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Kata Pengantar

Yayasan TIFA

Perdebatan mengenai demokrasi dengan kesejahteraan telah 
lama mengemuka dalam berbagai perbincangan politik dan 

ekonomi, bahkan perbincangan tersebut tidak pernah terputus 
sampai saat ini. Apakah demokrasi merupakan jalan untuk 
melampangkan tercapainya kesejahteraan masyarakat? Ataukah 
sebaliknya, kesejahteraan merupakan kondisi penentu berjalannya 
demokrasi yang efektif? Manakah yang seharusnya lebih dahulu, 
demokrasi atau kesejahteraan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih sangat relevan dengan 
situasi Indonesia saat ini, khususnya paska reformasi 1998, di 
mana masyarakat berharap dampak nyata dari reformasi politik, 
khususnya terhadap kehidupan sehari-hari. Banyak pihak yang 
menganggap demokratisasi politik yang terjadi paska runtuhnya 
Orde Baru tersebut, belum berimbas kepada meningkatnya kesejah-
teraan warga, sehingga dalam berbagai kontestasi politik muncul 
jargon-jargon, yang membandingkan “kesejahteraan” ala Orde 
Baru dengan kondisi terkini paska reformasi. 

Demokrasi nasional menjadi kokoh, karena ditopang oleh demokrasi 
di tingkat lokal. Berbicara mengenai demokrasi di tingkat lokal, 
banyak pihak menyepakati, bahwa desa merupakan salah satu situs 
tertua praktik berdemokrasi di tengah pasang surut situasi politik 
Indonesia. Hal ini tidak hanya merujuk pada proses pemilihan 
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kepala desa semata, tetapi juga sistem sosial kemasyarakatan 
di desa, yang kental dengan praktik-praktik berdemokrasi. Ini 
menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain, seperti: Seberapa 
signifikan praktik berdemokrasi di desa berkontribusi terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa? Apakah semakin 
demokratis satu desa berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan 
masyarakatnya? Siapakah pihak-pihak yang paling diuntungkan 
dan paling terpinggirkan dari proses pembangunan desa saat ini? 

Ketimpangan sosial ekonomi di perdesaan mengalami peningkatan 
dalam satu dekade terakhir, sebagai konsekuensi pertumbuhan 
perekonomian di perdesaan. Dalam jangka panjang, ketimpangan 
ini berpotensi memperlambat upaya penurunan tingkat kemiskinan,  
sehingga menjadi penting untuk melakukan berbagai upaya untuk 
mengurangi ketimpangan di perdesaan.

Yayasan TIFA mendukung inisiatif Institute for Research and 
Empowerment (IRE) untuk mengurai persoalan ketimpangan 
sosial-ekonomi di perdesaan, melalui implementasi program 
pengembangan tata kelola ekonomi lokal yang demokratis di 
perdesaan, yang tengah dilaksanakan hingga saat ini. Program 
tersebut sedikit banyak merupakan eksperimen untuk membuktikan 
hipotesa yang dibangun dari studi yang dibuat IRE sebelumnya. 
Sebagai sebuah eksperimen, tentu banyak pembelajaran yang bisa 
didokumentasikan sebagai masukan perbaikan ke depan, seperti 
yang direkam dalam buku ini. TIFA mengapresiasi kerja keras IRE 
dalam mengimplementasikan program dan mendokumentasikan 
semua pembelajaran tersebut. Semoga buku ini bermanfaat bagi 
siapa saja yang menaruh perhatian pada pengembangan ekonomi 
lokal, khususnya perdesaan.

Sudaryanto

Program Officer Yayasan TIFA
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Direktur Eksekutif IRE

Arus balik demokrasi dari bawah (desa) menjadi harapan 
sekaligus tantangan. Lima tahun pelaksanaan UU No 6 Tahun 

2014 Tentang Desa (UU Desa) memberikan refleksi pemikiran 
yang menantang berkaitan dengan masa depan demokrasi 
dan demokratisasi desa. Desa yang ditasbihkan sebagai subyek 
pembangunan, pada praktiknya tidak semudah membalikkan 
telapak tangan. Cengkeraman tradisi politik kekuasaan berhaluan 
tradisional rupanya masih mendominasi dan menjadi tantangan 
serius internal desa. Relasi negara dengan desa yang berasas 
rekognisi, lagi-lagi masih dijalankan dalam suasana kontrol dan 
kendali supradesa atas desa. Dalam situasi tantangan yang tidak 
sederhana ini, agenda-agenda demokrasi dan demokratisasi desa 
semakin kompleks problematika yang harus dihadapinya.

Studi terdahulu yang ditemukan oleh IRE Yogyakarta atas praktik 
demokrasi dan demokratisasi di desa-desa Jawa Barat, Jawa Tengah, 
DIY dan Jawa Timur, mengabarkan adanya peluang sekaligus 
tantangan di era UU Desa ini. Tradisi demokrasi lokal yang 
bersemayam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ternyata 
timbul tenggelam senyampang dengan formasi politik supradesa 
yang melingkupinya. Ketika UU Desa saat ini menawarkan struktur 
politik yang memberikan kesempatan bagi desa untuk menjalankan 
agenda demokrasi dan demokratisasi lokal, IRE Yogyakarta dengan 
dukungan pendanaan dari Yayasan Tifa, mempraktikkannya 
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di 5 desa melalui upaya pengembangan ekonomi lokal. Tiga 
pilar demokrasi lokal yang ditemukan IRE Yogyakarta, yaitu; 
kepemimpinan desa, representasi di desa, warga aktif di desa, 
sebagaimana diuraikan dalam buku , “Desa: Situs Baru Demokrasi 
Lokal,” menjadi kerangka kerja pelembagaan demokrasi dalam 
pengembangan ekonomi lokal ini.

Kerja-kerja pengorganisasian di 5 desa yang telah dilakukan Tim 
IRE Yogyakarta tentu mengalami dinamika dan temuan-temuan 
pembelajaran yang bermakna. Refleksi atas pembelajaran tersebut, 
kini hadir  dalam buku di hadapan sidang pembaca.  Buku ini ditulis 
dengan mengedepankan cara pandang yang kritis. Bukan klaim 
apalagi puja puji yang kami suguhkan, namun paparan situasi dan 
kondisi desa terkini dan pemaknaannya atas fenomena yang sedang 
berlangsung. Jikalau ada realitas yang positif, tugas kami merekon-
struksi ke dalam sisi optimisme mengenai masa depan demokrasi 
dan demokratisasi desa. Sedangkan aspek-aspek negatif yang masih 
saling berseliweran di desa, kami harus menegakan hal tersebut 
sebagai tantangan serius bagi demokrasi dan demokratisasi desa.

Atas nama lembaga, tentu kami menghaturkan apresiasi dan 
penghargaan yang tinggi kepada Tim Pengelola program ini, mulai 
dari sang “kumendan” Pimpinan Program Dina Mariana, serta tim 
kerjanya yang produktif, yaitu; Melani Jayanti, Rajif Dri Angga, 
dan Iranda Yudhatama. Buku ini telah diracik sedemikian rupa oleh 
para penulis dari IRE Yogyakarta dan telah melalui “peer reading” 
maupun review dari para ahli yang kompeten dalam isu demokrasi 
lokal dan pengembangan ekonomi lokal. Walhasil, buku ini adalah 
etalase pemikiran kami atas kerja-kerja terkini di aras desa, masukan 
dan kritik tentu kami nantikan.

Yogyakarta, 31 Juli 2019 

Direktur Eksekutif IRE, 

Sunaji Zamroni
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Bambang Hudayana

I

Buku yang dipersembahkan oleh para aktivis IRE Yogyakarta 
ini membangun ingatan janji dari pembangunan ekonomi 

era Orde Baru dan reformasi untuk membebaskan orang desa 
dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraannya. Buku 
ini memperbincangkan tentang relevansi dari upaya penguatan 
institusi desa bagi terwujudnya demokrasi ekonomi yang digadang 
bisa mengikis kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan bahkan 
membuat ekonomi desa kuat dan berdaulat, sehingga penting 
disimak guna menakar perkembangan arah pembangunan ekonomi 
desa masa kini dan ke depan. 

