  memberlakukan sistem nilai 
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one person,one vote, one value - yang cenderung individualistis 
yang bermuara dari budaya Barat. Sementara itu demokrasi desa 
memberlakukan sistem gotong-royong, musyawarah, mufakat - yang 
cenderung menekankan kesepakatan bersama atau kolektivitas.

Prinsip one person,one vote, one value yang mendasari 
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tersebut - tidak lain adalah 
apresiasi terhadap hak-hak individual untuk menentukan pemimpin. 
Tampaknya tidak diperhatikan adalah kenyataan bahwa kontestasi 
dalam Pemilihan Kepala Desa yang digelar untuk merayakan hak-hak 
individual ini dilangsungkan dalam masyarakat yang mengedepankan 
kolektivitas, termasuk di dalamnya kekerabatan, solidaritas etnis dan 
sebagainya. Tanpa disadari, ada ketidaksesuaian budaya, yang oleh 
para pakar politik diabaikan implikasinya. Seolah-olah kontestasi 
untuk menentukan pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa 
merupakan satu-satunya cara mewujudkan kedaulatan rakyat. 

Implikasi dari penerapan sistem nilai yang diatasnamakan 
demokrasi tersebut seakan kedap dari sistem budaya kekerabatan 
dalam masyarakat Indonesia. Padahal masyarakat Indonesia telah 
hidup dalam sistem budaya kekerabatan selama berabad-abad 
lamanya, dan oleh karenanya tidak mungkin diabaikan kapasitasnya 
mementahkan sistem nilai budaya yang diberlakukan. Pada 
kenyataannya pasca reformasi dengan penerapan sistem demokrasi 
liberal - hal ini tidak menghapuskan nilai-nilai budaya lokal. Bahkan, 
pemberlakuan demokrasi liberal tersebut dibarengi dengan tidak 
kunjung matangnya, kalau bukan melemahnya partai politik dalam 
mengagregasi kepentingan masyarakat. Salah satu dampak negatif 
dari penerapan demokrasi liberal dalam Pemilihan Kepala Desa ialah 
maraknya bakal calon melakukan tindakan memberikan uang dan 
barang untuk ‘membeli suara’ masyarakat.  Selain itu kecenderungan 
pemilihan pemimpin secara langsung oleh masyarakat dimaknai 
sebagai pewujudan demokrasi, namun efek negatif dari penerapan 
demokrasi memunculkan oligarki elite politik (Bnd.Hammar,2017; 
Bnd.Vengroff et all,2018; Bnd. Berger, 2017; Haskel,2018).
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Artikel ini memaparkan tentang pergulatan bakal calon 
perempuan memenangkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan 
tanpa politik uang. Dalam arena kontestasi Pilkades serentak dan 
langsung (one person, one vote, one value), dimana masyarakat Desa 
memilih langsung kandidat Lurah, maka suatu keniscayaan kandidat 
akan menginstrumentasi uang untuk membeli suara pemilih. Ada 
anggapan masyarakat bahwa tanpa politik uang kandidat tidak 
akan menang dalam kontestasi Pilkades. Sebaliknya penelitian 
ini membuktikan sebaliknya, bahwa tanpa politik uang kandidat 
perempuan dapat menang mutlak.

Kajian Literatur 
Penelitian Pilkades terdahulu dilakukan oleh Syahbudin 

(2000) dan Hidayat dan kawan-kawan (2018) yang meneliti 
Pilkades di Kabupaten Sragen dan Kediri. Temuan Syahbudin dan 
Hidayat dan kawan-kawan menunjukkan bahwa kandidat yang 
menang menggunakan orang pintar (dukun), mendekati tetangga 
dengan membagi uang dan barang dan mengadakan bancakan 
atau slametan. Kelemahan metode Syahbudin dan Hidayat dalam 
penelitian ini hanya memaarkan secara naratif, peneliti kurang 
mengeksplorasi secara mendalam interaksi antar kandidat dan strategi 
pemenangannya. Dalam hal ini peneliti kurang kritis mengkaji 
fenomena dan mencari makna,misalnya: penggunaan dukun dalam 
Pilkades. Figur dukun atau orang pintar dalam Pilkades sering kurang 
mendapat tempat untuk diteliti- apakah kemenangan kandidat Lurah, 
karena faktor dukun atau faktor elektabilitas (?) Selaras dengan hal 
tersebut, kandidat yang memberikan uang, barang dan jasa seperti 
bancakan/slametan - menarik untuk dikaji. Pemberian uang, barang 
dan jasa apakah ada korelasinya dengan kemenangan kandidat Lurah 
(?). Kalau faktor pemberian uang, barang dan jasa menjadi penentu 
kemenangan kandidat Lurah, bukankah hal tindakan politik uang - 
yang dapat dikenai sanksi pidana (?). Data tentang peranan dukun dan 
pemberian uang, barang dan jasa tersebut perlu diformulasikan dan 
ditafsirkan, sehingga peneliti menemukan makna yang mendalam. 
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Selain itu penelitian tentang gaya kepemimpinan yang demokratis 
dilakukan oleh Prasetyoningsih dan Adi (2016) dengan metode 
kualitatif naratif. Tampaknya ada korelasi gaya kepemimpinan yang 
demokratis yang menarik respek masyarakat terhadap Kepala Desa. 
Prasetyoningsih dan Adi (2016) meneliti tentang strategi perempuan 
Kepala Desa dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis 
di Kabupaten Kendal. Hasil temuan Prasetyoningsih dan Adi (2016) 
menunjukkan kepemimpinan perempuan diterima oleh masyarakat, 
karena dia sering blusukan dan peduli terhadap permasalahan 
masyarakat. 

Dalam konteks masyarakat Kabupaten Kendal yang berbudaya 
patriarkhi, seorang perempuan dianggap tidak layak memimpin laki-
laki. Namun Kepala Desa (perempuan) dengan strategi blusukan dan 
peduli terhadap masyarakat dapat diterima. Kelemahan metodologi 
Prasetyoningsih dan Adi (2016) ialah kurang banyak wawancara 
dan diskusi mendalam yang melibatkan masyarakat. Hal ini terbukti 
peneliti tidak menyampaikan data hasil wawancara dan diskusi 
mendalam. Peneliti telah memasukkan pikirannya ke dalam teks, 
tanpa merujuk data primer temuan di lapangan. Padahal dalam 
penelitian kualitatif, salah satu syaratnya ialah data primer yang 
ditafsirkan secara konsisten. Data primer dalam bentuk pembicaraan 
langsung antara peneliti dengan subyek - diungkap dalam naskah dan 
ditafsirkan oleh peneliti tanpa memasukkan pendapat atau pikiran 
pribadi ke dalam teks. Untuk meneliti gaya kepemimpinan tidak 
cukup hanya mewawancarai Lurah dan perangkat Desa, namun 
perlu wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok 
perempuan, pemuda/pemudi, pengurus RT/RW, pengurus PKK dan 
lain-lain. Oleh karena  melalui wawancara dengan masyarakat secara 
langsung dapat diketahui respon obyektif mereka terhadap gaya 
kepemimpinan Kepala Desa. Selain itu dengan metode pengambilan 
data melalui fokus diskusi mendalam terhadap kelompok masyarakat 
- peneliti akan mendapatkan data primer yang obyektif.

Selaras dengan hal tersebut Karim (2004) meneliti tentang 
kepemimpinan perempuan di Pamekasan Madura - hasil temuannya 
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mengindikasikan dukungan masyarakat dan budaya menjadikan 
pemimpin perempuan dapat menang dalam Pilkades. Namun 
sebaliknya menurut Supardi (2011) yang meneliti tentang kebijakan 
pengarusutamaan jender dalam Pilkades serentak di Jember - ternyata 
peran perempuan masih minim hanya 9% (640 orang) dari 7228 
kadidat Kepala Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa di satu sisi 
perempuan berpotensi untuk menjadi Kepala Desa, namun di sisi 
lain dia kurang tertarik untuk merebut kekuasaan dalam Pilkades. 
Selaras dengan hal tersebut, kontestasi antar kandidat dalam 
Pilkades diperlukan strategi pemenangan, dimana politik uang atau 
serangan fajar dianggap sarana yang efektif untuk memengaruhi 
perilaku pemilih. Penelitian tentang Pilkades relasinya dengan 
politik uang  dilakukan juga di Kabupaten Pati (Fitriyah, 2015), 
Nganjuk (Ratnasari dan Adi:2016), Magetan (Harianto dkk: 2018), 
Kediri (Ainillah, 2016) dan Tulungagung (Hidayat dkk,2018). 
Hasil temuan para peneliti tersebut menunjukkan bahwa semakin 
banyak kandidat memberikan uang, maka dia akan menang dan 
meningkatkan partisipasi pemilih. Namun kelemahan para peneliti 
tersebut ialah tidak menggambarkan bagaimana kerja tim sukses 
secara rinci, misalnya: pemberian uang, barang dan jasa ke pemilih - 
apakah diberikan langsung atau tidak langsung. Sesungguhnya dengan 
mengeksplorasi secara mendalam data jumlah rupiah yang diberikan 
dan latarbelakang penerima- menarik untuk membuat kajian baru. 
Namun hal ini tidak dilakukan oleh para peneliti, sehingga hasil 
penelitian kurang mendalam (Bnd. Aspinall dan Sukmajati, 2015). 
Selain itu para kandidat dalam Pilkades kurang mengetahui dampak 
hukum yang dilakukan dengan melibatkan tim sukses untuk 
melakukan politik uang. Para kandidat, tim sukses dan penerima 
uang, barang dan jasa dapat dijerat dengan Undang-Undang tindak 
pidana korupsi (Widyawati, 2018).

Tampaknya penelitian tentang politik uang dalam Pemilu/
Pilkades juga marak terjadi di Asia (Aspinall dan Rohman, 2017; 
Bjorkmen, 2014; Cramer, 2016; Callahan, 2018; Johnston, 2014). 
Maraknya politik uang dalam Pemilu/Pilkades mengindikasikan 
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bahwa fenomena ini sudah lazim. Penelitian Malong (2017) di Tago, 
Surigao del Sure, Filipina membuktikan bahwa kandidat memberikan 
uang dan barang kepada masyarakat. Malong membuktikan bahwa 
untuk memeroleh dukungan suara, kandidat memberikan uang dan 
barang, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu dan 
belum melek politik. Hal ini membuktikan bahwa pada tataran 
masyarakat bawah - politik transaksional dapat diterima. Mereka 
tidak peduli terhadap perbuatannya yang diancam sanksi hukuman 
pidana atau perdata. Yang lebih ironi lagi, mereka tidak tahu 
bahwa dengan menerima uang dan mencoblos kandidat - mereka 
telah menggadaikan kedaulatan rakyat. Menurut Muhtadi (2013) 
diperkirakan sekitar tiga juta masyarakat Filipina menerima uang 
dan barang dari kandidat dalam Pemilu 2002. Demikian juga di 
Thailand, tiga puluh persen responden kepala keluarga ditawari uang 
dan barang oleh elite politik (Fang, 2016; Hewison, 2017). Praktik 
politik uang dalam Pemilu juga terjadi di Taiwan, dua puluh tujuh 
prosen responden ditawari uang dan barang oleh tim sukses dalam 
Pemilu 1999. Faktor pemberian uang dan barang oleh tim sukuses 
kepada pemilih yang memotivasi mereka memilih kandidat. Selaras 
dengan hal tersebut Heath dan Tillin (2017) meneliti di Madya 
Pradesh, India - mereka menemukan penyebab adanya politik uang, 
yakni kemiskinan dan masyarakat kurang berpendidikan. Selaras 
dengan hal tersebut, penelitian korelasi antara vote buying (beli 
suara) dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di 
Nigeria dilakukan Adotujelegan (2018). Temuan Adotujelegan (2018) 
membuktikan adanya korelasi antara pemberian kepada orang miskin 
dalam bentuk pembangunan jalan, rumah dan fasilitas umum dengan 
keterpilihan kandidat. Pemberian uang dengan menggunakan sarana 
keuangan negara untuk kepentingan pribadi, agar kandidat terpilih 
dalam Pemilu/Pilkades menjadi modus terselubung. Sang kandidat 
biasanya petahana yang mencalonkan diri lagi dalam Pemilu- dia 
menginstrumentasi penggunaan anggaran pemerintah dalam rangka 
membangun infrastruktur dan pelayanan publik (Adotujelegan, 2018; 
Bnd. Aspinal dan Sukmajati, 2015). 
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Memperhatikan fenomena maraknya permasalahan politik uang 
di Indonesia dan Asia yang berdampak ke Pemilu/Pilkades tersebut 
di atas - hal ini menjadi keprihatinan bersama. Sebab demokrasi yang 
berkualitas membutuhkan kedewasaan masyarakat dan elite politik 
dalam hal berpolitik. Maraknya praktik politik uang yang dilakukan 
oleh kandidat dalam Pemilu/Pilkades mengindikasikan adanya 
kemunduran dan stagnannya proses demokrasi di ranah masyarakat. 
Proses demokratisasi pada ranah desa pun mulai terkoyak dengan 
adanya Pilkades serentak.Masyarakat miskin dan terpinggirkan 
rentan dengan politik uang, oleh karena itu mendesak dilakukan 
penelitian inovatif yang memberikan wacana baru. Penelitian ini 
berbeda dengan para peneliti sebelumnya baik dari segi metodologi, 
konseptual maupun kerangka pikir. Penelitian sebelumnya 
hanya menggunakan metode kualitatif dan deskriptif, sedangkan 
penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Penggunaan pendekatan fenomenologi bertujuan 
menemukan orisinalitas dari pelaku (subyek) yang menjadi dasar 
data primer yang valid dan reliabel. Adapun pertanyaan mendasar 
dari penelitian ini ialah bagaimana strategi kandidat dalam kontestasi 
Pilkades tanpa politik uang? 