Ingatan tentang janji dari pembangunan ekonomi itu menghasilkan 
dua wacana tentang tren ekonomi di desa pada era reformasi, yaitu 
wacana yang menunjukkan sikap optimistis, dan wacana pesimistis. 
Wacana otomistis berpijak pada argumen utama, bahwa meskipun 
pertumbuhan ekonomi pada reformasi berkisar 5-6 persen per 
tahun, tetapi pertumbuhan itu telah memberikan pengaruh 
pengurangan angka kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, dan 
meningkatnya kesejahteraan warga, tidak terkecuali warga di desa. 
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Tidak kalah penting pula hampir semua program pembangunan 
yang dicanangkan negara dari tingkat pemerintah, daerah dan desa 
menunjukkan outcome yang meningkatkan kesejahteraan pada 
kelompok sasaran.

Pertama, berkat pertumbuhan ekonomi dan berbagai program 
pembangunan ekonomi yang berpihak kepada kaum miskin, 
misalnya program pro job, angka kemiskinan terus menurun, dan 
pada tahun 2019 angka kemiskinan penduduk desa tidak lebih dari 
10 persen. Tidak ketinggalan, umumnya kesejahteraan ekonomi 
orang desa juga meningkat, terlihat dari tren pendapatan, banyaknya 
rumah tempat tinggal dari batu bata, dan tingkat konsumsi.

Kedua, penghidupan orang desa semakin baik, karena mereka 
memiliki sektor-sektor ekonomi yang beragam, tidak terbatas pada 
sektor primer, utamanya: pertanian, peternakan dan perikanan, 
tetapi juga sektor sekunder, seperti kerajinan dan industri padat 
karya, dan sektor tersier, seperti perdagangan dan jasa. Keragaman 
sumber penghidupan ini saling bergayungsambut, sehingga 
memperkuat ekonomi desa. Desa-desa yang memiliki tiga sektor 
ekonomi itu lebih kuat ketahanan ekonominya.

Ketiga, struktur ekonomi Indonesia dan terutama di desa, diwarnai 
oleh banyaknya usaha ekonomi skala mikro dan kecil. Dengan 
demikian, orang desa mempunyai semacam sumber ekonomi, 
dan manakala akses bekerja di usaha tani terbatas, mereka dengan 
mudah mencari pekerjaan di sektor usaha mikro dan kecil. 

Keempat, meningkatnya sarana-prasarana perhubungan dan 
perdagangan, sehingga memungkinkan berbagai produk hasil bumi 
dan barang kerajinan orang desa laku di pasar. Berbagai hasil bumi 
dari desa terus mengalir ke kota, seperti: kayu, bambu, sayuran, 
buah-buahan, beras, cabai, bawang merah dan putih, dan lainnya. 
Ada kalanya harga naik turun, tetapi orang desa tetap memiliki 
peluang untuk memasuki pasar produk-produk pertanian.

Kelima, umumnya orang desa tidak menganggur, dan tenaga 
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mereka sangat dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja di desa maupun 
di kota. Dulu pada awal pembangunan ekonomi era Orde Baru, 
sektor pertanian menghadapi tekanan kependudukan, tetapi 
sekarang justeru kekurangan tenaga kerja, dan karena itu upah di 
sektor pertanian juga meningkat. Tenaga kerja orang desa selalu 
dibutuhkan di kota dan itu terbukti oleh banyaknya penduduk desa 
yang merantau ke kota. Dari merantau itu, mereka mendapatkan 
upah yang lebih baik dari pada di desa dan remiten (kiriman uang) 
mereka terbukti ikut memacu pembangunan desa, seperti yang 
terjadi di daerah Gunungkidul, DI. Yogyakarta.

Keenam, partisipasi perempuan dalam pekerjaan juga terus 
meningkat (Lembaga Penelitian SMERU, 2003). Seperti lelaki, 
perempuan desa juga bekerja di sektor informal. Secara tradisional, 
perempuan mempunyai kontribusi yang kuat terhadap ekonomi 
rumah tangga, dengan bekerja di rumah atau wilayah domestik. 
Akibat adanya kemajuan ekonomi ini, sehingga  peluang bekerja 
di sektor informal—baik di pertanian, kerajian, perdagangan 
dan jasa—yang semakin terbuka tersebut, maka perempuan desa 
berhasil memperkuat fondasi ekonomi rumah tangga, mengurangi 
kerentanan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
desa pada umumnya.

II

Pandangan yang optimistis tentang kemajuan ekonomi desa 
memiliki argumentasi yang cukup kuat, ketika melihat berbagai 
inovasi yang mengemuka di tingkat nasional, daerah, dan desa. 
Pertama, pemerintah mengembangkan inovasi pemberdayaan 
masyarakat. Misalnya, pemerintahan era Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono bisa memamerkan keberhasilan program PNPM 
Mandiri Pedesaan dan bahkan juga kegiatan Lembaga perkreditan 
yang diberi nama Simpan Pinjam Perempuan (Labombang, 2011; 
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2014). Pemerintah SBY juga 
telah mengeluarkan kebijakan alokasi dana desa yang berdampak 
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positif bagi pembangunan desa (Hudayana, et.al. 2007). Adapun 
pemerintahan Jokowi bisa memamerkan program dana desa dalam 
skema cash for work, landreform serta berbagai paket bantuan untuk 
kelompok tani, nelayan, dan peternak. Pembangunan infrastruktur 
era Jokowi juga memberikan kontribusi pada meningkatnya arus 
lalu lintas yang berdampak pada meningkatnya arus perdagangan, 
dan pemerataan pembangunan ke desa.

Kedua, Pemda Kabupaten dan Kota juga bisa mengklaim telah 
berhasil mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan 
ekonomi penduduknya, karena memiliki program unggulan. 
Pemda Bantaeng berhasil menggerakkan sektor pertanian, Pemda 
Lamoman memberdayakan sektor informal, sedangkan Pemda 
Kulonprogo menggerakkan program bela-beli, yang memacu 
peningkatan produksi masyarakat dan pemasarannya. 

Ketiga, desa-desa melalui skema desa membangun juga memiliki 
inovasi, dan mereka kemudian berhasil meningkatkan kesejahteraan 
warganya. Desa-desa itu misalnya membuat program pembangunan 
irigasi, pasar desa, wisata desa dan khususnya BUM Desa yang 
berdampak pada pemajuan sektor-sektor ekonomi terkait misalnya 
sektor pertanian, kerajinan, perdagangan, dan jasa. Beberapa 
studi mikro juga membuktikan dampak dari kemajuan BUM 
Desa—yang begerak di bidang wisata desa, terhadap peningkatan 
pendapatan asli desa, sekaligus juga terbukanya lapangan kerja dan 
berusaha bagi penduduknya. 

Di luar peran desa, pemda, dan pemerintah, kubu neoliberal 
menganggap, bahwa swasta kapitalis telah ikut berperan dalam 
menggerakkan ekonomi nasional, yang berimbas pada pemajuan 
ekonomi di pedesaan. Mereka dapat dikatakan bagian dari rezim 
global yang berideologi neoliberal. Dengan ideologi ini, rezim 
kapitalis meyakinkan, bahwa merekalah yang akan mengikis 
kemiskinan, melalui liberalisasi ekonomi yang melahirkan proses 
rasionalisasi ekonomi, dan meluasnya investasi di berbagai sektor 



5

Prolog

ekonomi yang pada giliranya akan menimbulkan pertumbuhan 
ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Mereka mempunyai 
banyak bukti, bahwa kinerja ekonomi desa pun terangkat karena 
globalisasi tersebut. Misalnya, pasar global telah merangsang 
meluasnya ekspor produk-produk kerajinan rakyat dan pertanian, 
semisal kopi dan kakao. Namun demikian, klaim rezim neoliberal 
itu masih tidak bisa dipercaya begitu saja. Globalisasi juga terbukti 
ikut memperpuruk pasar produk-produk nasional, tidak terkecuali 
produk masyarakat desa (Korten, 1988).

III

Berbeda dengan kubu optimistis, kubu pesimistis memiliki 
pandangan kritis dalam menyikapi sepak terjang negara-negara yang 
berada dalam cengkeraman kapitalis global. Mereka memandang, 
bahwa meskipun terjadi peningkatan ekonomi, tetapi tidak terjadi 
transformasi, apalagi perubahan struktural yang mempekuat 
kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Banyak 
bukti yang bisa dipakai untuk mendukung pandangan kubu yang 
pesimistis ini. 

Pertama, ancaman globalisasi terhadap ekonomi desa di sektor 
pertanian. Banyak produk pertanian semakin laku di pasar, tetapi 
sesungguhnya komodifikasi itu memerlukan biaya produksi yang 
tinggi. Tidak terkecuali, produk-produk itu memerlukan bahan 
baku, yang berasal dari pasar, sebagai bagian dari ekspansi bisnis 
rezim kapitalis. Dengan demikian, petani hanyalah tukang rakit dari 
sarana produksi pertanian milik rezim kapitalis, dan keuntungan 
yang terbesar diraih oleh rezim kapitalis, yang menguasai: benih, 
pupuk dan pestisida serta pasar produk pertanian, daripada yang 
diperoleh oleh kaum tani, yang hanya menyediakan tanah dan 
tenaga. Komodifikasi dalam era liberalisasi ekonomi di sektor 
pertanian—yang diatur oleh WTO (World Trade Organization) itu, 
telah mengikis subsisi pupuk, sehingga praktis merugikan petani 
miskin (Jhatami & Hanin, 1999). 
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Di sektor pertanian itu pula petani menjerit karena masuknya 
produk-produk pertanian impor  yang berkualitas dan harganya 
murah. Liberalisasi ekonomi benar-benar mengancam petani desa 
yang masih menghadapi kendala untuk melakukan efisiensi dan 
rendahnya subsidi pertanian dari pemerintah. Oleh karena itu, 
pilihan yang diambil kemudian, lebih baik menjadi buruh tani di 
perusahaan agribisnis daripada menjadi petani, tetapi tidak mandiri 
dan bisa bangkrut ketika melawan arus pasar yang sangat kompetitif.

Di sektor sekunder, banyak produk kerajinan dan industri kecil juga 
terancam oleh banjirnya produk impor dari luar negeri. Batik cap 
dan tulis terancam eksistensinya oleh batik dari negeri Tiongkok. 
Demikian pula, muncul produk makanan yang lebih murah di 
desa, sehingga makanan lokal pun terus terancam eksistensinya. 
Hal ini diperlihatkan oleh meningkatnya proporsi konsumsi makan 
dari bahan terigu dan menggantikan bahan beras atau pun ketela/
singkong. Demikian pula orang cenderung membeli makanan 
dari pabrikan daripada makanan yang dibuat di rumah, dengan 
menggunakan bahan baku dan bumbu lokal.

Kedua, pembangunan ekonomi yang menganakemaskan sektor 
swasta kapitalis telah berdampak buruk terhadap usaha skala 
mikro dan kecil yang menjadi hajat hidup warga di desa. Akibat 
keterbatasan akses pekerjaan dan penghidupan berkelanjutan, 
banyak orang kecil masuk ke usaha skala kecil, seperti menjadi 
pedagang yang menjual makanan pabrikan dan membuat makanan 
jadi yang bahan bakunya juga dari pabrik besar. Usaha mikro dan 
kecil yang bertahan dan tumbuh di desa justeru yang melayani 
industri kapitalis besar, yang berperanan sebagai  penyedia bahan 
baku atau memasarkan produk-produknya (Hudayana, 2017, p: 
79).

Ketiga, di berbagai daerah muncul industri kapitalis di desa, seperti 
pabrik rokok, semen, garmen, agribisnis, dan makananan olahan. 
Secara pragmatis, hadirnya pabrik itu bermanfaat bagi penghidupan 
masyarakat desa. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa 
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orang desa di Indonesia tidak mempunyai kesempatan untuk 
membuka industri yang kuat bermitra dan membangun relasi bisnis 
dengan perusahaan kapitalis dunia. Di Tiongkok telah tumbuh 
industri rumah tangga yang menyediakan suku cadang untuk 
industri otomotif dari perusahaan besar dan mampu masuk ke 
pasar nasional dan global. Mengapa orang-orang desa di Indonesia 
tidak mampu untuk mengembangkan usaha besar dan mandiri. 
Sebaliknya, orang desa terjebak menjadi buruh pada industri 
kapitalis global. Jawaban atas pertanyaan itu mengungkapkan, 
bahwa ketidakberdayaan orang desa bukan disebabkan dari 
dalam kapasitas mereka sendiri, melainkan karena Indonesia telah 
dikuasai kekuatan ekonomi kapitalis global, dan desa pun semakin 
terdampak. Akibatnya, potensi desa justeru diabdikan untuk 
kepentingan bisnis industri kapitalis global tersebut. 

Keempat, banyak program pembangunan desa dipercaya sudah 
dapat mengangkat kesejahteraan, namun sebaliknya banyak kajian 
yang masih meragukannya. Padahal, kalau pun sudah berdampak 
masih sangat minim. Contoh pertama adalah pasar desa. Hadirnya 
pasar desa dapat membuka lapangan pekerjaan dan membuka 
kran penjualan produk dari desa ke kota. Namun, jumlah pasar 
desa yang terbangun sejak rezim reformasi boleh dikatakan tidak 
seberapa, bila dibandingankan dengan jumlah desa yang mencapai 
lebih dari 70 ribu. Selain itu ada gejala, bahwa lebih banyak produk 
dari kota masuk ke desa,  dari pada produk dari desa masuk ke 
kota. Dengan demikian, pembangunan pasar desa tersebut malah 
bisa menjadi indikator tentang meningkatnya ekspansi pasar oleh 
kapitalis di kota ke dalam ekonomi desa.

Kelima, soal dana desa. Sekali pun studi mikro dan versi pemerintah 
menunjukkan adanya dampak positif atas hadirnya dana desa, 
namun muncul studi yang pesimistis. Studi Susilawati dan Hadil 
(2017) mengemukakan, bahwa dana desa tidak efektif dan tidak 
berhasil dalam mengurangi kemiskinan di tiap kabupaten/kota di 
Jawa Timur. Penjelasan yang diajukan adalah pada praktik politik 
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anggaran, yang mengarahkan penggunaan dana desa sebagian besar 
untuk sarana dan prasarana fisik, bukan untuk pemberdayaan 
ekonomi masyarakat.

IV

Munculnya dua pandangan yang berbeda tentang tren ekonomi 
desa berkaitan dengan perbedaan perspektif. Kalau kubu yang 
optimistis menganut paham developmentalis, maka kubu yang 
pesimistis menggunakan pandangan ekonomi politik yang kritis 
terhadap kekuasaan dan dominasi rezim kapitalis global dalam 
mengendalikan pasar (Fakih, 2004). Pandangan para penganut 
kubu pesimistis menjadi relevan untuk memahami akar masalah 
ekonomi desa dan solusi yang tepat, yaitu desa harus menjadi 
pelaku gerakan demokrasi ekonomi.