Demokrasi Desa
Secara etimologi kata demokrasi (Yunani) terdiri dari dari kata 

demos (rakyat) dan kratein (kekuasaan). Jadi definisi demokrasi 
ialah kekuasaan/kedaulatan dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan 
demikian memaknai demokrasi desa ialah kekuasaan/kedaulatan 
dari, oleh dan untuk masyarakat yang bermuara dari nilai-nilai asli 
desa (Bnd. Heywood, 2018; Cooke, Maeve, 2018; Almond dan 
Verba, 2015). Aristoteles mendefinisikan negara ialah persatuan 
antar keluarga dan desa (Bnd.Rahe, 2017; Hoipkemier, 2018; Trott, 
2019). Artinya negara tidak akan ada, bila keluarga-keluarga dan 
desa tidak menghendaki. Dalam konteks demokrasi, Aristoteles 
berpandangan bahwa pemilihan langsung pemimpin adalah wujud 
kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berdaulat bukan negara atau elite 
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politik, sebab secara esensi demokrasi ialah kedaulatan dari, oleh 
dan untuk rakyat. Oleh karena itu tujuan didirikan negara adalah 
dalam rangka mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat. 
Selaras dengan pikiran Aristoteles tersebut, Mohammad Hatta (1966) 
memaparkan bahwa demokrasi kita bermuara pada musyawarah di 
desa. Demokrasi Indonesia bukan dari Barat atau demokrasi yang 
otoriter, melainkan demokrasi sosial (asli) yang berpedoman pada 
nilai-nilai dalam masyarakat desa. Selanjutnya Hatta (1966: 27) 
menuliskan, sebagai berikut :

“Kelima anasir demokrasi asli itu: rapat, mufakat, gotong 
royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir 
dari daerah kekuasaan raja, dipuja dalam lingkungan 
pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi 
sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia 
Merdeka di masa datang. Tidak semua dari yang tampak 
bagus pada demokrasi desa dapat dipakai pada tingkat yang 
lebih tinggi dan modern. Tetapi sebagai dasar ia dipandang 
berguna. Bagaimanapun, orang tak mau melepaskan cita-
cita demokrasi sosial, yang sedikit-banyak bersendi pada 
organisasi sosial di dalam masyarakat asli sendiri.” 

Kutipan tersebut mengindikasikan bahwa demokrasi sosial 
(asli) bermuara pada masyarakat desa yang guyub rukun dan 
mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Bahkan masyarakat 
desa bisa menyingkirkan pemaksaan hak raja melalui demonstrasi ke 
hadapan raja. Dengan demikian masyarakat desa memiliki otonomi 
dan kedaulatan dalam hal mengelola pemerintahan. Menurut Hatta 
(1966) demokrasi sosial (asli) dilatarbelakangi adanya pengaruh 
demokrasi liberal yang berkembang di Barat dan adanya budaya 
kolektivisme. Demokrasi sosial bukan demokrasi liberal yang mengacu 
one person, one vote, one value. Demokrasi sosial mengutamakan 
rapat, mufakat dan gotong royong. Artinya dalam konteks 
Pemilihan Kepada Desa - masyarakat mengadakan musyawarah 
untuk menentukan Kepala Desa. Namun dalam proses politik, 
pemerintahan desa diperalat baik secara langsung atau tidak langsung 
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oleh kepentingan Negara (Maschab, 2013:173). Hal ini tampak 
dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa, dimana pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung. Hal 
ini mengabaikan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat yang 
mengedepankan kolektivitas. Menurut Undang-Undang Nomor 
6 tahun 2014, pasal 34 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagai 
berikut : (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa; (2) 
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap  pencalonan, 
pemungutan suara dan penetapan. Memperhatikan pasal 34 tesebut 
tersurat bahwa prinsip one person, one vote, one value diterapkan 
dalam Pilkades dan telah menggantikan prinsip-prinsip musyawarah 
untuk mufakat yang merupakan budaya asli masyarakat desa. Dengan 
demikian pandangan Maschab (2013) tentang pemerintahan desa 
yang diperalat oleh kepentingan besar terbukti. Oleh karena Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mensahkan Pemerintah, maka 
dengan sadar Pemerintah menerapkan Pemilihan Kepala Desa secara 
langsung yang menggantikan demokrasi sosial (asli) diganti dengan 
demokrasi liberal. 

Selaras dengan penerapan demokrasi liberal dalam Pilkades, 
Robert Dahl  berpendapat demokrasi ialah praktek pemerintahan 
dimana kekuasaan diperebutkan, dan perebutan itu dilakukan secara 
jujur dan adil melalui Pemilu/Pilkada (Bnd. Moran dan Parry, 2015; 
Held,1987; Zhao, 2017). Bahwa dengan menjalankan pemilihan 
pemimpin secara langsung proses demokrasi akan terwujud. Menurut 
Diamond konsepsi demokrasi terdiri dari dua, yakni : (1) electoral 
democracy dan (2) liberal democracy.Yang dimaksud dengan electoral 
democracy ialah sistem pemerintahan dalam suatu negara bangsa, 
dimana masyarakat memilih langsung pemimpin melalui pemilihan 
yang jujur dan adil. Sistem electoral democracy yang diterapkan seperti 
di Athena tersebut memiliki kelemahan, kalau diterapkan dalam 
masyarakat yang mejemuk. 
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Patronase dan Politik Uang
Larangan memberikan uang, barang dan jasa telah diatur 

dalam Undang-Undang dan Peraturan, namun kandidat Pilkades 
menganggap hal ini tidak penting, karena pesaingnya juga melakukan 
hal yang sama. Hal ini selaras dengan pandangan Weiss (2016) 
yang meneliti perilaku pemilih dalam Pemilu 2013 di Malaysia. 
Temuan Weiss menunjukkan bahwa partai berkuasa (pemerintah) 
menginstrumentasi patronase melalui bantuan infrastruktur dan 
non infrastruktur. Elite partai politik menginstrumentasi program 
pemerintah untuk memengaruhi perilaku pemilih, khususnya di 
daerah pinggiran atau kantong kemiskinan. Masyarakat memahami 
pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemrintah adalah hal 
yang wajar. Namun elite partai politik bertendensi menginstrumentasi 
pemberian bantuan sosial sebagai strategi kempanye. Ironinya 
masyarakat menganggap politik transaksional sebagai kewajaran, 
sehingga ketika caleg kampanye ke desa-desa, mereka minta imbalan 
uang atau barang kepada kandidat yang mendatanginya. Artinya 
mereka secara terang-terangan meminta kepada kandidat tanpa merasa 
bersalah. Tindakan masyarakat yang meminta imbalan kepada tim 
sukses atau kandidat, mengindikasikan bahwa masyarakat semakin 
permisif dan menganggap politik uang hal yang lazim. Menurut 
Kumorotomo tindakan politik uang dilakukan, sebagai berikut: 
Pertama, uang diberikan secara langsung. Politik uang langsung 
diwujudkan kandidat atau tim sukses dengan cara membagi-bagikan 
langsung kepada masyarakat (Halili, 2009). Dalam hal ini, kandidat 
mendatangi dari rumah ke rumah dengan membawa uang yang 
diberikan langsung kepada masyarakat. Selain itu kandidat juga 
memberikan uang  dalam kampanye tertutup atau terbuka, dimana 
kandidat memberikan hadiah uang kepada peserta kampanye 
yang harganya melebihi batas aturan. Kedua, uang diberikan tidak 
langsung. Maksudnya politik uang tidak langsung ialah kandidat tidak 
memberikan uang, namun kandidat melalui tim sukses membagi-
bagikan  barang kepada masyarakat, Dalam hal ini tim sukses yang 
mendatangi dari rumah ke rumah untuk membagi-bagikan  barang. 
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Untuk kasus Pilurdes, kandidat memberikan sembako, kambing, sapi, 
sepeda motor dan lain-lain dalam rangka ‘membeli’ suara pemilih.

Selaras dengan hal tersebut, Aspinall dan Sukmajati (2015) 
mengkaji tentang maraknya politik uang di Indonesia dengan 
pendekatan yang berbeda dengan para peneliti sebelumnya. Aspinall 
dan Sukmajati (2015) berpendapat bahwa elite politik atau kandidat 
menggunakan strategi kampanye dengan pendekatan patronase 
(Shefter, 1994: 283; Hutchcroft, 2014:176-177). Elite selaku kandidat 
(patron) dalam pemilihan membeli suara (vote buying), memberi 
barang (club good) dan pembangunan sarana publik (pork barrel 
politic). Dalam mewujudkan strategi politik uang tersebut, kandidat 
menggunalan ‘broker’ atau tim sukses yang bertugas memberikan 
uang dan barang kepada pemilih. Aspinal (2015: 4) mendefinisikan 
patronase sebagai relasi antara patron (kandidat) dengan klien 
(pemilih) yang di dalamnya terjadi pembelian suara (vote buying), 
di mana transaksi pemberian uang dan barang terjadi. Pandangan 
Aspinal tentang patronase tersebut selaras dengan Muhtadi (2013: 
3) yang berpendapat bahwa budaya patronase sebagai sumber dari 
politik uang di negara berkembang. Asumsi Aspinal dan Muhtadi, 
karena masyarakat di negara berkembang masih banyak yang buta 
huruf, miskin dan kurang modern. Menurut Muhtadi (2013) adanya 
relasi patronase dan tidak adanya kedekatan dengan partai politik 
menyebabkan suburnya politik uang ( Apple dan Eleni, 2018; Atia 
dan Catherine, 2018).

Politik Hati Nurani
Dalam kontestasi antar kandidat, agar menang dalam Pilkades 

tidak bisa dihindarkan penggunaan strategi dalam rangka memengaruhi 
perilaku pemilih. Strategi yang jitu dan cepat memengaruhi pemilih 
ialah dengan membeli suara (vote buying). Melalui pembelian suara 
pemilih tersebut, kandidat diprediksikan bisa menang dengan mudah. 
Definisi strategi (strategia,Yunani) berarti kepemimpinan atas pasukan 
atau seni memimpin pasukan (Schroder, 2003: 4). Dalam konteks 
pengaturan strategi Pilkades tersebut, tim sukses merencanakan taktik 
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- siapa yang harus dipengaruhi, bagaimana memengaruhi mereka, agar 
mereka memilih kandidat. Tidak bisa dihindari adanya ‘perang taktik’ 
antar kandidat, misalnya untuk memengaruhi kelompok perempuan 
- masing-masing tim sukses mendatangi mereka dan menawarkan 
janji-janji program. Upaya tim sukses memengaruhi mereka dengan 
mudah ialah memberikan uang, barang atau jasa. Hal ini sudah lazim 
dilakukan oleh tim sukses, bahkan ada kelompok tani yang meminta 
traktor untuk mengolah lahan. Tim sukses yang diperhadapkan 
dengan permintaan tersebut tentu melakukan penawaran, apakah 
kalau traktor diberikan seluruh warga padukuhan akan memilih 
kandidat- apa jaminan seluruh warga memilih kandidat. 

Di sisi lain, di daerah yang rawan politik uang ialah adanya 
kantong-kantong kemiskinan, dimana di daerah tersebut tingkat 
pengangguran tinggi. Dalam kondisi masyarakat miskin dan 
merebaknya pengangguran - ketika tim sukses memperkenalkan 
kandidat dan sosialisasi program, maka mereka akan mengajukan 
permintaan uang, barang dan sarana pra sarana pedukuhan. 
Menghadapi realita tersebut tim sukses yang membutuhkan 
dukungan pemilih akan diperhadapkan dilema. Di satu sisi, kandidat 
membutuhkan dukungan pemilih, namun harus mengeluarkan biaya 
atau menuruti permintaan masyarakat. Mungkin  mereka tahu, kalau 
hal ini ketahuan dan dilaporkan oleh pesaing kandidat lain - dia akan 
terkena sanksi pidana yang berat. Namun di sisi yang lain, kalau 
mereka tidak menuruti keinginan masyarakat, maka kandidat tidak 
akan dipilih dalam Pilkades atau kalah. Apalagi kandidat tidak dikenal 
dan memiliki elektabilitas yang rendah, hal ini akan menyulitkan 
mereka untuk memenangkan kontestasi dalam Pilkades. Apakah ada 
strategi lain yang tanpa politik uang ? Penulis melakukan penelitian di 
desa Sriharjo dan menemukan adanya kandidat yang menang tanpa 
menggunakan politik uang. Adapun strategi kandidat dapat menang 
tanpa politik uang, penulis gambarkan sebagai berikut :



197

Pilkades dan Politik Hati Nurani

 
Gambar 1. Politik Hati Nurani

Gambar 1.1. tentang Politik Hati Nurani berdasarkan wawancara 
penulis terhadap Titik Istiyawatun Khasanah (TIK) selaku kandidat 
pemenang dan tim sukses. Ketika peneliti bertanya kepada TIK, apa 
modal untuk mencalonkan diri sebagai lurah ? “Saya merasa bersalah, 
karena tidak memberi kotribusi kepada masyarakat Sriharjo. Saya harus 
pulang untuk membangun desa. Modal saya untuk mencalonkan diri 
sebagai Lurah adalah komitmen dan percaya diri” (Wawancara TIK, 
12 Maret 2019). Dari jawaban TIK tersebut dapat ditarik makna 
tentang strategi pemenangan Pilkades, sebagai berikut : 

Pertama, modal percaya diri. Modal percaya diri dan komitmen 
untuk membangun Sriharjo lebih maju yang mendorong TIK sebagai 
perempuan mencalonkan diri seebagai Lurah. Modal percaya diri 
tersebut penting bagi TIK, karena dia tidak memiliki modal uang 
yang cukup. Oleh karena TIK tidak memiliki modal uang, sementara 
pesaingnya memiliki modal uang yang banyak - hal ini rawan dengan 
praktik politik uang. Namun modal percaya diri ini dilatarbelakangi 
adanya panggilan hati (passion) melihat kenyataan mantan lurah 
terdahulu masuk penjara, karena kasus korupsi. Sementara pejabat 
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atau kalah. Apalagi kandidat tidak dikenal dan memiliki elektabilitas yang rendah, 

hal ini akan menyulitkan mereka untuk memenangkan kontestasi dalam Pilkades. 

Apakah ada strategi lain yang tanpa politik uang ? Penulis melakukan penelitian di 

desa Sriharjo dan menemukan adanya kandidat yang menang tanpa menggunakan 

politik uang. Adapun strategi kandidat dapat menang tanpa politik uang, penulis 

gambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1.1. Politik Hati Nurani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. tentang Politik Hati Nurani berdasarkan wawancara penulis terhadap 

Titik Istiyawatun Khasanah (TIK) selaku kandidat pemenang dan tim sukses. Ketika 

peneliti bertanya kepada TIK, apa modal untuk mencalonkan diri sebagai lurah ? 

“Saya merasa bersalah, karena tidak memberi kotribusi kepada masyarakat Sriharjo. 

Saya harus pulang untuk membangun desa. Modal saya untuk mencalonkan diri 

sebagai Lurah adalah komitmen dan percaya diri” (Wawancara TIK, 12 Maret 2019). 