Dengan menggunakan perspektif ekonomi politik, para ahli 
menyimak akar masalah ekonomi desa (Fauzi, 1999). Akar 
masalah bukan pada minimnya sumberdaya manusia, modal dan 
kekayaan alam, tetapi pada bekerjanya kuasa ekonomi politik yang 
memarjinalkan desa. Para sejarawan, misalnya, telah memberikan 
bukti kuat, bahwa liberalisasi ekonomi Indonesia pada masa 
penjajahan Belanda (pada sekitaran tahun 1870) telah menimbulkan 
proses pergeseran ekonomi dari corak prakapitalis menuju ekonomi 
kapitalis. Akan tetapi, proses pergeseran itu tidak menimbulkan 
transformasi ekonomi di pedesaan. Boeke (1983) menyebut konsep 
ini hanya menimbulkan corak dualisme ekonomi, dan corak 
ekonomi pedesaan masih bersifat protokapitalis, sehingga usaha 
tani tetap bersifat subsisten tanpa kemajuan yang berarti. 

Sementara itu, menurut ahli-ahli antropologi—seperti Scott (1983) 
dan Wolf (1983),  hanya melahirkan dan memperbanyak kaum 
peasant, yaitu kategori sosial yang menggambarkan lapisan petani, 
perajin, pedagang skala kecil yang menjalankan kegiatan produksi 
bukan untuk mengembangkan bisnis, tetapi menyambung hidup 
(survival). Petani kecil itu bertahan hidup dengan melakukan 
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kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan subsisten, dan 
sisanya dijual ke pasar untuk mendapatkan uang guna memenuhi 
kebutuhan hidup yang tidak bisa dipenuhi dari dalam rumah 
tangganya. Oleh karena hidup dalam kemiskinan dan kerentanan, 
peasant juga bekerja ekstra dan sekaligus menjadi tenaga kerja 
murah, yang dieksploitasi oleh kapitalis, dengan upah yang 
rendah, sehingga menguntungkan bisnis kapitalis, sebagaimana 
terjadi dalam industri gula di Jawa pada industri era penjajahan 
(Geertz, 1976). Kini peasant banyak bekerja di sektor informal dan 
kemudian juga bekerja di sektor kapitalis padat karya dengan upah 
yang rendah. Upah rendah itu terus berlanjut ketika era globalisasi 
(Mega, 2004, p: 67). 

Pada era globalisasi, jumlah kaum peasant yang bekerja di sektor 
pertanian berkurang di desa, karena sebagian terserap di sektor 
industri. Namun demikian, secara relasional, mereka sesungguhnya 
dieksplotasi guna menjadi buruh dengan upah yang rendah, 
sehingga tetap rentan ekonominya, misalnya ketika terkena PHK. 
Pada era globalisasi, peasant juga semakin rentan menghadapi krisis 
ekonomi sebagai dampak dari krisis global. Hal ini diperlihatkan 
dalam studi Wiradi dan Breman (2004), bahwa karena krisis dan 
dinamika pasar, orang desa kemudian harus melakukan reorganisasi 
dan rasionalisasi ekonomi mereka, sehingga kaum miskin di 
desa—yang mayoritas buruh tani—semakin lemah aksesnya untuk 
menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dan non farm. 

Gagasan untuk membebaskan masyarakat desa yang menyandang 
status peasant itu, telah mengemuka dalam sejarah politik dan 
ekonomi. Para pendiri negara ini manawarkan berbagai jawaban, 
misalnya dengan mempromosikan program transmigrasi, gerakan 
koperasi, landreform, revolusi hijau, dan industrialisasi pedesaan. 
Namun demikian, program yang bisa dilaksanakan, dan berhasil 
dalam arti meningkatkan kesejahteraan justeru yang mengabdi 
kepada kepentingan rezim kapitalis, seperti program revolusi hijau 
(Manning, 1989). Dalam bahasa yang hampir mirip, dikemukakan 



10

Arah Demokrasi Ekonomi Desa

oleh Wahono (2004): berkat “revolusi hijau, maka petani bisa keluar 
dari perangkap involusi (proses pemiskinan), kemudian bisa hidup 
lebih sejahtera, tetapi masuk ke dalam perangkap cengkeraman 
neoliberalisme, yaitu ekonomi yang didasarkan pada prinsip pasar 
bebas, yang tidak lain menguntungkan kaum pemodal”. 

Dalam ekonomi yang bergantung pada pemodal itu, nasib petani 
bergantung pada pasar yang menjajakan produk pertanian. Petani 
didorong meningkatkan kesejahteraannya, dengan menerapkan 
panca usaha tani , seperti: penggunaan bibit unggul, kontrol hama 
dengan pestisida, pemakaian pupuk kimiawi, perbaikan sistem 
irigasi dan managemen usaha yang baik. Akan tetapi, kerja esktra 
petani tetap tidak terbayarkan secara setara. Mereka cenderung 
menjadi perakit saprodi atas produk-produk buatan perusahaan 
agribisnis, dari pada menjadi produsen yang mandiri. Faktanya tata 
niaga produk dan saprodi pertanian berada dalam cengkeraman para 
tengkulak, dan pengusaha besar, bahkan importir produk pertanian. 
Nasib petani tetap sebagai peasant, dengan wajah ekonomi yang 
berubah: dari bercocoktanam untuk melayani kebutuhan internal, 
menjadi bergantung pada pasar. Dengan memasuki sistem ekonomi 
pasar itu, mereka harus menanggung berbagai risiko atas kerusakan 
ekosistem, karena penerapan teknologi pertanian, seperti pupuk 
kimiawi dan pestisida yang tidak ramah lingkungan.

Setelah globalisasi ekonomi yang berhasil dalam memperluas 
ekspansi bisnis ke pedesaan dan meruntuhkan sendi-sendi ekonomi 
orang desa, belakangan muncul arus balik, bahwa lokalisasi bisa 
menjadi instrumen yang relevan untuk memberdayakan ekonomi 
masyarakat desa. Berbagai bukti menunjukkan, ketika masyarakat 
lokal melakukan gerakan memperkuat kuasa produksi dengan 
kembali pada produk lokal, maka globalisasi yang dikendalikan 
oleh rezim kapitalis tidak bisa melakukan ekspansi bisnis dengan 
mudah. 

IV
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Diskusi di atas menggarisbawahi, bahwa pembangunan ekonomi 
dalam kerangka liberalisasi ekonomi tidak berdampak nyata terhadap 
terwujudnya kemandirian desa. Sebaliknya, ketergantungan dan 
keterpurukan ekonomi desa justeru terjadi ketika pembangunan 
mengedepankan agenda liberalisasi ekonomi. Negara hadir ke desa 
bukan memperkuat demokrasi ekonomi desa, tetapi bersama sektor 
ekonomi kapitalis dunia ikut mengontrol sumberdaya alam yang 
ada di dalamnya.

Reformasi menggugah kesadaran para pemrakarsa pembaruan 
desa, dan mereka berhasil melahirkan UU Desa yang populis. Desa 
diharapkan memiliki peran yang maksimal dalam pengembangan 
demokrasi ekonomi, yang mengawal terwujudnya ekonomi 
berkeadilan. Demokrasi ekonomi itu identik dengan ekonomi yang 
berkeadilan, yaitu memihak kepada kepentingan semua golongan 
dan terutama golongan lemah, seperti orang desa. Dengan demi-
kian, demokrasi ekonomi artinya desa memiliki kewenangan dan 
peran yang nyata terhadap lahirnya ekonomi yang berkeadilan. 

Ada dua pilar demokrasi ekonomi atau ekonomi berkeadilan, 
yaitu: redistribusi kekayaan dan ekonomi kerakyatan (Mega, 2004, 
p: 69). Pilar redistribusi kekayaan, mencakup reforma agraria, 
penggunaan pajak dan anggaran prorakyat dan untuk pendidikan 
serta kesehatan rakyat. Jikalau ekonomi berkeadilan itu diterapkan 
di desa, maka penting bagi desa untuk ikut mewujudkan peran 
negara dalam menjalankan fungsi redistribusi secara adil. Di sini, 
desa bisa memanfaatkan seluruh aset desa untuk memajukan 
ekonomi, dengan membuka pekerjaan dan kesempatan usaha yang 
seluas-luasnya bagi warganya. Tidak kalah penting, desa memiliki 
politik anggaran yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat 
di bidang ekonomi, sehingga desa bisa meningkatkan kesejahteraan 
yang berkeadilan. Desa juga bisa menarik retribusi dan memperoleh 
pemasukan yang dialokasikan juga untuk meningkatkan pelayanan 
publik dan pemberdayaan masyarakat.
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Pilar ekonomi kerakyatan memiliki komitmen yang kuat untuk 
mewujudkan kemandirian ekonomi secara nasional. Di tingkat desa, 
pilar ini juga harus terlihat pada upaya desa untuk mewujudkan 
kemandirian desa di bidang pangan, usaha skala mikro dan kecil, 
dengan meningkatkan peran BUMDesa sebagai wirausaha sosial. 
Seperti negara, desa harus mempunyai komitmen yang kuat untuk 
mem berikan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk memiliki 
akses sebesar-besarnya terhadap aset modal, seperti tanah, kredit, 
pro duksi, pasar, teknologi dan sumberdaya alam (Mega, 2004, p: 
70).