Dari jawaban TIK tersebut dapat ditarik makna tentang strategi pemenangan 

Pilkades, sebagai berikut :  

Pertama, modal percaya diri. Modal percaya diri dan komitmen untuk membangun 

Sriharjo lebih maju yang mendorong TIK sebagai perempuan mencalonkan diri 

seebagai Lurah. Modal percaya diri tersebut penting bagi TIK, karena dia tidak 

memiliki modal uang yang cukup. Oleh karena TIK tidak memiliki modal uang, 
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pelaksana tugas Lurah tidak dapat mengambil kebijakan ketika ada 
bencana dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini 
TIK juga mendapatkan momentum yang tepat untuk mencalonkan 
diri sebagai Lurah, karena tidak adanya figur pemimpin pembaharu. 
“Kantor Lurah tidak setiap hari buka.Staf Kelurahan tidak setiap hari 
ke kantor. Pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan baik.Kami 
membutuhkan pemimpin yang dapat membawa perubahan Sriharjo” 
(Wawancara Bambang, 27 Maret 2019). Ringkasnya, pemerintahan 
desa dalam kondisi yang memprihatinkan, karena pelayanan kepada 
masyarakat tidak berjalan dalam kurun waktu tiga (3) tahun lebih. 
Dampak dari tidak berjalan pelayanan pemerintahan desa ialah 
desa tertinggal dibanding desa-desa yang lain, khususnya dalam hal 
pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembagunan infrastruktur. 
Momentum kolapnya pemerintahan desa semakin menguatkan 
percaya diri TIK untuk maju sebagai lurah. 

Kedua, modal sosial. Dengan bermodal percaya diri saja tidaklah 
cukup, oleh karena itu TIK memanfaatkan momen silaturahmi 
pertemuan trah keluarga dalam rangka pasca Lebaran 2018. “Mbak 
Titik mau mencalonkan diri sebagai Lurah, kumpulkan keluarga besar 
dulu“ (Wawancara Joko, 27 Maret 2019). Dalam pertemuan trah 
keluarga tersebut, TIK menyampaikan maksud dan keinginannya 
mencalonkan diri sebagai Lurah Sriharjo.TIK memaparkan kondisi 
Sriharjo yang terpuruk dan membutuhkan pemimpin yang mampu 
memperbaharuinya. Ternyata apa yang disampaikan TIK tersbut 
gayung bersambut- seluruh keluarga mendukung bahkan ada yang 
memberikan biaya untuk proses pencalonan. Dukungan keluarga 
besar tersebut menambah energi TIK dan mereka secara spontan 
menggerakkan relasi atau jejaring untuk mendukung TIK.  

Ketiga, modal jejaring. Setelah TIK mendapat dukungan keluarga 
besar, langkah berikutnya ialah mendekati mantan teman-teman karang 
taruna. Sekitar tahun 2003-2007 TIK aktif dalam kegiatan Karang 
Taruna. “Balai Desa adalah rumah saya. Setia malam saya di Balai Desa” 
(Wawancara TIK, 12 Maret 2019). Dari pernyataan TIK tersebut tampak 
bahwa dia pernah menjadi aktivis desa dan berkarya nyata membangun 



199

Pilkades dan Politik Hati Nurani

desa. “Dulu mb.Titik pernah membangun jembatan layang dan kerjasama 
dengan museum Masri Simgarimbun” (Wawancara Suparjiyono, 27 Maret 
2019). Ternyata teman-teman Karang Taruna juga resah dengan kondisi 
Sriharjo yang stagnan. Ketika mereka mendengar TIK akan mencalonkan 
diri sebagai Lurah- mereka datang dan mendukungnya. Adapun respon 
positif mereka mendukung TIK sebagai Lurah dilatarbelakangi tiga hal, 
yakni; (1) TIK telah memiliki rekam jejak peduli terhadap masyarakat 
Sriharjo, hal ini dibuktikan dengan karya nyata, (2) para relawan tersebut 
bergerak ke RT dan dukuh membentuk tim yang cair dan (3) mereka 
dengan tulus menjadi relawan pemenangan TIK tanpa dibayar. Para 
relawan tersebut secara spontan dari mulut ke mulut membentuk tim 
cair yang tidak dapat dideteksi oleh kandidat yang lain. Mereka menyebut 
diri sebagai tim cair yang berbaur ke masyarakat, tanpa ketua, sekretraris 
dan bedahara atau tim sukses yang terstruktur.

Keempat, virus sedulur sejati. Oleh karena paguyuban masyarakat 
Sriharjo sangat kuat, maka modal sosial menjadi salah satu faktor 
penentu kemenangan TIK.”Kami mendukung mbak Titik dengan tulus 
dan politik uang. Kami mensosialisasikan sedulur sejati, sedulur sing 
ora ngapusi.” (Wawancara Bambang, 27 Maret 2019). Sedulur sejati 
(persaudaraan sejati) tersebut menjadi perekat bagi para relawan, dan 
mereka berkomitmen untuk tidak menukar persaudaraan dengan 
politik uang.Persaudaraan sejati ini menjadi roh gotong royong yang 
telah diwariskan sejak dulu oleh nenek moyang mereka. Artinya dengan 
adanya momentum pemerintahan desa stagnan - munculnya TIK sebagai 
kandidat Lurah - hal ini memicu para pemuda untuk bergotong royong 
saling mendukung. 

Kelima, sosisalisasi. Setelah dukungan keluarga dan karang taruna 
diperoleh, langkah selanjutnya yang dilakukan TIK ialah sosialisasi visi, 
misi dan program ke kelompok masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan 
TIK diantaranya mendatangi dari  rumah ke rumah penduduk, gabungan 
kelompok petani, kelompok perempuan, tokoh agama dan tokoh 
masyarakat. Selama kurang lebih dua bulan TIK intensif melakukan 
sosialisasi dengan memaparkan kondisi Sriharjo yang stagnan, dan 
membutuhkan perubahan untuk kemajuan. Ketika TIK mengadakan 
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pertemuan dengan warga - mereka minta tiga mesin jenset. “Saya tidak 
bisa memberi apa-apa, namun saya bisa kerja apa saja “ (Wawancara TIK, 
12 Maret 2019). Dalam setiap sosialisasi TIK menekankan pentingnya 
suara warga dan menolak politik uang.”Kalau saya memberi uang kepada 
bapak/ibu untuk beli ini - itu, nanti kalau saya jadi Lurah akan mencari 
cara bagaimana mengembalikan hutang dan tidak memikirkan kemajuan 
desa. Apakah bapak/ibu mau Sriharjo maju seperti desa-desa yang lain?” 
(Wawancara TIK, 12 Maret 2019). Dengan adanya sosialisasi terhadap 
masyarakat tentang membangun Sriharjo yang maju, maka mereka mulai 
sadar dan mulai mendukung TIK.

Hasil dari sosialisasi TIK secara intensif dari rumah ke rumah 
dalam kurun waktu dua bulan, ada tiga hal, yakni: Pertama, senasib 
sepenanggungan. Inti sosialisasi TIK ialah pemaparan pemerintahan 
desa yang stagnan, visi, misi dan program memajukan Sriharjo. Hal 
ini memunculkan rasa senasib sepenanggungan dari masyarakat. 
Mereka merasakan kesulitan yang sama, karena pelayanan publik 
tidak berjalan dengan baik. Dampaknya pembagunan ekonomi dan 
infratruktur Sriharjo teringgal dibandingkan desa-desa tetangga. 
Ketika banjir menimpa warga Sriharo tahun 2017, pihak pemerintah 
Desa tidak cepat merespon membantu korban.”Pemerintah Desa tidak 
punya uang untuk membantu para korban banjir. Masyarakat berinisiatif 
membuat dapur umum tanpa bantuan Pemerintah Desa” (Wawancara 
Joko, 27 Maret 2019). Namun warga masyarakat secara spontan 
saling membantu untuk menolong para korban banjir. Tampaknya 
semangat para Karang Taruna bergotong royong membuka dapur 
umum terulang kembali dalam proses pencalonan TIK sebagai Lurah. 
Semangat senasib sepenanggungan sebagai korban secara struktural, 
karena tidak berfungsinya pelayanan publik menjiwai mayoritas 
masyarakat Sriharjo. Kedua, kepercayaan masyarakat. Munculnya figur 
TIK di tengah krisis kepemipinan membawa arus segar. Didukung 
oleh jejak rekam TIK sebagai aktivis pemuda - hal ini memunculkan 
kepercayaan masyarakat. Munculnya TIK seolah memberi harapan 
baru - mereka menginkan Sriharjo maju secara ekonomi seperti desa-
desa tetangga.Kepercayaan masyarakat terhadap TIK ini penting 
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dalam kontestasi Pilkades sebab tanpa kepercayaan TIK tidak akan 
menang. TIK tidak akan menang mutlak tanpa dukungan masyarakat.
Kepercayaan masyarakat ini tertransformasi dalam perolehan suara 
bagi TIK. Ketiga, elektabilitas. Dengan adanya kepercayaan masyarakat 
terhadap TIK, hal ini menaikkan elektabilitas. Artinya dengan adanya 
kepercayaan dan elektabilias yang tinggi, hal ini dapat diprediksi 
bahwa TIK akan menang.Hal ini bisa dipetakan di setiap pedukuhan 
atau RT, siapa pendukng TIK dan siapa pendukung kandidat yang 
lain. Dalam Pilkades Sriharjo yang relatif sedikit pemilihnya (6.055 
orang), pemetaan elektabilitas dapat diprediksi dengan mudah, apalagi 
TIK memiliki tim cair di setiap RT atau pedukuhan. 

Kesimpulan 
Demokrasi Desa bermuara dari hati nurani rakyat yang berbasis 

pada nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Namun dengan adanya 
Pemilihan Kepala Desa secara langsung, hal ini merusak budaya 
masyarakat Desa. Dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa, para 
kandidat diperhadapkan permasalahan adanya politik uang. Kandidat 
yang tidak memberikan uang atau barang dalam Pemilihan Kepala 
Desa seolah akan kalah. Demokrasi liberal berdampak menimbulkan 
merebaknya politik uang di ranah desa. Selain itu demokrasi liberal 
juga mengancam matinya demokrasi asli (desa)  yang mengutamakan 
musyawarah mufakat (komunal). Sebaliknya demokrasi liberal 
mengutamakan pemilihan langsung yang mengedepankan one person.
one vote, one value (individu). Kajian ini menunjukkan sebaliknya, 
sebab kandidat merebut kekuasaan dalam Pilkades Sriharjo tanpa 
politik uang. Kandidat menggunakan strategi politik hati nurani. 
Cara yang dipergunakan kandidat untuk merebut kekuasaan ialah 
dengan merebut hati masyarakat melalui mendatangi dari rumah 
ke rumah selama dua bulan. Selain itu kandidat didukung oleh tim 
cair (karang taruna) yang tulus ikhlas bekerja dan membaur dalam 
masyarakat yang sulit terdeteksi oleh pesaing lain. Oleh karena 
kandidat menggunakan politik hati nurani, maka muncul rasa senasib 
sepenanggungan, kepercayaan dan elektabilitas dalam masyarakat. 
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Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap TIK, maka mereka 
tidak mempan disuap dengan uang atau barang oleh tim sukses lain.

Rekomendasi
Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan 

Pemilihan Kepala Desa memperhatikan faktor sosial budaya 
masyarakat, dimana dengan maraknya politik uang hal ini merusak 
jiwa solidaritas dan kerukunan antar warga Desa. Sesungguhnya 
pemilihan Kepala Desa secara langsung bukanlah cerminan demokrasi 
yang substansial, namun melalui musyawarah untuk mufakat nilai-
nilai saling menghargai perbedaan, dan kebersamaan akan terwujud. 
Untuk para peneliti ada baiknya penelitian tentang Pemilihan 
Kepala Desa seperti ini perlu dikembangkan dan dipertajam dengan 
metode yang berbeda, sehingga akan dihasilkan karya penelitian yang 
berkualitas dan bervariasi.
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BAB X
PERJUMPAAN YANG GAGAL: MESIN POLITIK 

PEMENANGAN PILKADES DAN IMUNITASNYA 
DARI INTERVENSI PARTAI POLITIK

Fikri Disyacitta

*****

Abstrak
Artikel ini bermaksud mengkaji penetrasi kader partai politik dalam 
proses pilkades dan dampaknya terhadap strategi kandidat maupun 
tim sukses. Argumen utama yang diajukan artikel ini adalah meskipun 
memiliki modal sosial yang lebih memadai, kader partai politik sebagai 
representasi aktor supradesa tidak selamanya mampu mengintervensi kerja-
kerja mesin politik di desa ketika pilkades. Selain itu, pola klientelisme 
yang dilakukan oleh mesin politik tidak selamanya bertujuan mengubah 
preferensi pemilih. Dalam kasus ini, klientelisme justru digunakan untuk 
menguatkan kelembagaan mesin politik itu sendiri. Secara yuridis, UU 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang tegas melarang kepala desa 
menjadi pengurus partai politik dan menggunakan basis partai politik 
sebagai sarana untuk memobilisasikan dukungan suara ketika pilkades. 
Implikasinya, kandidat kepala desa dituntut mampu membangun mesin 
politik bagi pemenangannya secara mandiri. Namun seperti kemudian 
terlihat, perundang-undangan tersebut tidak lantas menyurutkan terjadinya 
praktik-praktik kerjasama, negosiasi, dan kooptasi kader partai politik ke 
dalam struktur mesin politik kandidat.
 
Kata kunci: Pilkades, partai politik, mesin politik, supradesa
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Intervensi terhadap Penyelenggaraan Pilkades dalam Trajektori 
Sejarah 

Merunut kronik sejarah khususnya dalam konteks masyarakat 
Jawa, sebelum ekspansi kolonialisme Eropa pilkades diselenggarakan 
dengan mekanisme bercorak deliberatif, yakni melalui musyawarah 
antarwarga untuk menentukan siapa yang berhak menjadi 
pemimpin desa. Dalam forum ini, anggota komunitas desa lazimnya 
menggunakan kaidah primus interpares, yakni memilih yang 
terkemuka di antara yang setara. Faktor senioritas usia, kepercayaan 
bahwa seseorang memiliki kesaktian supranatural (linuwih), atau 
dianggap sebagai orang pertama yang membuka desa acapkali 
menjadi pertimbangan utama bagi seseorang untuk dipilih sebagai 
kepala desa. Sistem ini berubah total ketika Inggris melalui gubernur 
Thomas Stanford Raffles (1811-1816) mulai memperkenalkan metode 
pemilihan kepala desa secara langsung yang salah satu tujuannya 
adalah untuk memudarkan dominasi langsung raja-raja lokal atas 
penduduk pribumi. Ide Raffles tersebut tetap bertahan hingga masa 
kolonial Hindia-Belanda. Pada masa ini, mekanisme pemilihan 
langsung dalam pilkades menggunakan sistem biting dan bumbung.

Aturan mainnya adalah masing-masing warga yang memiliki hak 
pilih mendapatkan sebatang biting atau lidi. Lidi itu kemudian harus 
dimasukkan ke dalam salah satu bumbung atau kurungan dari bambu. 
Masing-masing bumbung sudah ditandai dengan simbol tertentu yang 
merepresentasikan calon kepala desa. Biasanya, lambang hasil bumi 
seperti padi, jagung, atau ketela, menjadi simbolnya. Pemenangnya 
adalah kandidat yang memperoleh biting terbanyak.

Meski sekilas nampak demokratis, tujuan pemerintahan kolonial 
Hindia-Belanda menyelenggarakan pilkades sebenarnya tidak jauh 
berbeda dengan kepentingan Inggris. Otoritas kolonial berkeinginan 
memupus relasi erat antara kepala desa dan warganya. Kepala desa 
terpilih tidak lagi menjadi sosok patriarch atau primus interpares yang 
dekat dengan warganya, ia hanya menjadi bagian dari pejabat birokrasi 
yang tugasnya hanya menjalankan perintah dan menyelenggarakan 
kebijakan dari administrasi kolonial.



209

Perjumpaan Yang Gagal: Mesin Politik Pemenangan Pilkades 

Loyalitas antara penduduk dan kepala desa yang semula bersifat 
non-kontraktual bertransformasi menjadi relasi kontraktual semata. 
Sisi gelap lainnya dari pilkades di masa Hindia-Belanda adalah 
adanya praktik koruptif yang dilakukan oleh kandidat kepala desa 
yang saling berkompetisi. Seperti telah disinggung, kesetiaan seorang 
kandidat kepala desa nantinya akan terbagi menjadi dua bilamana 
ia terpilih: kepada birokrasi kolonial sebagai aktor supradesa dan 
kepada warganya. Sebagaimana didokumentasikan dengan sangat 
baik oleh surat kabar Het Nieuws van den Dag bertitimangsa 24 Mei 
1905, dalam rangka memperoleh persetujuan dari wedana dan asisten 
wedana di kecamatan serta kontrolir (pejabat pengawas pemerintah 
Belanda) agar diperbolehkan mengikuti pilkades, seorang kandidat 
kepala desa harus merogoh uang suap sebagai mahar.

Adapun dua atau tiga bulan sebelum hari pemilihan berlangsung, 
seorang kandidat kepala desa harus rutin mengadakan jamuan setiap 
malam bagi seluruh warga desa yang diistilahkan sebagai “buka meja”. 
Selain itu, sebagai usaha untuk mencegah beralihnya dukungan ke 
kandidat lain di hari bitingan, seorang kandidat kepala desa akan 
membagikan uang pada para warga dan biasanya akan merekrut 
jasa preman ke dalam jaringan tim suksesnya. Preman ini bertugas 
mengintimidasi calon pemilih untuk mengurungkan niatnya jika 
ingin coba-coba menyeberang ke kandidat lain.  

Memasuki periode Orde Lama, dokumentasi sejarah merekam 
bahwa sedemikian kuatnya politik aliran, sehingga membuat partai-
partai politik yang saling berebut pengaruh hingga di tingkat desa 
bahkan memiliki kemampuan untuk mengintervensi proses pilkades 
secara vulgar. Pada tahun 1958, sebagai respon terhadap UU No.14 
Tahun 1958 yang menyatakan bahwa Kecamatan Ngawen masuk ke 
dalam daerah administratif Kabupaten Gunungkidul, PKI menuntut 
DPR Daerah Swatantra II Gunungkidul, agar segera menyelenggarakan 
penggantian perangkat termasuk kepala desa di wilayah Ngawen. 
 Respon ini sebenarnya hanyalah taktik PKI supaya dapat menggeser 
kedudukan mayoritas kepala desa yang merupakan simpatisan 
PNI. Sebab, sebagaimana telah digariskan dalam program jangka 
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panjang partai, salah satu strategi untuk menguasai desa adalah 
dengan sebanyak mungkin menempatkan kader di posisi strategis 
pemerintahan desa. Permohonan penggantian perangkat dan 
pemilihan kepala desa akhirnya dikabulkan. PKI berhasil memasang 
kadernya sebagai kepala desa di tiga desa di Ngawen. Produk hukum 
dari pemerintah pusat kala itu juga nampak terkesan membiarkan 
sepak terjang partai politik di dalam pilkades. Seperti termaktub 
dalam UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk 
Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III 
di Seluruh Wilayah Republik, baik pasal per pasal hingga bagian 
paragraf penjelas, tidak dijumpai satu pun ketentuan hukum yang 
mengatur secara tegas batasan aktor supradesa dari unsur partai 
politik untuk ikut terlibat memobilisasikan dukungan kepada seorang 
kandidat kepala desa atau boleh tidaknya seorang kader partai politik 
mengajukan diri sebagai kepala desa.   

Situasi berubah drastis ketika Orde Baru memegang kendali 
kekuasaan selama 32 tahun berikutnya. Melalui kebijakan massa 
mengambang dan korporatisme, segala bentuk aktivitas partai politik 
dengan konstituennya di desa diputus total (terkecuali Golkar sebagai 
partai pemerintah yang berkuasa, tentu saja). Hampir mirip dengan 
produk undang-undang di orde sebelumnya, Pasal 4 dan 5 UU Nomor 
5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tidak menyinggung apapun 
soal keterlibatan partai politik dalam mekanisme pilkades. Hanya saja 
dalam praktiknya, aktor pemerintah supradesa memantau secara ketat 
proses pemilihan. Pada masa itu dikenal istilah litsus yang merupakan 
singkatan dari “penelitian khusus”. Dalam litsus, kandidat yang lolos 
bisa dipastikan benar-benar loyal kepada pemerintah dan terbukti 
setia pada tujuan pembangunan dan Golkar.

Ketiadaan alternatif partai politik selain Golkar membuat 
praktik mobilisasi saudara, trah, atau klan menjadi semakin masif 
di pedesaan. Sebagaimana dicatat dalam sebuah studi mendalam 
mengenai demokrasi di desa-desa Jawa Timur pada tahun 1970-
an, menjelang hari pemilihan, umumnya para calon kepala desa 
akan mengoptimalisasikan penggunaan ikatan primordial seperti 
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persamaan golongan dan hubungan perkerabatan sebagai cara paling 
rasional untuk menggalang sebanyak mungkin dukungan dari warga 
desa.

Pasca-Reformasi, regulasi yang membahas secara khusus 
kehadiran partai politik ketika pilkades masih belum dirumuskan. 
Pasal 29 huruf g UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah hanya menyebutkan bahwa kepala desa tidak boleh menjadi 
pengurus partai poitik. Barulah dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa permasalahan ini ditegaskan oleh pemerintah. Bunyi 
Pasal 29 huruf g tetap dipertahankan untuk mencegah konflik 
kepentingan kepala desa. Sedangkan dalam Penjelasan Umum 
Angka 5 tentang Desa, tercantum secara eksplisit bahwa dalam 
pilkades tidak diperkenankan pemanfaatan partai politik sebagai 
mesin pemenangan politik untuk mendapatkan suara dari pemilih. 
 Oleh karenanya, praktik yang tetap bertahan hingga hari ini adalah 
kandidat kemudian dituntut mampu membangun jaringan tim sukses 
sebagai mesin politik secara mandiri. Tak ayal, cara-cara di masa lampau 
seperti pelibatan sanak kerabat dan relasi pertemanan ke dalam struktur 
mesin politik ketika pilkades menjadi opsi yang paling memungkinkan. 
Namun, bukan berarti alternatif strategi lain sebagai cara mensiasati 
kondisi tidak ada. Seperti yang terjadi ketika Pilkades Serentak 2015 
di Kabupaten Pati, masing-masing kandidat tetap menjadikan kerabat 
dan teman dekat sebagai lingkaran inti dalam struktur tim sukses. 
Namun, agar mampu menjangkau pemilih secara lebih luas, tim inti 
ini membentuk mesin pemenangan hingga di tingkat kepengurusan RT 
yang dikatakan sangat krusial kedudukannya dalam mendistribusikan 
uang atau hadiah barang bagi calon pemilih.

Selain membangun dan mengembangkan mesin politik berbasis 
warga untuk mendekati calon pemilih, kedekatan dengan aktor 
supradesa seperti pejabat di kecamatan atau kabupaten dan jaringan 
partai politik juga terbukti dapat membantu proses kandidasi ketika 
seseorang berencana mengajukan diri dalam pilkades. Sebagai 
ilustrasi adalah temuan Pilkades 2012 di sebuah desa yang namanya 
disamarkan menjadi Morodadi yang terletak di Kabupaten Pati.
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Salah satu kandidat kepala desa merupakan mantan tim sukses 
bupati terpilih periode 2012-2017. Kandidat yang bersangkutan 
sebenarnya dinyatakan gugur pencalonannya oleh panitia pilkades 
tingkat desa karena dugaan menggunakan ijazah palsu. Namun 
tidak butuh waktu lama, setelah mengadu pada bupati yang pernah 
dibantunya untuk memenangkan pilkada, kandidat kepala desa 
tersebut direkomendasikan lolos oleh panitia pilkades di tingkat 
kabupaten. Setelah diusut, ditemukan bahwa lolosnya sang kandidat 
tidak lepas dari intervensi bupati yang merasa berhutang budi karena 
pernah dibantu proses kemenangannya. Meski pada akhirnya tidak 
berhasil memenangkan pilkades, cerita ini menjadi bukti bahwa 
memelihara relasi patronase dengan jejaring supradesa yang lebih 
tinggi menjadi salah satu modus operandi bagi seorang kandidat 
untuk mengamankan posisinya ketika proses kandidasi di pilkades. 

Temuan serupa mengenai peranan aktor supradesa dalam 
mempengaruhi konstelasi pilkades juga dapat ditelaah dalam studi 
di dua desa yang namanya disamarkan menjadi Desa Alit dan Desa 
Ageng di Jawa Tengah. Studi ini beranjak dari argumen bahwa 
Pasca-Reformasi, ketergantungan elit desa terhadap aktor supradesa, 
khususnya pejabat negara di struktur yang lebih tinggi bukannya 
malah berkurang namun justru tetap berlangsung dan bahkan 
semakin mengakar. Anto, seorang kandidat kepala Desa Ageng yang 
kemudian berhasil terpilih dalam Pilkades 2012, mengungkapkan 
bahwa kemampuannya sebagai tim sukses yang mengantarkan 
sejumlah kandidat anggota DPRD kabupaten dan calon bupati 
selama tiga kali penyelenggaraan pilkada adalah modal penting. 
Ketika mencalonkan diri dalam pilkades, sejumlah pejabat kabupaten 
mendukungnya dan ketika terpilih sebagai kepala desa, berbagai 
proyek pembangunan dari pemerintah di Desa Ageng berlangsung 
lancar. Mengapa memahami dimensi historis penyelenggaraan 
pilkades ditempatkan sebagai pendahuluan dalam artikel ini? Sebab, 
melalui telaah kesejarahan berdasarkan studi-studi terdahulu dapat 
diketahui siapa saja aktor supradesa yang memainkan peran penting 
dalam mempengaruhi strategi kandidat kepala desa. Selain itu yang 
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lebih penting adalah memahami pola-pola intervensi apa saja yang 
dilakukan oleh unsur supradesa dalam penyelenggaraan pilkades 
dan pengaruhnya terhadap gaya kandidat dalam mengelola mesin 
politik pemenangannya. Sebagian pola intervensi ini masih dipakai, 
sebagian lagi dimodifikasikan agar sesuai konteks sosio-politik 
yang berkembang. Oleh karenanya, artikel ini kemudian berupaya 
memperkaya khazanah keilmuan mengenai perjumpaan partai politik 
dan mesin politik konvensional di desa. Prawacana yang diajukan 
artikel ini adalah bahwa model pemilihan langsung dalam pilkades 
yang disertai larangan menggunakan partai politik akan membentuk 
pola relasi tertentu antara mesin politik berbasis kekerabatan yang 
dibentuk oleh kandidat dengan partai politik. Selanjutnya, artikel 
ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah 
respon mesin politik kandidat kepala desa terhadap kehadiran partai 
politik dalam pilkades?

Memahami Konsep Mesin Politik
Salah satu rujukan utama mengenai konsepsi mesin politik adalah 

tulisan Golosov mengenai kanal mobilisasi elektoral di Rusia pasca-Uni 
Soviet. Menurutnya, mesin politik merupakan organisasi politik yang 
bertugas untuk memobilisasikan dukungan kepada seorang kandidat 
dengan melakukan pertukaran bercorak klientelistik kepada pemilih. 
Sebagai imbal balik dari insentif material yang telah diterimanya, pemilih 
akan memberikan dukungan suaranya di hari pemungutan suara. Selain 
uang atau cinderamata, pada beberapa kasus mesin politik menawarkan 
imbalan berupa peluang pekerjaan atau kemudahan untuk mengakses 
sumber daya tertentu. Ditinjau dari segi struktur organisasi, mesin politik 
memiliki jaringan yang kompleks. Hirarki tertinggi ditempati oleh patron 
yang didukung oleh pengusaha kuat dan tokoh-tokoh masyarakat. 
Di hirarki bawah adalah tim lapangan yang bertugas mengamankan 
suara pemilih di lapangan. Patron membangun struktur mesin politik 
ini untuk menjaga agar tetap menang dalam setiap pemilihan umum 
sehingga kontrol atas sebuah desa atau kota tetap berada di bawah 
kuasanya. Golosov melanjutkan, bagi sementara kalangan, mesin politik 
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nampak sebagai organisasi yang primitif karena nuansa klientelismenya 
yang kental untuk hidup dalam alam politik demokrasi. Namun, ada 
beberapa kondisi yang justru membuat mesin politik menjadi pilihan 
paling rasional dalam mengaktivasikan dukungan pemilih. Kondisi 
pertama, ketika pemilu dimaknai sebagai “otoritarianisme kompetitif”. 
Secara sederhana, pemilu sekedar berfungsi prosedural belaka. Dalam 
situasi ini, pemilu tidak lebih nilainya dari sarana melegitimasi pemimpin 
politik yang kebijakannya tidak berorientasi pada masyarakat. Untuk 
membungkam calon pemilih, pemimpin politik mendayagunakan mesin 
politik miliknya. Tim lapangan bergerak cepat membagi-bagikan imbalan 
material kepada para pemilih. Kandidat atau partai lain yang tidak 
memiliki cukup sumber daya pada akhirnya tidak mampu berkompetisi 
secara sehat. Kondisi kedua adalah ketidakmampuan partai politik untuk 
menjangkau pemilih hingga di tingkat terkecil. Hal ini menyebabkan 
kuatnya kekuasaan politik tokoh-tokoh lokal yang merawat jaringan 
massa miliknya dengan relasi patronase. Dihadapkan dengan situasi 
demikian, partai politik akhirnya menjalin hubungan transaksional 
dengan mesin politik lokal untuk memperoleh dukungan.