V

Pentingnya demokrasi ekonomi, yang memperkokoh pilar distribusi 
kekayaan desa untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat, 
dan mengembangkan ekonomi kerakyatan menjadi tantangan desa 
masa kini. IRE Yogyakarta sebagai salah satu organisasi masyarakat 
sipil (OMS), yang popular di Indonesia, memiliki pandangan yang 
kuat, bahwa UU Desa tidak akan berbuah banyak bagi demokrasi 
ekonomi, kalau dalam implementasinya para praktisi pembaharuan 
desa dan para penyelenggara pemerintah desa—seperti kepala desa, 
anggota BPD, dan kelompok-kelompok warga—masih miskin 
konsep, pengalaman dan kerja aksi dalam mewujudkan demokrasi 
ekonomi. 

Jikalau masih miskin konsep dan pengalaman seperti itu, maka 
mereka akan mudah terjebak pada berbagai agenda desa yang 
arahnya cenderung mengatur pembagian dan distribusi kekuasaan. 
Kalau masih miskin konsep dan komitmen pada demokrasi 
ekonomi, namun mereka melakukan program ekonomi desa, maka 
hasilnya bisa kurang efektif bagi kemandirian ekonomi desa. Hal 
ini misalnya dicontohkan oleh sebuah desa di Klaten pada awal 
reformasi, yang lebih memilih menyewakan tanah kas desa untuk 
perusahaan air minum kemasan daripada dikembangkan untuk 
usaha desa atau kegiatan ekonomi warga, yang berimbas pada 
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peningkatan dan kemandirian ekonomi desa. Dengan demikian, 
penguatan demokrasi ekonomi harus menjadi agenda desa. Agenda 
ini sangat penting untuk diwujudkan agar desa dapat keluar dari 
jerat ekonomi neoliberal.

Banyak bukti, bahwa desa masih miskin konsep dan semangat 
mewujudkan demokrasi ekonomi. Salah satu contoh adalah 
kekayaan desa dijadikan sumber pendapatan asli desa, tetapi 
strateginya adalah disewakan kepada pengusaha dari luar yang tidak 
berdampak pada penguatan ekonomi lokal. Contoh lain adalah 
unit usaha BUM Desa bertabrakan dengan unit usaha skala kecil 
di desa. Pembangunan pasar desa tidak membuka peluang bagi 
meningkatnya produk lokal, tetapi justeru produk luar yang laku 
di pasar.

IRE menyadari pentingnya demokrasi ekonomi merasuk dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, 
dan khususnya pemberdayaan masyarakat di desa. Desa telah 
memiliki kewenangan skala lokal dan aset desa yang besar termasuk 
juga dana desa. Oleh karena itu, IRE berharap, bahwa agenda aksi 
di beberapa desa dampingannya kemudian mampu mendorong 
munculnya kesadaran dan program demokrasi desa. 

Buah karya agenda aksi IRE itu penting, baik untuk kepentingan 
praktis maupun akademis. Dari segi kepentingan praktis, kerja 
aksi itu bisa membuahkan pelajaran baik (best practices) yang bisa 
dijadikan acuan, direplikasi, dan dikritisi untuk mengembangkan 
program demokrasi ekonomi yang lebih baik di desa. Ke depan, 
program demokrasi ekonomi akan bisa lebih berhasil guna dan 
memberikan dampak yang lebih positif terhadap pemberdayaan 
ekonomi orang desa. 

Dalam konteks kepentingan praktis itu, kerja IRE selama tahun 
2017-2019 telah membawa perubahan yang cukup berarti dalam 
merintis pengembangan demokrasi desa di lima desa dampingan. 
Desa tersebut yaitu Desa Ciwaru (Kabupaten Kuningan), Desa 
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Karangrejo (Kabupaten Magelang), Desa Umbulharjo (Kabupaten 
Sleman), Desa Nglanggeran (Kabupaten Gunungkidul), dan Desa 
Gadungan (Kabupaten Blitar). IRE menyimak permasalahan 
demokrasi ekonomi desa, dimulai dari kepemimpinan desa yang 
direpresentasikan oleh figur kepala desa dan lembaga pemerintah 
desa, peran BPD sebagai lembaga representasi warga, warga yang 
aktif, dan inklusivitas ruang publik. 

Ada empat temuan IRE yang bisa diangkat sebagai wacana 
penguatan demokrasi desa. Pertama, munculnya kepemimpinan 
desa yang terbuka dan responsif terhadap isu publik, yang 
berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal. Karena perbedaan 
tantangan karakter tokoh pemimpin desa, capaian perubahan 
di lima desa merentang dari kepemimpinan yang berwatak 
manipulatif, involutif, evolutif, hingga kepemimpinan yang 
berwatak inovatif. Pemimpin yang inovatif menjadi kekuatan bagi 
desa untuk mendorong terbangunnya program-program penguatan 
ekonomi prorakyat. Kedua, representasi politik BPD yang bekerja 
mampu mendorong perubahan watak kepemimpinan, sekaligus 
memperkuat inisiatif warga. Dalam watak kepemimpinan yang 
tertutup dan non demokratis, BPD mampu berperan menjembatani 
aspirasi kelompok warga. Peran mereka itu masih kurang memadai 
untuk mendorong pengembangan demokrasi lokal, tetapi menjadi 
harapan ke depan, bahwa mereka perlu memiliki kapasitas dan 
dukungan  regulasi, sehingga bisa berperan lebih maksimal. Ketiga, 
saluran dan ruang publik yang inklusif mulai berkembang di desa, 
terutama ruang-ruang informal. Ruang publik ini tidak hanya 
diinisiasi oleh kepemimpinan yang terbuka, namun juga diinisiasi 
oleh kelompok marjinal sebagai saluran aspirasi mereka. Khusus 
untuk temuan di Desa Gadungan, studi IRE berhasil menunjukkan, 
bahwa kelompok-kelompok rentan mempunyai arena untuk 
mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui landreform, yang 
diperjuangkan secara partisipatoris. Keempat, politik kewargaan 
mulai tumbuh dan berkembang di desa melalui isu-isu ekonomi 
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untuk kesejahteraan. Di sini muncul berbagai tuntutan atas hak-
hak dan peluang mengembangkan ekonomi untuk perbaikan 
kualitas hidup dan kesejahteraan. Tuntutan tersebut menjadi isu 
kewargaan yang diperjuangkan melalui institusi-institusi lokal dan 
ruang-ruang publik di desa.

Kerja IRE telah memetakan berbagai upaya agar demokrasi 
ekonomi bisa hidup di desa. Fakta menunjukkan, bahwa warga 
memiliki kesadaran kritis atas kinerja desa yang kurang responsif 
mengangkat demokrasi ekonomi dan terselenggaranya program-
program ekonomi kerakyatan. Warga seperti kelompok tani di 
Gadungan, bahkan melakukan aksi-aksi emansipatoris dengan 
tujuan agar ekonomi kerakyatan menjadi pilar ekonomi desa. 
Namun, karena desa sendiri masih miskin konsep, strategi, dan 
kepemimpinan maka kerja IRE harus mulai dari proses yang relatif 
elementer. Dalam proses elementer ini, membangun kesadaran 
kritis tentang pentingnya ekonomi kerakyatan bagi kemandirian 
dan kesejahteraan masyarakat desa menjadi tantangan utama dan 
paling sulit dikerjakan. 