Se l a i n  Go l o s ov,  s t u d i  Ga n s - Mo r s e  e t . a l .  t u r u t 
berkontribusi penting merumuskan konsep mesin politik. 
 Salah satu kunci keberhasilan mesin politik dalam pemilu adalah 
dengan menggunakan strategi pertukaran klientelistik. Gans-
Morse et.al. kemudian mengidentifikasi 5 pola klientelisme lazim 
diterapkan oleh mesin politik ketika bekerja. Pola pertama adalah 
vote buying. Strategi ini paling banyak dilakukan mesin politik dengan 
menawarkan sejumlah imbalan materi dengan tujuan agar pemilih 
mau mengalihkan dukungannya pada kandidat lain. Pola kedua 
adalah turnout buying yang tujuannya adalah menarik sebanyak 
mungkin calon pemilih agar mau datang ke tempat pemungutan suara 
menggunakan hak pilihnya. Penduduk miskin yang apatis terhadap 
proses politik umumnya merupakan sasaran modus ini. 

Pola ketiga ialah abstention buying. Berkebalikan dengan pola 
kedua, abstention buying malah dimaksudkan agar pemilih tidak 
datang ke tempat pemungutan suara dan tidak menggunakan hak 
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pilihnya sehingga perolehan suara kandidat lawan menjadi turun. 
Selain iming-iming hadiah, pola ketiga bisa dilakukan dengan cara 
membeli kartu undangan memilih. Pola keempat adalah double 
persuasion. Melalui cara ini, mesin politik berusaha menarik perhatian 
masyarakat yang apolitis dan tidak terlalu menaruh minat pada 
kampanye-kampanye programatik lewat pemberian hadiah-hadiah 
agar mau datang dan memilih kandidat tertentu. Terakhir adalah 
pola rewarding loyalists. Berbeda dengan pola lainnya yang menyasar 
calon pemilih secara umum, rewarding loyalists bertujuan merawat 
kesetiaan anggota dari mesin politik itu sendiri. Pola kelima ini lebih 
berorientasi jangka panjang. Distribusi material yang dilakukan 
pola ini lebih selektif, hanya mereka yang benar-benar loyal dan 
ikut terlibat dalam kerja-kerja pemenangan saja yang mendapatkan 
insentif. Skema 1 berikut mencoba meringkas elaborasi pemikiran 
Gans-Morse et.al.

Skema 1. Ragam Pola Strategi Klientelistik Mesin Politik dalam 
Pemilu

 

Double Persuasion Turnout Buying

Vote Buying
Abstention Buying Rewarding Loyalists

Sumber: Olahan dari Gans-Morse et.al. (2019)

Dari penjelajahan konseptual yang telah dilakukan, artikel 
ini kemudian mengambil beberapa komponen penting untuk 
menganalisis kasus mesin politik di Pilkades Desa Rejo pada tahun 

Bertujuan agar Pemilih 
Mengalihkan Suara ke 

Partai Lain

Bertujuan agar Pemilih 
Tetap Mau Mendukung 

Partai yang Diusung

Pemilih Condong 
untuk Memilih 

atau Tidak 
Memilih

Cenderung Tidak 
Memilih

Cenderung untuk 
Memilih



Desa Kuat Negara Berdaulat

216

2018. Pertama, bahwasanya mesin politik dengan strukturnya yang 
hirarkis akan selalu menggunakan transaksi yang sifatnya klientelistik. 
Kedua, pada konteks tertentu partai politik yang daya jangkaunya 
lemah di sebuah wilayah akan dipaksa untuk berkompromi dengan 
mesin politik. Ketiga, mesin politik tidak hanya terbatas pada 
melakukan tugas-tugas jangka pendek seperti mempengaruhi calon 
pemilih di hari pemungutan suara. Sebab, pola rewarding loyalists 
memungkinkan mesin politik untuk mensirkulasikan insentif material 
hanya kepada anggota-anggota di dalam struktur mesin politik saja. 

Lanskap Sosial Politik Desa Rejo
Dalam rangka memahami bagaimana keterlibatan kader partai 

politik berdampak pada pengorganisasian mesin politik konvensional 
di desa, artikel ini mengangkat dinamika yang terjadi ketika 
Pilkades 2018 silam di sebuah desa di Kabupaten Gunungkidul, 
Propinsi DI Yogyakarta. Sebelumnya perlu digarisbawahi, untuk 
menghindari pelacakan terhadap informan penelitian karena adanya 
kesepakatan di awal bahwa informasi akan disampaikan dengan 
syarat identitas asli disamarkan, maka desa dan informan tidak ditulis 
dengan nama sebenarnya. Meski anonim, validitas data tetap dapat 
dipertanggungjawabkan karena deskripsi tempat dan alur peristiwa 
tetap mengacu pada fakta lapangan. Tersebutlah Desa Rejo, sebuah 
kawasan berkarakter desa-kota yang hanya berjarak 1 km dari pusat 
pemerintahan Kabupaten Gunungkidul. Dari segi demografi menurut 
variasi pekerjaannya, desa dengan populasi sebesar 5.853 jiwa ini 
didominasi oleh pelajar dan mahasiswa sebanyak 17,73% (1177 jiwa), 
penduduk yang belum atau tidak bekerja sebanyak 17,35% (1152 
jiwa), dan mengurus rumah tangga sebanyak 15,17% (1007). Warga 
yang masih konsisten di bidang agraris seperti bertani atau berkebun 
tersisa 3,84% (255 jiwa) saja dari keseluruhan populasi penduduk. 
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Tabel 1. Data Penduduk Desa Rejo Menurut Variasi Mata 
Pencahariannya

Nomor Kelompok Pekerjaan Jumlah Prosentase
1. Pelajar / Mahasiswa 1177 17,73%
2. Belum / Tidak Bekerja 1152 17,35%
3. Mengurus Rumah Tangga 1007 15,17%
4. Wiraswasta 972 14,64%
5. Karyawan Swasta 812 12,23%
6. Buruh Harian Lepas 424 6,39%
7. Petani / Perkebunan 255 3,84%
8. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 251 3,78%
9. Pensiunan 166 2,50%
10. Perdagangan 69 1,04%

Sumber: Diolah dari Publikasi Desa Rejo (2019)

Secara administratif, desa ini terdiri dari 5 pedukuhan. Dukuh 
Asri, Dukuh Simo, dan Dukuh Ageng merupakan 3 dukuh yang 
sebagian besar desain pemukimannya memiliki kenampakan khas 
masyarakat perkotaan. Selain dari segi sosial ekonomi penduduknya 
rata-rata bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau karyawan swasta, 
lokasi ketiganya sangat strategis karena berada tepat di lintasan 
Jalan Raya Nasional III. Supermarket, minimarket, bahkan restoran 
makanan cepat saji dapat dengan mudah ditemukan di sekitar 3 
dukuh tersebut. Sebaliknya, dua dukuh lainnya yakni Dukuh Wono 
dan Dukuh Tumpang masih sangat terlihat berkarakteristik rural. 
Selain dikarenakan letaknya yang lebih jauh dari pusat kabupaten 
dan tidak dilewati langsung oleh jalan nasional, mayoritas penduduk 
di kedua pedukuhan ini masih mengandalkan sektor pertanian 
kacang-kacangan sebagai mata pencaharian. Dilihat dari keragaman 
religinya, berdasarkan data publikasi pemerintah Desa Rejo, pemeluk 
Islam merupakan komposisi yang dominan dengan prosentase 
68,99% (4.605 jiwa).  Adapun pemeluk Katolik merupakan segmen 
pemeluk agama terbanyak kedua di desa ini dengan jumlah sebesar 
24,99% (1.668 jiwa). Ketika diwawancarai, beberapa narasumber 
menyebutkan bahwa karena cukup besarnya pemeluk Katolik di 
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Desa Rejo bila dibandingkan dengan desa-desa tetangga, desa ini 
disebut sebagai “basis Nasrani”. Adapun jika diidentifikasi lagi lebih 
lanjut, berdasarkan hasil observasi maupun wawancara didapatkan 
bahwa varian Islam yang banyak berkembang di Baleharjo adalah 
Islam abangan. Sehingga, tidak aneh bila kemudian tradisi leluhur 
seperti kirab pawai bersih desa yang diselenggarakan setahun sekali, 
pentingnya peran sesepuh desa yang dianggap mampu memberikan 
petunjuk spiritual, pemasangan simbol-simbol tokoh pewayangan 
di ruang tamu rumah-rumah penduduk, dan kepercayaan terhadap 
pohon beringin keramat yang dijaga oleh danyang desa yang disebut 
Mbah Sariyah, masih menjadi bagian penting bagi kehidupan religi 
sebagian besar masyarakat. Memahami variasi agama dan kepercayaan 
lokal di Desa Rejo ini menjadi penting. Sebab dalam Pilkades 2018, 
kedua kandidat yang saling berkontestasi masing-masing beragama 
Islam dan Katolik. Isu SARA sempat menjadi perbincangan sehari-hari 
di antara warga desa beberapa hari menjelang pemilihan. Sebagaimana 
diamati oleh penulis ketika melakukan penelitian lapangan, sebagian 
penduduk khususnya kalangan pemilih muslim tidak menutup-
nutupi ketika menggunakan istilah “milih yang seiman” dalam 
beberapa kesempatan saat menyampaikan pendapatnya tentang 
pilkades. Selain itu, keyakinan pada fenomena pulung1 yang berakar 
dari tradisi Kejawen masih sedemikian kuat dalam menentukan 
legitimasi seorang kandidat pemimpin desa. Terbukti, pendukung 
masing-masing kandidat sampai rela begadang hingga hari subuh, 
berlomba mencari tahu pulung akan jatuh di rumah siapa. 

1Pulung dalam kepercayaan masyarakat Gunungkidul khususnya dan Jawa 
umumnya adalah semacam pertanda ghaib berbentuk seperti komet. Pada tengah 
malam beberapa jam sebelum paginya diadakan pilkades atau pemilihan kepala 
dukuh, seorang kandidat dianggap mendapatkan restu dari leluhur untuk menjadi 
pemimpin jika pulung berwarna putih atau biru terlihat mendarat di atas atap 
rumahnya. 
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Tabel 2. Data Penduduk Desa Rejo Menurut Variasi 
Keagamaannya

Nomor Kelompok Jumlah Prosentase
1. Islam 4605 68,99%
2. Kristen 389 5,83%
3. Katolik 1668 24,99%
4. Hindu 5 0,07%
5. Budha 0 0,00%
6. Khonghucu 0 0,00%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / 

Lainnya
4 0,06%

Total 6675 100%
Sumber: Publikasi Desa Rejo (2017) 

Mengenai situasi politik, konstelasi di tingkat kabupaten kiranya 
dapat memberikan gambaran secara umum mengingat secara formal 
partai politik tidak memiliki wakil di tingkat pemerintahan desa. Di 
lembaga eksekutif, bupati Badingah dari Partai Nasdem dan wakil 
bupati Immawan Wahyudi dari PAN terpilih untuk masa bakti 2015-
2020. Sedangkan di legislatif, berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 
2014, komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul 
didominasi oleh Fraksi PDI-P dengan total 11 kursi. Fraksi Handayani 
yang merupakan gabungan dari anggota DPRD PKB, Nasdem, dan 
Hanura total memperoleh 7 kursi. Fraksi PAN, Gerindra, dan Golkar 
sama-sama memperoleh 6 suara. Adapun Fraksi PKS dan Demokrat 
berada di urutan terakhir dengan perolehan masing-masing 5 dan 
4 suara. Memahami konfigurasi partai politik di tingkat kabupaten 
menjadi penting karena seperti terlihat di sub bab berikutnya, 
beberapa partai politik mencoba melakukan penetrasi ke Desa Rejo 
menjelang Pilkades 2018. Supaya lebih memudahkan dalam membaca 
komposisi partai politik di DPRD Kabupaten Gunungkidul berikut 
angka persebarannya di berbagai komisi, disajikan pada tabel 3. 
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Tabel 3. Data Komposisi Anggota DPRD Kabupaten 
Gunungkidul menurut Fraksi dan Komisi per 2017

Nomor Fraksi

Komisi
Pim-
pinan 

Dewan
TotalA 

(Peme-
rintah)

B
(Keuangan)

C
(Pemba-
ngunan)

D
(Kesra)

1. PDI-P 2 3 2 3 1 11

2.
Handayani 
(PKB, Nasdem, 
Hanura)

1 2 3 1 - 7

3. PAN 1 1 1 2 1 6
4. Gerindra 1 1 2 1 1 6
5. Golkar 2 1 1 1 1 6
6. PKS 2 1 1 1 - 5
7. Demokrat 1 1 1 1 - 4

Total 10 10 11 10 4 45
Sumber: BPS, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka (2018)

Intervensi yang Gagal?  
Momentum Pilkades 2018 di Desa Rejo merupakan kontestasi 

antara dua kandidat dengan latar belakang ekonomi yang sama: 
keduanya adalah sosok pengusaha kaya di desa. Kandidat nomor 
urut satu adalah Ali, seorang pemilik ruko yang menampilkan 
diri sebagai pribadi baik-baik, dekat dengan figur ulama desa, dan 
kelompok jamaah pengajian di masjid dukuhnya. Sedangkan kandidat 
nomor urut dua adalah petahana kepala desa bernama Topo, seorang 
pengusaha tempat makan beragama Katolik, dekat dengan kelompok 
preman, dan didukung oleh segudang pengalaman berpolitik praktis 
yang nampak lebih meyakinkan dibanding kompetitornya. Seperti 
terpampang di tabel 4, hasil pilkades yang diselenggarakan 13 Oktober 
2018 menyatakan bahwa Topo berhak menjabat untuk kali kedua 
setelah mengalahkan Ali dengan perolehan suara nyaris tipis: 1598 
suara berbanding 1911 suara dengan total suara sah sebesar 3509. 
Total DPT untuk pilkades di Desa Rejo sendiri mencapai 4579. 
Meski berhasil menang, Topo nampak masih menunjukkan ekspresi 
tidak sepenuhnya puas. Ketika diwawancarai dua minggu setelah 
pengumuman hasil rekapitulasi, sembari menghibur diri, ia masih 
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menyimpan rasa heran dengan kemampuan rivalnya yang merupakan 
pendatang baru di kancah perpolitikan praktis dalam memperoleh 
suara yang tidak bisa dibilang sedikit.