Dari segi kepentingan akademis, kerja aksi IRE itu bisa menyajikan 
pemikiran dan wacana tentang dinamika ekonomi di desa di tengah 
arus meluasnya pengaruh negara, pasar, dan organisasi masyarakat 
sipil (OMS). Kajian tentang dinamika ekonomi dalam konteks 
perubahan ekonomi politik itu akan memperkaya pemahaman 
mengenai siapa sesungguhnya yang memperoleh keuntungan besar 
dan relevan dalam proyek-proyek pemberdayaan masyarakat.

Dalam kontes kepentingan akademis itu, kerja IRE bisa memberikan 
kontribusi tentang kajian pembangunan desa utamanya tentang 
isu, masalah dan dinamika ekonomi politik pada penguatan 
ekonomi kerakyatan. Di satu sisi, para peneliti bisa melihat kembali 
bagaimana elit versus warga memperebutkan akses dan kontrol atas 
kekayaan desa dan sumber-sumber penghidupan dalam berbagai 
arena demokrasi. Di sisi lain, para peneliti juga dapat mengangkat 
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tema tentang meluasnya gerakan ekonomi populis, kendala, 
tantangan, dan keberhasilannya. Cerita dari lima desa tersebut 
menunjukkan, bahwa setiap desa memiliki isu, masalah, dan capaian 
dan tantangan yang tipikal sehingga membutuhkan pendekatan 
yang lebih mikrokospis dalam menyimak gejala ekonomi politik 
dalam proses penguatan ekonomi kerakyatan. 

Meskipun patut dipuji, kinerja IRE juga patut dikritisi. Pertama, 
meskipun mengangkat tema demokrasi ekonomi desa, isu dan 
masalah yang dibahas kurang memperlihatkan aspek ekonomi 
politik dalam membaca lemahnya desa dalam mewujudkan 
demokrasi ekonomi. Pembahasan masih fokus pada kinerja dari 
kepemimpinan, BPD, organisasi kewargaan dan institusi ruang 
publik, daripada memfokuskan pada bagaimana sesungguhnya 
kelembagaan demokrasi desa dan bekerjanya kelembagaan itu 
dalam mengelola sektor-sektor ekonomi yang ada di desa. Selain itu, 
buku ini masih belum memberikan peta jalan yang memadai secara 
argumentatif dan dukungan data empirik bagi pengembangan 
demokrasi ekonomi dalam kerangka pelaksanaan UU desa.

VII

Ke depan, tantangan para praktisi pembaharuan desa, seperti para 
aktivis LSM dan peneliti desa, para praktisi pemerintahan desa, 
organisasi kewargaan, dan organisasi ekonomi sektoral di desa, 
selayaknya semakin solid dan bekerja nyata untuk mewujudkan 
gerakan ekonomi kerakyatan. Kerja mereka sangat didukung oleh 
adanya UU Desa yang memberikan kewenangan yang memadai bagi 
desa untuk menjalankan desa, membangun dengan dukungan aset 
desa dan dana desa yang memadai. Berbekal modal ini, desa dapat 
mendorong ekonomi kerakyatan tumbuh melalui penguatan BUM 
Desa dan usaha skala kecil serta mikro yang diselenggarakan oleh 
orang desa. Visi, misi, dan program ekonomi kerakyatan mewarnai 
RPJM Desa dan politik anggaran desa. Oleh karena itu, penggunaan 
aset desa—utamanya tanah, hutan, dan sarana-prasarana ekonomi 
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yang ada, sangat kuat orientasinya untuk menjalankan program-
program ekonomi kerakyatan. Desa harus mampu menjadi pusat 
pertumbuhan, sehingga anggaran pemerintah dan desa harus 
dimaksimalkan untuk pembangunan ekonomi desa (Djabir, 2017). 
Desa harus mengembangkan berbagai strategi agar produk dari 
sektor ekonomi kerakyatan bisa mendunia. Desa, seperti negara, 
harus mampu menyiasati globalisasi sebagai peluang, bukan 
sebagai ancaman untuk memperkuat ekonomi kerayatan di kancah 
internasional (Mubyarto, 2000). 

Salah satu strategi agar ekonomi kerakyatan bisa mendunia adalah 
memperkuat organisasi produksi dan meningkatkan kerjasama 
antardesa guna menyatukan barisan dalam mengembangkan 
produk inovasi. Meski demikian, perlu digarisbawahi bahwa 
langkah ini harus tetap menampilkan keunggulan komparatif 
yang bisa diproduksi melalui sumberdaya alam yang ada, lifeskill 
yang dimiliki warga, dan berbagai kekayaan dan modal budaya 
yang mereka kuasai. Dalam rangka menembus pasar global, desa 
juga harus melakukan strategi yang dikenal glokalisasi, sehingga 
globalisasi menjadi bagian dari solusi atas masalah ekonomi desa 
yang sering berorientasi pada pasar lokal dan lemah daya saingnya 
(Prasetyono, 2017).

Kembali kepada produk lokal, dan bahkan menjadikan produk 
lokal sebagai komoditas global sedang menjadi wacana dan agenda 
aksi orang desa, tidak terkecuali kaum tani. Glokalisasi  itu akan 
berbuah, sehingga banyak produk lokal yang dulu terpinggirkan 
dalam percaturan di pasar karena kental nuansa lokalnya, kini 
bisa memiliki segmen baru justeru karena menonjolkan muatan 
lokalnya. Wisata desa, misalnya, kini sedang menjadi tren dan 
membuka peluang bagi orang desa menjadi tuan rumah wisatawan 
dunia dan mengubah nasibnya dari kaum peasant yang hidup dalam 
kondisi miskin dan tradisional menjadi sejahtera dan berdaulat.
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BAB 1

 Mengembangkan Relasi Demokrasi 
dan Ekonomi Desa

Sunaji Zamroni

Ekonomi Desa

Inisiatif desa untuk memperbaiki perekonomiannya, dalam kurun 
waktu lima tahun ini, patut diapresiasi. Meskipun harus dibaca 

juga, bahwa mereka masih menghadapi tantangan dari dalam 
maupun supradesa. Kemanfaatan sosial dan ekonomi bagi semua 
warga desa, menjadi tantangan terdepan. Selain itu, juga persoalan 
kelembagaan ekonomi desa yang dipilihnya, yakni bentuk lembaga 
yang telah ada (koperasi) atau BUMDesa. Termasuk tantangan 
yang serius dihadapi desa adalah keseimbangan dan keberlanjutan 
kegiatan ekonomi tersebut. Sementara itu, tantangan dari luar 
desa, bisa jadi tanpa disadari, namun justeru akan merepotkan 
desa dalam merawat ekosistem ekonomi barunya di masa depan. 
Pihak supradesa (pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSM, dan 
lain sebagainya) harus semakin ramah terhadap inisiatif desa dalam 
mengembangkan ekonomi. Terlebih bagi desa-desa yang kaya 
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SDA, tantangan dari dalam dan luar desa hadir secara bersamaan. 
Kedua tantangan ini harus dihadapi secara cermat dan tepat, agar 
perekonomian desa tidak seperti fenomena perekonomian daerah-
daerah penghasil SDA selama era Pemilukada (Kartodiharjo, 
2018).1 Oleh karena itu, jangan sampai pertumbuhan jumlah 
BUMDesa2, desa wisata3, produk unggulan desa4, dan beragam 
inovasi ekonomi desa5, hanya memberikan manfaat kepada elit desa 
(Pusdatin Kemendesa, 2019). Sementara masyarakat desa secara 
umum dan yang marginal, justru sekedar menonton, seperti tikus 
mati di lumbung padi.