“Saya masih kaget dan heran (oleh perolehan suara pilkades 
– pen.). Tapi saya yakin dia pasti lebih kaget dan heran lagi 
karena di dukuhnya nggak mutlak”.2 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pilkades 2018 di 
Desa Rejo

No. Nama 
Calon

TPS 1
(Dukuh 

Asri) 

TPS 2
(Dukuh 
Ageng)

TPS 3
(Dukuh 

Tumpang)

TPS 4
(Dukuh 
Simo) 

TPS 5
(Dukuh 
Wono)

Total

1 Ali 264 169 427 320 418 1598
2 Topo 359 558 495 304 195 1911

Total DPT 4579
Total Suara Sah 3509

Sumber: Olahan Data Panitia Pemilihan Kepala Desa (2018)

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu penulis 
mengakui bahwa karena ketidaksediaan Topo untuk mengungkapkan 
peta jaringan mesin politiknya, maka artikel ini akan mengambil 
fokus pada sepak terjang politik Ali dan pasang surut mesin politik 
miliknya selama pilkades berlangsung. Secara pribadi, sebelum 
mencalonkan diri dalam bursa pilkades, Ali tidak pernah terlibat 
dalam medan politik praktis. Meski demikian, bukan berarti dirinya 
tidak memiliki modal sosial sama sekali. Ketika Topo masih menjabat 
sebagai kepala desa pada periode pertama, Ali dipilih sebagai ketua 
RT di lingkungannya. Selama mengemban jabatan sebagai RT, ia 
dan istrinya aktif bersosialisasi dengan warga masyarakat. Sikapnya 
yang dikenal ngewongke uwong (memanusiakan orang lain) membuat 
sebagian warga, termasuk tetangganya yang bernama Lukas, 
seorang calon anggota legislatif dari Nasdem, mendorongnya untuk 
mencalonkan diri di Pilkades 2018. 

2Wawancara dengan Topo, kandidat nomor urut 2 (30 Oktober 2018). 
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Modal lainnya adalah dari jalur keluarga ayah kandung Ali, 
hampir semua warga di Dukuh Wono masih merupakan kerabat 
trahnya. Ketika memantapkan diri untuk maju, trah keluarga besar 
inilah yang pertama kali dihubungi olehnya untuk memastikan 
dukungan konkret. Posisi semakin menguntungkan karena Yono 
selaku kepala Dukuh Wono yang masih merupakan keluarga jauhnya, 
memberikan dukungan politiknya untuk Ali. Kekuatan trah terbukti 
masih patut diperhitungkan karena di Dukuh Wono (TPS 5), Ali 
unggul telak 418 suara banding 195 suara. Mengenai pentingnya 
trah sebagai saluran mobilisasi dukungan suara turut diamini oleh 
seorang perwira polisi yang bertugas mengamankan jalannya pilkades 
di Desa Rejo.

“Tapi (trah – pen.) itu sangat berpengaruh. Di pemilihan 
lurah, pilkades itu sangat berpengaruh…Kalo warga asli sini 
otomatis trahnya besar, tho? Apalagi menyebar di seluruh 
pedusunan. Otomatis jaringan itu akan merata. Itu kan yang 
menjadi pertimbangan kubu-kubu lawan”.3

Namun, menyadari bahwa mengandalkan relasi trah saja belum 
cukup dan merasa bahwa pengalaman politiknya dalam mengelola 
sebuah jaringan tim sukses masih minim, Ali mencoba peruntungan 
dengan menghubungi Lukas. Ia teringat bahwa tokoh Nasdem 
tersebut merupakan salah satu orang yang dahulu ikut mendorongnya 
maju. Berharap bisa menegosiasikan kemungkinan mendapatkan 
dukungan yang sifatnya tidak mengikat, Ali harus menelan perasaan 
kecewa ketika Lukas menyatakan tidak sanggup memberikan bantuan. 

“Saya menemui beberapa tokoh, seperti Pak Lukas (caleg 
Nasdem - pen.), ‘Gimana Pak Lukas, dulu sanggup tho?’ 
dijawab ‘Aku ora (tidak – pen.), Mas’. Waah”.4 

Pil pahit dari partai politik kembali harus dialaminya setelah 
resmi mengajukan diri sebagai kandidat kepala desa. Beberapa 

3Wawancara dengan perwira polisi (8 Oktober 2018). 
4Wawancara dengan Ali, kandidat nomor urut 1 (8 Oktober 2018).



223

Perjumpaan Yang Gagal: Mesin Politik Pemenangan Pilkades 

calon legislatif dari luar desa dan berbagai partai politik tiba-tiba 
datang berkunjung ke kediamannya. Mereka secara terbuka hendak 
menawarkan diri untuk membantu pemenangan Ali. Sayangnya, 
berlaku prinsip there’s no free lunch atau bantuan tersebut tidaklah 
cuma-cuma. Para calon legislatif menyertakan syarat, jika ingin 
mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun, maka pada Pemilu 
Legislatif 2019 mendatang, tim relawan Ali harus mau dikerahkan 
untuk mendukung caleg yang bersangkutan sebagai imbal balik. 
Karena syaratnya mengikat, kesemua tawaran tersebut kemudian 
ditolak olehnya. Setelah membaca situasi bahwa bergantung pada 
bantuan partai politik tidak memungkinkan, maka sebagai upaya 
membangun mesin politik yang mandiri, Ali kemudian meminta 
bantuan pada Saleh, tetangga satu RT sekaligus sahabat dekatnya 
yang berprofesi sebagai pemilik bengkel dinamo. 

Selain rasa saling percaya karena sudah lama saling mengenal, 
pertimbangan direkrutnya Saleh adalah karena ia memiliki jaringan 
pertemanan yang luas, termasuk dengan kalangan pemuda-pemuda 
desa. Tidak butuh waktu lama, Saleh langsung bergerak mendampingi 
Ali berkunjung ke rumah 25 orang warga yang menyatakan akan 
mendukung Ali jika maju pilkades. Kesemua yang dikunjungi 
berkomitmen memenangkan Ali. Beberapa hari kemudian, masing-
masing warga tersebut membawa 10 hingga 15 orang lainnya dan 
berjanji siap membantu. Pertimbangan inilah yang akhirnya membuat 
Saleh dipercaya menjadi ketua tim sukses Ali yang menamakan dirinya 
dengan sebutan “Relawan M-1”. Sebuah mesin politik konvensional 
telah terbentuk. Menurut pengakuan Saleh, “Relawan M-1” secara 
resmi memiliki anggota berjumlah 100 orang dan tersebar di kelima 
dukuh Desa Rejo.

Sebagai seorang pengusaha kaya, tidaklah sulit bagi Ali untuk 
“buka meja” setiap malam menjelang hari pemilihan. Tim relawan 
maupun simpatisan bebas datang kapan saja ke kediaman pribadinya 
yang disebut “posko” untuk menyampaikan informasi terkini, meminta 
suplai alat kampanye, atau sekedar mampir makan. Ali menyediakan 
segala kebutuhan relawan secara cuma-cuma di posko: rokok, kopi, 
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pulsa, makanan. Tak lupa, untuk satu kali penugasan kampanye 
lapangan masing-masing relawan mendapatkan Rp100.000,-.5. 
Sebagai seorang ketua tim sukses, Saleh melakukan hal yang sama 
seperti Ali sebagai cara menjaga loyalitas relawan. Sekedar mentraktir 
makan, memberikan “uang rokok” dan “uang bensin” baginya adalah 
praktik yang lumrah saja dilakukan. Jika dikalkulasikan secara kasar, 
biaya menjamu relawan sejak masa kampanye hingga pemilihan, tidak 
kurang uang senilai Rp22.000.000,- telah dikeluarkan oleh Saleh. 
Dikatakan olehnya, relawan sebenarnya tidak mengharapkan imbalan 
material. Namun, pemberian “uang rokok” ini lebih merupakan 
bentuk penghargaan atas kerja keras tim selama masa kampanye. 
Meskipun royal, Saleh memberlakukan peraturan yang cukup ketat 
terkait moral relawan. Sesuai dengan instruksi dari Ali, relawan harus 
menjaga perilakunya selama rapat-rapat koordinasi di kediaman Ali 
atau ketika bekerja menempelkan alat peraga kampanye dengan 
tidak minum-minuman beralkohol dan membuat keributan yang 
meresahkan warga. Hal ini dimaksudkan demi menjaga ketertiban di 
masyarakat, mempertahankan reputasi Ali sebagai orang baik-baik, 
dan menjaga kedisiplinan tim.

“Relawan M1” memiliki koordinator di masing-masing dukuh. 
Ali dan Saleh sama-sama bersepakat tentang kriteria koordinator. 
Menurut keduanya, seorang koordinator haruslah yang pribadi 
memiliki pengaruh di masyarakat, misalkan tokoh pemuda atau 
ketua RT yang dinilai mampu memobilisasikan sebanyak mungkin 
dukungan dari warga desa. Salah satu sosok yang sesuai dengan 
kriteria tersebut adalah Herman, mantan preman yang mengemban 
tugas menjadi koordinator “Relawan M1” di Dukuh Tumpang. 
Sebagai kader partai politik, Herman memiliki rekam jejak berpolitik 
praktis di tingkat lokal yang matang. Debut pertamanya adalah 
memenangkan Yatno dalam pemilihan kepala dukuh pada tahun 
2008. Saat itu Herman berperan layaknya king maker, ia bekerja 
keras memoles citra Yatno yang kapasitasnya diragukan oleh warga 
setempat karena usianya yang masih terbilang muda. Usahanya 

5Wawancara dengan Herman (29 Oktober 2018).
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berhasil, Yatno terpilih sebagai kepala dukuh hingga dua periode. 
Dari sinilah kemampuannya sebagai tim sukses mulai menanjak 
dan diakui. Pada Pilkades 2011, dirinya merupakan bagian dari tim 
inti dalam mesin pemenangan Topo. Kala itu, sebagai tokoh preman 
terminal yang disegani oleh masyarakat, Herman mengakui bahwa 
melakukan intimidasi verbal terhadap calon pemilih menjelang 
hari pemilihan merupakan metode yang biasa dilakukannya. Kerja 
kerasnya dalam menjaga suara pemilih membuat Topo demikian 
mempercayai Herman. Namun, seperti diungkapkan oleh keduanya 
dalam wawancara terpisah, hubungan erat tersebut tidak berumur 
lama. Menjelang berakhirnya masa bakti pertama Topo, friksi antara 
Herman dengan kepala desa yang diusungnya itu mulai melebar. 
Pangkal masalahnya adalah perbedaan pendapat antara keduanya 
terkait pilihan calon bupati yang hendak diusung dalam Pilkada 
Bupati Gunungkidul 2015. Tercatat, keduanya merupakan pengurus 
partai yang sama di tingkat dewan pengurus cabang. 

Sesuai dengan instruksi partai, Herman yang menjabat sebagai 
wakil ketua garda pemuda partai menjadi tim sukses pasangan 
kandidat Badingah – Immawan Wahyudi. Sedangkan Topo justru 
mengambil sikap berlawanan dengan garis partai, ia memutuskan 
mendukung pasangan kandidat bupati dan wakil bupati dari jalur 
independen. Teguran Herman di lingkungan internal partai bahwa 
sikap dukungan politik Topo hanya akan menjadi blunder bagi masa 
depan program pembangunan desa dianggap menyinggung oleh Topo. 
Konflik semakin memanas ketika keduanya sama-sama berkampanye 
di Desa Rejo untuk memenangkan kandidat masing-masing. Peluang 
rekonsiliasi di antara keduanya nampak semakin jauh panggang dari 
api ketika Badingah – Immawan Wahyudi dinyatakan resmi sebagai 
bupati terpilih. Momentum ini sekaligus menandakan pecahnya 
kongsi di antara keduanya. Ketika Topo mengajukan diri kembali di 
Pilkades 2018, Herman segera mengambil sikap: mendukung Ali dan 
ikut terlibat dalam mesin politiknya. Hijrahnya Herman merupakan 
angin segar bagi kandidat nomor urut satu itu. Selain cakap dalam 
urusan politik praktis, Herman dianggap mengerti luar dalam pola 
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strategi kandidat petahana. Meskipun di antara anggota tim sukses 
yang lain dirinya lebih berpengalaman, Herman tetap bersedia 
ditempatkan sebagai koordinator di dukuh tempat tinggalnya. Ia 
menghormati posisi Saleh sebagai ketua “Relawan M-1”. Skema 2 
mengilustrasikan struktur mesin politik yang dirancang oleh Ali. 

Skema 2. Struktur Mesin Politik “Relawan M1” milik Ali

Keterangan
 : Struktur hierarkis
 : Relawan lapangan di tiap dukuh

Dalam forum-forum koordinasi yang berlangsung tengah 
malam, penulis mengamati bahwa Herman aktif menyampaikan 
pendapatnya mengenai perkembangan situasi terakhir politik desa. 
Walaupun vokal, Herman terlihat tidak memaksakan pendapatnya 
pada forum. Sebab dirinya sadar, keputusan terakhir tetap ada di 
tangan Ali selaku kandidat. Herman menyampaikan kritik-kritik 
tajam terhadap beberapa cara kerja tim yang dinilainya tidak efisien. 
Misalkan, “Relawan M-1” tidak mengenal metode pencatatan 
nama, alamat, dan nomor identitas KTP calon pemilih yang telah 
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Dalam forum-forum koordinasi yang berlangsung tengah malam, penulis mengamati bahwa 
Herman aktif menyampaikan pendapatnya mengenai perkembangan situasi terakhir politik 
desa. Walaupun vokal, Herman terlihat tidak memaksakan pendapatnya pada forum. Sebab 
dirinya sadar, keputusan terakhir tetap ada di tangan Ali selaku kandidat. Herman 
menyampaikan kritik-kritik tajam terhadap beberapa cara kerja tim yang dinilainya tidak efisien. 
Misalkan, “Relawan M-1” tidak mengenal metode pencatatan nama, alamat, dan nomor 
identitas KTP calon pemilih yang telah menyatakan dukungannya untuk Ali seperti lazimnya tim 
sukses profesional di pilkada. Relawan hanya sekedar menghapal dan menghitung berapa orang 
yang sudah mereka temui. Sistem kerja ini berulang kali dikritisi oleh Herman pada saat rapat 
koordinasi namun tak kunjung mendapat tanggapan. Ketika Ali menggelar evaluasi bersama 
pasca-pilkades, Herman kembali menyampaikan bahwa salah satu sebab terjadinya kebocoran 
suara di beberapa TPS adalah karena tim sukses tidak menerapkan usulannya untuk mendata 
pemilih.  
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profesional di pilkada. Relawan hanya sekedar menghapal dan 
menghitung berapa orang yang sudah mereka temui. Sistem kerja ini 
berulang kali dikritisi oleh Herman pada saat rapat koordinasi namun 
tak kunjung mendapat tanggapan. Ketika Ali menggelar evaluasi 
bersama pasca-pilkades, Herman kembali menyampaikan bahwa salah 
satu sebab terjadinya kebocoran suara di beberapa TPS adalah karena 
tim sukses tidak menerapkan usulannya untuk mendata pemilih. 

Dalam wawancara, Herman menunjukkan kepada penulis 
beberapa contoh formulir pendataan calon pemilih yang akan ia 
gunakan di Pemilihan Legislatif 2019 untuk memenangkan koleganya 
di partai sembari mengatakan bahwa mestinya “Relawan M-1” 
menggunakan metode ini supaya benar-benar dapat mengamankan 
pemilih dari kemungkinan berpindah dukungan. Selanjutnya, 
Herman menerangkan bila tugas memenangkan kandidat yang 
diusungnya di Dukuh Tumpang adalah pekerjaan yang sungguh 
berat. Selain dikenal sebagai “dapil neraka” karena jumlah daftar 
pemilih tetapnya paling besar di antara dukuh lainnya, Dukuh 
Tumpang merupakan basis pendukung kandidat petahana. Ketika 
rapat koordinasi menjelang pemilihan “Relawan M1”, Herman 
sempat ditanya mengenai berapa persen kemungkinan suara yang 
mampu diperolehnya. Dirinya menjawab realistis bahwa setidaknya 
40% suara pemilih di Dukuh Tumpang dapat diamankan olehnya. 
Beberapa relawan mencibir karena jumlah itu tidak signifikan. 

Namun, hasil pemilihan kemudian membuktikan bahwa 
Herman mampu mencapai target yang dijanjikan. Hal ini tidak lepas 
dari metode pencatatan yang dilakukan olehnya bersama tim relawan 
Dukuh Tumpang. Sebaliknya, relawan di Dukuh Simo yang sempat 
mengkritiknya justru tidak mampu mencapai target. Tim relawan 
dirasa terlalu percaya diri menargetkan sampai 80% suara bisa diraih 
hanya karena dukuh tersebut merupakan tempat tinggal Ali. Karena 
mengganggap Dukuh Simo sudah aman, relawan setempat malah 
lalai untuk mengamankan pemilih dari serangan sehingga sebagian 
konstituen mengalihkan dukungan ke pihak petahana di menit-menit 
terakhir. Secara jujur, Herman mengakui jika mayoritas relawan Ali 
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masih belum berpengalaman dalam kerja-kerja lapangan sebagai tim 
sukses. Sedangkan di sisi lain, relawan pendukung kandidat petahana 
lebih unggul karena terdiri dari preman setempat dan menggunakan 
strategi politik uang. 

Di samping itu, setelah dievaluasi berdasarkan pengalamannya 
di Dukuh Tumpang, Herman berpendapat bahwa dukungan kepala 
dukuh yang masyarakatnya tidak memiliki hubungan trah dengan 
Ali tidak begitu berpengaruh. Buktinya, Yatno, kepala dukuh tempat 
tinggalnya, tidak berhasil mengarahkan warganya untuk mendukung 
Ali karena merasa tidak memiliki ikatan kekerabatan. Menurutnya, 
posisi dukuh tidak lagi disegani seperti di masa lalu yang preferensi 
politiknya secara otomatis akan diikuti oleh warga pedukuhannya. 
Selain kesalahan dari pengorganisasian internal relawan, Herman 
melihat bahwa peraturan pilkades yang berlaku, terutama terkait 
mekanisme penyampaian visi misi kedua calon menjadi salah satu 
penyebab kekalahan Ali. Menurutnya, semestinya sesi penyampaian 
visi misi diformat menjadi debat publik terbuka. Sehingga harapannya, 
posisi Ali akan diuntungkan. Meski Ali rentan diserang dari segi belum 
berpengalaman mengikuti kontestasi pilkades apalagi mengelola desa, 
namun setidaknya menurut Herman, kandidat yang diusungnya 
memiliki kesempatan emas untuk menyerang kinerja petahana yang 
tengah bermasalah dengan kasus-kasus hukum terkait aset desa yang 
terjadi pada periode kepemimpinan sebelumnya. 

“Kesalahan yang sistem itu, debat antara calon kandidat itu 
tidak ada. Hanya menyampaikan visi dan misi. Kemarin 
cuma dihadiri 30 orang masing-masing pendukung. Saya 
rasa juga kurang pas…Kalau nanti ada sesi tanya jawab, pasti 
kasus-kasus yang sekarang sedang bergolak di Desa Rejo itu 
akan muncul lagi... Sebenarnya Pak Topo yang jadi ini, kalo 
njenengan mireng (anda mendengar – pen.), itu kan sedang 
dalam masalah hukum. Diperiksa kejaksaan terus ‘kan”.6

6Wawancara dengan Herman, koordinator relawan Dukuh Tumpang (29 
Oktober 2018).
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Di samping usulan mengubah cara kerja mesin politik “Relawan 
M1”, Herman sebenarnya sudah mempersiapakan rencana cadangan, 
yakni melakukan politik uang atau “bom-boman”. Menurut Herman, 
dalam pilkada atau pemilu lainnya, cara ini sudah menjadi rahasia 
umum bila seorang kandidat ingin menang. Pun dari segi dana, Ali 
sudah sangat siap. Sumbangan uang senilai Rp500.000.000,- yang 
berasal dari adik kandung, mertua, serta ayah Ali sendiri sudah tersedia 
bila sewaktu-waktu ingin digunakan berkampanye. Sebagaimana 
pengakuannya, Herman telah merancang skenario yang sama seperti 
pernah dilakukannya di Pilkades 2010 silam bilamana strategi “bom” 
benar-benar dieksekusi. Rencananya, bilamana Ali memberikan 
lampu hijau kepadanya untuk menjalankan strategi politik uang, 
Herman akan segera bergerak beberapa jam sebelum pemungutan 
suara untuk “membom” 2.500 calon pemilih di dukuh tempat 
tinggalnya. Berdasarkan kalkulasinya, hanya dengan menguasai 
separuh dari keseluruhan calon pemilih saja, menurutnya kans bagi Ali 
untuk menang terbuka lebar. Herman bahkan sudah memetakan siapa 
saja yang akan mendapatkan distribusi politik uang. Pemilih yang 
masih ragu-ragu dan belum menentukan pilihan adalah targetnya. 
Sedangkan pemilih Ali tidak perlu diberikan uang. Saleh sependapat 
dengan usul Herman. Ketua “Relawan M-1” itu menyatakan, 
cukup “membom” dengan uang Rp100.000,- pemilih sudah bisa 
diamankan.7 Namun rencana tersebut urung dieksekusi. Sebabnya, Ali 
tidak ingin citranya sebagai kandidat baik-baik tercoreng di hadapan 
calon pemilih. Di sisi lain, Budi juga meragukan kapasitas relawan 
yang ia pimpin. Risiko operasi tangkap tangan oleh aparat penegak 
hukum jika anak buahnya tidak lihai membaca situasi lapangan 
membuatnya mengurungkan niat.  

“Kalau saya sendiri main money politic, kalau eksekutornya 
tidak berpengalaman, tidak terbiasa, saya sendiri juga tidak 
berani.”8

7Wawancara dengan Saleh, ketua tim “Relawan M-1” (28 Oktober 2018). 
8Ibid.
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Maka sebagai gantinya, “Relawan M-1” justru dikerahkan 
berpatroli menyisir sudut-sudut desa, gapura kampung, dan jalan 
utama di basis-basis pemilih Ali. Hal ini dilakukan untuk menjaga 
konstituen dari potensi serangan fajar yang digerakkan oleh kubu 
petahana maupun infiltrasi botoh dari luar desa. Menurut penuturan 
Topo yang dibenarkan oleh Ali, setiap anggota tim relawan yang 
bertugas mengamankan desa diberikan sebuah senter secara gratis. 
Secara pragmatis, keputusan untuk tidak menggunakan strategi politik 
uang kepada calon pemilih berakibat fatal. Basis-basis Ali di Dukuh 
Simo dikikis oleh “bom” politik uang oleh tim sukses petahana. 
Bahkan sebagian kerabat trahnya sendiri membalikkan dukungan 
ke petahana karena mendapat Rp300.000,- di pagi hari menjelang 
pemilihan.  

Meski pada akhirnya harus mengakui kekalahan, menarik 
kemudian untuk mencermati sikap Ali, Saleh, dan Herman dalam 
menyikapi situasi yang mereka alami. Lima hari pasca-pilkades, situasi 
desa memang sempat sepi terutama di kediaman Ali dan segenap 
“Relawan M-1”. Tak dinyana, pada malam hari keenam yang bertepatan 
dengan tanggal 27 Oktober 2018, sebuah panggung gembira orkes 
organ tunggal digelar di halaman kediaman Ali. Rupanya, acara 
ini merupakan pesta pembubaran “Relawan M-1”. Saleh kembali 
menyumbang uang sebesar Rp4.000.000,- untuk membiayai orkes. 
Menurut Ali, ini merupakan caranya berterimakasih atas kerja keras 
mesin politiknya selama masa pilkades. Ia menjelaskan, momentum 
pilkades telah usai dan banyak kesalahan pengorganisasian tim sukses 
yang dievaluasi. Namun demikian, jaringan mesin politiknya tetap 
akan dipelihara karena bisa berguna untuk “kebutuhan lain suatu 
nanti”.  Jawaban tersebut diamini oleh Saleh maupun Budi. Menurut 
keduanya, alasan lain silaturahmi relawan terus dibina adalah untuk 
“mengawal pemerintahan desa yang baru”. 
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Gambar 1. Suasana Pemungutan Suara Pilkades 2018 di Salah Satu 
TPS di Desa Rejo

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2018)

Cerita perjumpaan antara mesin politik dengan partai politik 
di pilkades Desa Rejo menunjukkan bahwa dalam membangun 
mesin politik, mekanisme rekrutmen keanggotaan di pedesaan masih 
mengandalkan cara-cara konvensional, yakni mempertimbangkan 
hubungan kekerabatan atau pertemanan. Kerjasama dengan aktor 
supradesa seperti partai politik menjadi tidak menarik karena 
sifatnya yang transaksional dan konsesinya mengikat. Bagi elit desa 
seperti Ali, kontrak dengan pihak luar semacam itu hanya akan 
menyanderanya sehingga ia lebih mempercayakan sahabat yang telah 
lama dikenalnya untuk mengelola mesin pemenangannya. Meski 
hampir semua anggota relawan termasuk kandidat sendiri tidak 
memiliki pengalaman dalam kontestasi politik elektoral, nyatanya 
mereka mampu membentuk struktur hirarki mesin politik yang 
cukup kompleks. Berbeda dengan mesin politik berorientasi jangka 
pendek yang hanya menyasar calon pemilih, kasus “Relawan M-1” 
dapat dikatakan sebagai contoh terjadinya pola rewarding loyalists. 
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Baik Ali maupun Saleh nampak lebih mementingkan merawat 
loyalitas tim daripada mengarahkan imbalan kepada calon pemilih. 
Sirkulasi insentif material berbentuk uang, rokok, dan cinderamata 
terjadi secara masif di internal mesin politik. Orientasi jangka 
panjang untuk merawat soliditas “Relawan M-1” terlihat jelas 
pasca-pilkades. Meskipun kalah, mantan kandidat dan elit ketua tim 
relawan tetap memberikan apresiasi material. Ali mulai membaca 
peluang bahwa jaringan mesin politik yang telah dibentuknya bisa 
difungsikan sebagai nilai tawar politis dan bisa diaktivasikan kapan 
saja ia membutuhkan. Kiranya ini dapat menjelaskan mengapa kader 
partai politik seperti Herman, sekalipun telah dikooptasi ke dalam 
struktur mesin politik sebagai koordinator, tetap tidak mampu 
melakukan intervensi terhadap kerja-kerja “Relawan M-1”. Perlu 
digarisbawahi, intervensi yang dilakukan kader partai politik seperti 
Herman tidak bisa disimplifikasi sepenuhnya negatif dan pengabaian 
usulan oleh Ali sebagai bentuk kedaulatan mesin politik dari campur 
tangan supradesa. Usul Herman supaya relawan mendokumentasikan 
data calon pemilih misalnya, sebenarnya bisa membantu proses 
pemetaan politik dan menjadi bahan merumuskan pendekatan apa 
yang perlu dilakukan oleh Ali untuk memperoleh dukungan dari 
kantong-kantong wilayah yang belum dikuasai olehnya. Pengabaian 
Ali terhadap usulan ini terbukti membuat perolehan suara resmi bagi 
dirinya merosot jauh daripada prediksi yang disampaikan oleh tim 
relawannya.  

Dari sudut pandang konseptual, saran Herman agar Ali 
menggunakan politik uang terlihat sebagai upaya mentransformasikan 
“Relawan M-1” menjadi mesin politik berpola turnout buying karena 
menyasar masyarakat desa yang masih ragu-ragu agar mau datang 
memilih ke TPS, bukan mereka yang telah menetapkan pilihan. 
Meskipun mencoba meyakinkan bahwa cara ilegal ini sudah biasa 
dilakukan di berbagai pemilihan umum, lebih menjamin calon 
pemilih untuk tidak mengalihkan dukungan karena petahana 
melancarkan politik uang, dan rencana ini didukung oleh Saleh 
selaku ketua tim, namun usulan tersebut dimentahkan. Ali tetap 
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menghendaki “Relawan M-1” mempertahankan pola rewarding 
loyalist. Keputusan ini memang berhasil menyelamatkan citra bersih 
Ali dan mengamankan relawan mesin politiknya yang masih belum 
berpengalaman dari risiko hukum. Akan tetapi, perilaku pemilih 
rupanya masih lebih tertarik dengan insentif konkret (baca: uang) 
daripada sekedar kedekatan emosional sebagai bagian dari trah yang 
sama atau citra kandidat pemimpin baik-baik. 