Pelajaran penting bagi desa-desa yang saat ini mengembangkan 
perekonomiannya, jika berpijak dari pengalaman daerah kabupaten/
kota, terletak pada kesiapan kapasitas desa itu sendiri. Kapasitas 
dalam konteks ini bisa dibagi ke dalam kapasitas politik, sosial dan 
kelembagaan pemerintahan desa. Kapasitas politik terkait dengan 
kepemimpinan desa, sedangkan kapasitas sosial adalah mengenai 
kohesifitas, modal sosial dan partisipasi warga. Sementara kapasitas 
kelembagaan pemerintahan adalah ketersedian dan kemauan 
politik birokrasi desa untuk berubah. Ide pencarian sumber-sumber 
penghidupan alternatif (ekonomi desa) memang bisa dari dua arah, 

1 Buku yang merangkum tulisan Hariadi Kartodiharjo, 2018, “Merangkai Stanza 
Lagu Kebangsaan” terutama halaman 31-36 dan 53-55 yang diterbitkan Forest 
Watch Indonesia, 2018, menjelaskan hubungan Pemilukada dan korupsi kepala 
daerah terpilih di sector SDA maupun sumber daya publik (APBD). Berbasis 
data-data dari Litbang KPK dan GNP-SDA KPK, tulisan tersebut menyajikan 
data 88 kepala daerah yang terjerat korupsi dalam kurun waktu penegakan 
2004 – 2018, baik itu korupsi anggaran, pengadaan barang dan jasa, maupun 
perijinan pengelolaan SDA. 

2 Data dari Pusdatin Kemendesa PDTT, 2019, menyebutkan, bahwa jumlah 
BUMDesa tahun 2014 sekitar 1022 , melesat menjadi 45.549 pada tahun 2018

3 Jumlah desa wisata tahun 2018 mencapai 7.275

4 Produk unggulan desa pangan jauh lebih banyak dibandingkan non pangan, 
desa-desa di Jawa menjuarai, disusul Sumatera dan terakhir Papua.

5 Jumlah inovasi desa tahun 2017 sebanyak 14.244, meningkat 2 kali lipat menjadi 
29.829 pada tahun 2018. Replikasi inovasi desa pun begitu menggairahkan, 
selama 2 tahun tersebut mencapai 75.953
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bisa dari komunitas ke lingkup desa, atau dari skala desa meluas 
ke komunitas masyarakat. Kedua arah ini mensyaratkan kapasitas 
yang kokoh. 

Beberapa kisah masyarakat desa dalam mengembangkan inisiatif 
ekonomi komunitas dan desanya bisa menjadi catatan reflektif. 
Pertama, inisiatif tokoh masyarakat.   Pergerakan tokoh masyarakat 
(Tetua Adat) Dayak Kenyah dari kawasan hulu (wilayah Kabupaten 
Malinau) ke kawasan hilir (Kabupaten Berau), untuk mencari 
sumber-sumber penghidupan agraris barunya, memberikan 
refleksi terkait inisiatif memperbaiki perekonomian masyarakat. 
Jika sekarang Tetua masyarakat Dayak Kenyah ini telah berhasil 
memobilisasi warga lain dari desa asal ke desa baru, bahkan 
mengembangkan desanya secara multi etnis (Banjar, Bugis dan 
Toraja), merupakan fenomena yang menarik. Desa baru yang 
dinamai, Kampung Tepian Buah, kini menjelma sebagai desa di 
dalam kawasan hutan yang kaya SDA6. Perekonomian agraris desa 
ini dinamis sekali, terutama terkait dengan lahan dan komoditas 
pertanian maupun perkebunannya. Hasil pemetaan AURIGA 
(2018) di Kampung Tepian Buah menunjukkan bahwa desa yang 
secara definitif memangku wilayah seluas 16.558,76 hektare, 
ternyata hanya berdaulat atas 7,6 persen wilayahnya. Selebihnya 
(92,4 %)  masih berstatus kawasan budidaya kehutanan (KBK) 
oleh HPH PT Inhutani dan kawasan non budidaya kehutanan 
(KNBK) yang dikuasakan dalam bentuk HGU kepada perusahaan 
swasta (PT Natura Pasifik Nusantara). Refleksi atas fenomena 
Tepian Buah ini menggambarkan, bahwa warga lokal mampu 
mengeksplorasi ide untuk perbaikan ekonomi mereka, bahkan 
sampai pelembagaannya ke dalam entitas ekonomi yang lebih 
luas dan kompleks. Dari komunitas Dayak Kenyah menjadi Desa 
Tepian Buah yang majemuk. 

6 IRE Yogyakarta berkolaborasi dengan JAVLEC atas dukungan Yayasan Kehati 
melakukan riset advokasi terkait dengan permasalahan lahan desa di kawasan 
hutan Segah pada tahun 2018-2019.
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Kedua, inisiatif pemimpin desa. Cerita lama Desa Bleberan di 
Kabupaten Gunungkidul masih relevan dikemukakan lagi. Karena 
kepala desa setempat, Triharjono, meretas ide wisata desa sebagai 
jalan keluar mengungkit perekonomian desanya. Ide tersebut 
dilembagakan ke dalam kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan 
BUMDesa. Berkembanglah Desa Bleberan sebagai desa wisata 
yang dikelola oleh BUMDesa, buah dari ide pemimpin desa. Hal 
yang sama juga muncul di Desa Ciwaru Kabupaten Kuningan. 
Kepala desa (kuwu) memimpin eksplorasi ide untuk menyelesaikan 
masalah desa yang paling mendesak, yaitu sampah. Kini sampah 
telah menjadi fokus pengembangan ekonomi desa setempat, mulai 
dari merintis manfaat sosial-lingkungan dahulu, manfaat ekonomi 
kemudian. 

Ketiga, inisiatif kelompok warga. Inisiatif yang dijalankan sekelom-
pok pemuda desa di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur 
Magelang, Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) dan 
Kelompok Wanita Tani Dewi Mulya di Desa Gadungan Blitar, serta 
pemuda desa di Desa Nglanggeran Gunungkidul, mengabarkan 
optimisme mengenai kapasitas sosial desa. Warga masyarakat 
setempat mengoptimalkan modal sosial yang dimilikinya untuk 
melahirkan kreatifitas ekonomi baru di desanya. Kelompok pemuda 
Desa Nglanggeran (Pokdarwis) berhasil menggoptimalkan aset alam 
situs Gunung Api Purba, menjadi destinasi wisata minat khusus. 
Begitu pula PPKM yang ulet dan militan menguasai kembali lahan 
untuk penghidupan agraris mereka. Bahkan, gerakan perempuan 
tani (KWT) di desa ini telah menemukan corak produksi barunya 
atas keberlimpahan ketela pohon, diolah menjadi produk unggulan 
pangan. Sementara itu pemuda Desa Karangrejo giat mengemas 
kreatifitas lokalnya untuk menyajikan menu wisata alternatif di 
sisi Candi Borobudur. Fenomena Karangrejo ini menarik, karena 
geliat perekonomian desa ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan 
dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang memenangkan Pilpres 
2014 (demokrasi elektoral). Kebijakan Jokowi menetapkan Candi 
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Borobudur ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 
(KSPN)7, ternyata menjadi pisau bermata dua bagi desa-desa 
di sekitar Candi Borobudur. Satu sisi aglomerasi modal kian 
mengencang, sisi lainnya ada peluang desa-desa turut mencicipi 
gurihnya pariwisata.