Kesimpulan
Mengacu pada kasus pilkades di Desa Rejo, tidaklah berlebihan 

kiranya jika dikatakan bahwa kemampuan mendesain, merancang 
bangun, dan mempertahankan format mesin politik adalah seni 
yang wajib dikuasai oleh seorang kandidat kepala desa. Meskipun 
perlahan mulai mengalami proses erosi, namun karakter paguyuban 
(gemeinschaft) yang mengedepankan asas kekeluargaan serta kuatnya 
relasi klientelistik membuat mesin politik berbasis kedekatan personal 
masih menemukan relevansinya di desa. Akibatnya, partai politik 
yang mencoba hadir dengan menampilkan wajah impersonal dan 
transaksional sontak kehilangan daya tariknya sebagai alternatif 
saluran mobilisasi dukungan bagi kandidat kepala desa. Bilapun kader 
partai politik kemudian bisa diterima bergabung ke dalam struktur 
mesin politik, tidak menjadi jaminan bagi yang bersangkutan untuk 
mampu mempengaruhi cara kerja mesin politik secara signifikan. 
Perbedaan pandangan dalam memfungsikan mesin politik, apakah 
sebagai sarana mendistribusikan imbalan material kepada pemilih 
secara umum ataukah sarana politik jangka panjang yang berupaya 
memperkuat kelembagaannya sendiri dengan membatasi sirkulasi 
insentif hanya di keanggotaannya sendiri, nampaknya menjadi 
faktor krusial lain yang perlu dipertimbangkan oleh kader partai 
politik maupun aktor supradesa lainnya sebelum berpikir untuk 
mengintervensi mesin politik.     
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Janabadra, dan STIE YKPN. Pendidikan penulis sebagai berikut: 
lulus cumlaude dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 
pada tahun 1993; lulus cumlaude dari Magister Hukum Bidang 
Konsentrasi Hukum Kenegaraan Program Pascasarjana Universitas 
Gadjah Mada pada tahun 2003; dan lulus cumlaude dari Program 
Doktor Ilmu Hukum Bidang Hukum Administrasi Negara UGM 
tahun 2009 di bawah bimbingan Promotor Prof. Dr. Muchsan, 
S.H. dan Co-promotor Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. 
Penulis pernah mengikuti beberapa pelatihan di antaranya: Pelatihan 
Bantuan Hukum LBH UII (1998);  Lokakarya Class Action yang 
diselenggarakan oleh YLBHI–LBH Jakarta pada tahun 2000; 
Kursus Perijinan Lingkungan yang diselenggarakan oleh BKPSL 
& Lemlit Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2000; Kursus 
Comparative Administrative Law UGM-Maastricht (2006); Training 
of Materials Budget Oversight LGSP-USAID (2009) dan sejumlah 
Kursus bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan 
oleh Lembaga Konsultasi dan Pengembangan Nasional (terakreditasi 
A dari LKPP). Penulis pernah bekerja sebagai Konsultan Lembaga 
Donor, seperti USAID, AUSAID dan JICA serta pernah aktif sebagai 
mitra dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Lappera, 
IRE, ICEL, LBH Jakarta, USC Satunama, dan WALHI. Penulis 
juga pernah menduduki beberapa jabatan struktural di Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta, yaitu: Sekretaris pada Pusat Bantuan dan 
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Konsultasi Hukum FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Direktur 
Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2010-
2012), Ketua Bagian Hukum Acara FH UAJY dan Ketua Bagian 
Hukum Administrasi Negara pada FH UAJY. Penulis menjadi 
ahli bidang Hukum Administrasi Negara, Hukum Keuangan 
Negara/Daerah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan 
Hukum Pengadaan Barang dan Jasa di berbagai peradilan, yaitu: 
PN Tipikor, PTUN, Arbitrase, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah 
Agung dan DKPP. Beberapa kasus yang pernah ditangani sebagai 
ahli diantaranya: kasus korupsi Dana Operasional Menteri, kasus 
korupsi KTP elektronik, kasus korupsi di Kementerian Agama, Kasus 
korupsi BUMN, dan sebagainya. Pernah menulis banyak artikel 
di media massa seperti Kompas, Media Indonesia, Koran Sindo, 
Suara Pembaruan, Republika, dan SKH Kedaulatan Rakyat. Penulis 
juga telah menghasilkan banyak buku, beberapa di antara: Hukum 
Keuangan Negara (Grasindo), Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha 
Negara (Cahaya Atma Pustaka), dan Hukum Administrasi Negara 
(Sinar Grafika).

Dr. Sukapti
Sukapti lahir di Sleman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta ,  pada 15 Februari  1971. 
Pendidikan tingkat sarjana hingga doktoral 
diselesaikannya pada jurusan Antropologi, 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejak 
tahun 1995 hingga sekarang, Kapti sebagai 
dosen tetap pada Program studi Pembangunan 
Sosial, Universitas Mulawarman, Samarinda. 
Pernah menjadi peneliti di pusat studi Sosial 
Humaniora, Universitas Mulawarwan. Sejak 

tahun 2018 tergabung sebagai peneliti pada lembaga Jaringan 
Pembangunan Sosial Kalimantan (Japsika). Kajian yang diminati 
selama ini terkait dinamika sosial budaya masyarakat perdesaan. 
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Suryo Adi Pramono, S.IP, M.Si 
Suryo Adi Pramono, S.IP, M.Si lahir di 
Surakarta pada 26 September 1965. Pendidikan 
Strata 1 diselesaikan pada Jurusan Hubungan 
Internasional Universitas Gadjah Mada pada 
tahun 1993. Sebelum mengambil Studi Strata 
2 pada Program Pascasarjana Universitas 
Indonesia Program Studi Sosiologi yang 
kemudian diselesaikannya pada tahun 2001, ia 

pernah mengikuti Kursus Singkat selama 5 bulan pada Departemen 
Kajian Islam dan Hubungan Islam-Kristen, Hartford Seminary, 
Amerika Serikat, pada tahun 1997. Aktivitas dan pemberian materi 
lintas-agama masih ditekuninya sampai saat ini, antara lain dengan 
menjadi narasumber di Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat 
Beragama (LPKUB) IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga, Yayasan 
Satunama, Institut Dialog Antariman (DIAN), dan presentasi pada 
beberapa lembaga dan konferensi atau seminar lain. Bersama Al. 
Wisnubroto, ia menjadi edirot buku terbitan PSHD UAJY dan Yayasan 
Tifa berjudul “Pemenuhan Hak Keberagamaan Berbasis Dialog Lintas 
Iman. Sebuah Panduan” pada tahun 2016. Selain itu, dia juga aktif 
pada riset mengenai politik dan kebencanaan yang telah ditekuninya 
sejak menjadi dosen. Berkaitan dengan bidang politik, pada 2018 
ia menulis artikel mengenai “Wakil Rakyat: Suatu Refleksi” dalam 
buku terbitan IPD dan BP MPR berjudul “Mengembangkan Sistem 
Perwakilan Politik Berintegritas”. Dari tahun 2008 sampai 2015 dia 
melakukan riset di lereng Gunung Merapi mengenai kebencanaan dari 
perspektif sosiologis untuk disertasi yang disusunnya sewaktu studi di 
Vrije Universitet Amsterdam (belum selesai, harus berganti promotor 
karena berpindah ke Australia). Bersama dengan Birowo, ia menjadi 
editor dan penulis buku berjudul “Hidup Nyaman Bersama Ancaman: 
Pengalaman Radio Komunitas Lintas Merapi, Klaten, Jawa Tengah” 
(LPPM UAJY, 2012). Riset dan pendampingan di sektor pertanian 
dilakukan sejak 2017. Bersama Yayasan Kehati dan Aliansi Organis 
Indonesia, Suryo melakukan riset mengenai budidaya sorgum secara 
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organik di Flores Timur (Likotuden, Tanjung Bunga, Adonara, Solor 
dan Lembata) pada tahun 2018. Hasil riset ini menjadi kontribusi 
penyusunan Paper Kebijakan untuk Kementerian Pertanian yang 
disusun bersama dengan AOI, Kehati, LIPI, Universitas Bakrie, Lestari 
Mandiri, Jatirogo dan PSHD UAJY (di mana ia menjadi kepalanya) 
dan dipresentasikan di hadapan jaringan masyarakat sipil di Bina Desa 
pada tahun 2019. Kini ia sedang melakukan riset mengenai kedaulatan 
benih pangan lokal di Jawa Timur dan Jawa Tengah bersama AOI, 
Lesman dan Aliansi Petani Indonesia (API). Sejak 2017 ia dan Tim 
UAJY (dan Paguyuban Petani Lestari sampai 2018) mendampingi 
Kelompok Tani Organik Setyo Mandiri di Pajangan, Bantul, yang 
ketuanya pada 2019 ini menjadi Petani Berprestasi Peringkat 1 se-
DIY, setelah tahun 2018 berhasil menjadi juara hanya pada tingkat 
Kabupaten Bantul. Agustus 2019 ia bersama aktivis Lesman dan AOI 
sedang mempersiapkan lanjutan riset kedaulatan benih pangan lokal 
di Jawa Tengah bagian selatan.

Muhtar, S.Sos, M.A
Muhtar, S.Sos, MA, lahir di Nepa-Nepa 
Sulawesi Tenggara, pada 11 November 1973. 
Pendidikan Tingkat pertama di selesaikan di SD 
Negeri I Wongko. Tingkat menengah pertama 
di SMP Negeri 1 Gu dan tingkat menengah atas  
SMA Negeri 1 Bau-Bau. Gelar Sarjana Ilmu 
Pemerintahan di peroleh pada Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura 

Ambon pada tahun 1997. Sedangkan gelar Master pada bidang Ilmu 
Politik di peroleh pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Gajah 
Mada (UGM) Yogyakarta tahun 2008. Sejak tahun 2004, Muhtar aktif 
mengajar pada program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Pattimura Ambon. Beberapa mata kuliah 
yang di asuh antara lain; Sistem Pemerintahan Desa, Kepemimpinan 
Pemerintahan, Etika Pemerintahan, Birokrasi Indonesia, Politik Lokal 
dan Otonomi Daerah. Tahun 2013-2014 serta 2014-2018 menjadi 
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Kepala Laboratorium jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Pattimura Ambon. Kajian yang diminati 
saat ini disamping melakukan berbagai penelitian dan SOSMAP 
yang dilakukan kerjasama dengan PT Pertamina Persero DPPU 
Pattimura Ambon sejak tahun 2014 hingga 2018, juga melakukan 
riset Studi Kasus Eksklusi Sosial dalam Program Raskin dan Rastra 
pada Negeri Laha dan Tawiri Kecamatan Teluk Ambon-Kota Ambon, 
2018. Beberapa tulisan yang pernah dimuat di media lokal Ambon 
Ekspres antara lain : refleksi kritis program studi ilmu pemerintahan, 
getar-getar politik menuju pilpres 2014. Juga menulis di international 
journal of scientific & Engineering research volume 10, Issu, 10 
Oktober 2019 dengan judul Analysis of the roles of organizational 
climate in northem Dullah Island, sub-District of Tual City, Maluku 
Province, Indonesia.

Hendrikus Paulus Kaunang, M.A
Hendrikus Paulus Kaunang, M.A adalah 
seorang Peneliti di Pusat Studi Keamanan dan 
Perdamaian UGM dan Sekolah Pascasarjana 
UGM. Fokus penelitian yang selama ini 
dilaksanakan adalah pada topik terkait Politik, 
Demokrasi, Pembangunan, Perdamaian dan 
Resolusi Konflik. Riset dan kegiatan pelatihan 
yang dilaksanakan dalam beberapa tahun 
terakhir antara lain Perlindungan Masyarakat 
Adat Manggarai Timur dalam Rangka Penyusunan 

Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Manggarai Timur 
(2015-2016), Index Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal Indonesia/
IKKDTI (2016), Penelitian Tipologi 159 Desa di Manggarai Timur 
(2017-2018), Pelatihan dan Bimtek 65 Desa Model Kabupaten 
Manggarai Timur (2017), Kegiatan Penyusunan RPJMD Kabupaten 
Manggarai Timur (2019). Di samping itu, ada beberapa artikel yang 
telah ia terbitkan di Jurnal dan Buku seperti Buku Indeks Ketahanan 
Konflik Daerah Tertinggal Indonesia (Kemendes PDTT, 2016), 
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Demokrasi Digital: Masalah dan Tantangan Bagi Masyarakat Politik 
Indonesia (Jurnal Dialog, Departemen Informasi dan Komunikasi, 
2016), Beyond Signal and Noise: Academics Goes Hoax and Hoaxtivism 
(Jurnal Kawistara, 2018), Esensi Partisipasi Politik Masyarakat dalam 
Pemilu dan Implikasi terhadap Perwakilan Politik di Parlemen  (Judul 
Buku: Mengembangkan Sistem Perwakilan Politik Berintegritas, 
Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), Investing Intolerance: 
‘Pendidikan Karakter’ and Curriculum 2013 (Missio: Jurnal Pendidikan 
dan Budaya, 2019), dan Religious Blasphemy and Monitory Society in 
Indonesia Digital Age (Jurnal Kawistara, 2019).

Dr. Guno Tri Tjahjoko
Guno Tri Tjahjoko adalah seorang akademisi, 
pegiat demokrasi dan praktisi sumber daya 
manusia. Beliau lahir di Semarang, 1 Desember 
1961. Guno Tri Tjahjoko adalah lulusan S3 
(Doktor Ilmu Politik) Pascasarjana Fisipol 
Universitas Gadjah Mada. Fokus riset disertasi 
beliau tentang Strategi Pemenangan dalam Pilkada. 
Temuan teori Politik Ambivalensi tersebut sudah 
dipatenkan ke Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. Sebagai akademisi, beliau berpengalaman mengajar 
di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta. Sebagai penyelenggara 
Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah beliau berpengalaman 
mengelola Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD 
dan DPRD dan Pemilihan Kepala Daerah. Sebagai praktisi, beliau 
berpengalaman sebagai trainer atau fasilitator di beberapa perusahaan 
BUMN dan Swasta di Indonesia. Beliau sehari-hari merupakan 
dosen tetap di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD 
“APMD” Yogyakarta.Email:gtritjahjoko@gmail.com,Website:www.
digitaleadership.biz.



Desa Kuat Negara Berdaulat

246

Fikri Disyacitta, S.IP., M.A
Fikri Disyacitta, S.IP., M.A adalah mahasiswa 
program studi Doktor Ilmu Politik di FISIPOL 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selain kajian 
kepemiluan dan partai politik, penulis menekuni 
isu politik lokal, gerakan sosial, dan politik pangan. 
Penulis menempuh program sarjana Program Studi 
Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya dan 
lulus cum laude pada tahun 2015. Program Magister 

Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Politik) di FISIPOL Universitas 
Gadjah Mada berhasil lulus dengan predikat cum laude pada tahun 2018. 
Penulis pernah menjadi dosen tamu di Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas PGRI Adhi Buana Surabaya (2015). 
Dalam bidang riset, penulis memiliki pengalaman di lembaga The 
Republic Institute (2014), Lembaga Survei Indonesia (2014) dan Sentra 
Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak Yogyakarta (2016). Bersama 
lembaga Research Centre for Politics and Government (PolGov) 
Universitas Gadjah Mada, penulis berkesempatan melakukan riset 
kolaboratif tentang Local Elections dengan Coral Bell School of Asia 
Pacific Affairs dan Australia National University (2017) dan riset Village 
Head Election dengan KITLV dan Australia National University (2018). 
Beberapa artikel penulis pernah dimuat di media massa seperti Jawa Pos 
dan Harian Kedaulatan Rakyat. Penulis juga telah menghasilkan publikasi 
ilmiah di jurnal terakreditasi seperti Dimensi Politik dalam Polemik Vonis 
Mati (Jurnal Politik Universitas Indonesia, 2017), The Indonesia Family 
Welfare Guidance Programe and the Revitalisation of Corporatist State 
Organisations: A Case Study of the Mobilisation of Support for Dewanti 
Rumpoko in the 2017 Batu Municipal Election (Jurnal Power, Conflict, 
Democracy UGM, 2018), dan Pangan yang Politis: Masalah, Dampak, 
dan Solusi (Jurnal Politik Universitas Indonesia, 2018). Dalam publikasi 
terbaru berjudul Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: 
Penguatan Demokrasi Patronase? (Jurnal Integritas KPK, 2019), penulis 
menjadi co-author bersama Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, S.IP., MPP.