Dari ketiga fenomena di atas bisa diketahui, bahwa perkembangan 
ekonomi desa tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. 
Ada gejala nyata, bahwa kapasitas desa mulai terasah dan leluasa 
menemukan kembali sumber-sumber ekonomi desa. Pertanyaannya 
adalah: sejauh mana pelembagaan demokrasi (demokratisasi desa) 
dipraktikkan dalam gagasan ekonomi tersebut? Sejauh mana daya 
tawar desa atas agenda maupun rayuan dari para pihak di luar 
desa? Pertanyaan ini penting diajukan untuk menguji tiga kapasitas 
desa (sosial, politik dan kelembagaan) dalam menjalankan politik 
kekuasaannya, terutama dalam mengekstraksi SDA desa di era UU 
Desa ini.  Jangan sampai politik kekuasaan hasil Pemilukada yang 
sering dipraktikan daerah dalam mengekstraksi SDA, tertiru dan 
terulang di desa. Pemilukada yang berbiaya mahal ternyata sering 
melahirkan praktik ekonomi SDA maupun bisnis pengadaan barang 
dan jasa yang sarat kepentingan para elit daerah, mengabaikan 
urusan rakyat (Kartodiharjo, 2018). Daerah pun terus mengalami 
defisit demokrasi ekonomi, dan desa jangan dibiarkan menyerupai 
dan mengulanginya. Arus balik demokrasi inilah yang seharusnya 
menjadi agenda demokrasi ekonomi desa.

Kerangka Kerja Demokrasi 

Menggeliatnya ekonomi desa, dengan demikian, harus diletakkan 
dalam kerangka kerja demokrasi8. UU Desa membuka peluang 

7 Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perpres No 3/2016 tentang Percepatan 
Proyek Strategis Nasional, salah satunya, penetapan 10 KSPN. Sekarang sudah 
terbentuk dua Badan Otorita untuk mengelola 2 KSPN, yaitu KSPN Danau 
Toba dan Candi Borobudur.

8 IRE menawarkan kerangka kerja demokrasi desa melalui tiga pilar, yaitu 
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keduanya, pengembangan ekonomi desa dan demokratisasi desa. 
Bahasan penting yang diajukan dalam konteks ini adalah kegiatan-
kegiatan ekonomi di desa yang ditempuh melalui kerangka kerja 
demokrasi (Mariana, et.al., 2017). Pilar demokrasi dijadikan 
penopang utama, bahwa ide mengenai ekonomi desa dan 
pelembagaannya memenuhi prinsip dan nilai-nilai demokrasi. 
Ide mengenai kegiatan ekonomi desa diputuskan secara bersama, 
melalui ruang diskursus yang luas, serta mencerminkan hajat 
hidup bersama, merupakan ukuran prinsip dan nilai demokrasi 
yang mudah dikenali. Daerah sejauh ini disebut mengalami 
defisit demokrasi dalam urusan ekonomi, karena prinsip dan nilai 
demokrasi tadi ditanggalkan. Demokrasi elektoral yang melahirkan 
pemimpin daerah malah dimanfaatkan untuk mengembangkan 
“pseudo legal-institution”, yaitu institusi kembaran (jejaring kroni) 
yang dibangun elit politik, pelaku bisnis dan birokrasi di luar 
institusi negara (Kartodiharjo, 2018, p. 11-16). Jejaring inilah yang 
diduga membajak demokrasi untuk kepentingan mereka semata, 
seraya mengabaikan derita ekonomi rakyat. Pembajakan demokrasi, 
istilah yang dipakai Demos9, sungguh jangan sampai terulang di 
desa. 

Memasang kerangka kerja demokrasi ke dalam kegiatan ekonomi 
desa, bisa disebut demokratisasi ekonomi desa, hal ini penting 
dilakukan untuk memastikan kemanfaatannya sebesar-besarnya 
bagi rakyat desa. Elit desa dengan demikian akan terpantau dan 
terkontrol dalam mengembangkan ekonomi desa. Pembelajaran 
yang mahal dari “rejim Orde Baru”, yang mempraktikkan 

kepemimpinan desa, representasi desa dan warga aktif.

9 Perkumpulan Demos pada kurun tahun 2004/2005 menyelenggarakan survey 
demokrasi di Indonesia, hasil yang dirilis dalam buku yang diterbitkannya 
menunjukkan, bahwa demokrasi telah dibajak oleh kaum elit politik dan 
ekonomi. Lebih lanjut silahkan periksa di buku, “Menjadikan Demokrasi 
Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia, diterbitkan tahun 2005 oleh 
Perkumpulan Demos, Jakarta. Mengembangkan Relasi Demokrasi dan 
Ekonomi Desa (2002) dalam bukunya “ar. hal uliskan suatu kerangka 
acuan kerja agenda demokrat
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demokrasi liberal dan pembangunan secara kroniisme untuk meraih 
pertumbuhan ekonomi, penting sekali diperhatikan. Memang 
benar, bahwa strategi Orde Baru berhasil memacu pertumbuhan 
ekonomi dan menekan angka kemiskinan dari 70 persen (1970) 
menjadi 13 persen (1993). Namun demikian,  capaian statistik 
tersebut ternyata semu. Buktinya pada saat krisis ekonomi dan 
keuangan, 1997-1998, angka kemiskinan melenting kembali ke 
angka 19 persen. Bahkan, ketimpangan ekonomi (gini ratio index) 
yang tergolong rendah selama Orde Baru (selama 1970-1996: 
0,32 – 0,35), naik drastis pasca krisis ekonomi mendera negeri ini, 
berkisar antara 0,35 - 0,42. Beruntung selama 5 tahun terakhir, tren 
penurunan ketimpangan ekonomi terjadi, dari 0,42 menjadi  0,39 
(Pribadi, 2019).

Terlepas dari statistiknya yang naik turun tersebut, sebenarnya 
yang harus diperhatikan justeru pada ketimpangan sosial yang 
sampai kini masih nyata di negeri ini10. Berdasarkan survei yang 
dilakukan Swiss Credit Suisse, pada bulan Januari 2017, dapat 
ditemukan fakta, bahwa satu persen orang terkaya di negeri ini 
ternyata menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Sementara itu, 
40 persen orang termiskin Indonesia harus mengais 1,4 persen 
kekayaan nasional dan sisanya dikuasai oleh 10 persen orang kaya di 
Indonesia. Data ini mengkorfirmasi cara kerja kroniisme pada masa 
Orde Baru, yang memihak pada segelintir warga untuk menguasai 
SDA dan perekonomian negara. Bahkan, seperti ditunjukkan 
Gambar 1, indeks kroniisme Indonesia nomor 7 terbesar di 
dunia. Ketimpangan sosial yang parah inilah yang menjadi musuh 
demokrasi dan tidak boleh terjadi pada saat desa mengembangkan 
ekonomi lokalnya. Tren penurunan ketimpangan ekonomi di 

10 Merujuk pengertian yang dikembangkan Oxfam, bahwa ketimpangan 
sosial adalah konvergensi langkah-langkah elit dalam struktur negara, yang 
membentuk kebijakan ekonomi melalui skema fundamentalisme pasar, 
memilih pengetatan anggaran, beraliansi taktis untuk berburu rente antara elit 
pemerintah, pelaku bisnis dan politisi dalam penguasaan sumberdaya publik, 
serta memberikan akses kepemilikan tanah yang timpang.
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desa, dari 0,33 (2015) ke 0,32 (2018)11, musti diikuti pula oleh 
upaya serius untuk menghalau ketimpangan sosialnya. Desa jangan 
sampai hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, dan jangan 
pula meninggalkan pemerataan akses ekonomi desa kepada setiap 
warga. 

Gambar 1

Posisi Indonesia dalam The Crony-Capitalism Index Tahun 
2016

 

Sumber : Diadopsi dari laman https://www.infid.org/lebarnya-ketimpangan-
ekonomi-di-indonesia/ 

Memastikan setiap warga bisa mengakses sumber-sumber ekonomi 
desa, merupakan tantangan serius bagi agenda demokrasi ekonomi 
desa. Terlebih desa saat ini sedang diterpa gelombang liberalisasi 
ekonomi yang ampuh. Gambar buram liberalisasi ekonomi Orde 

11  Pusdatin Kemendesa PDTT. Op. Cit.
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Baru yang menguntungkan segelintir pelaku ekonomi12, tidak boleh 
terulang di desa. Kedaulatan desa harus tampil secara gagah dalam 
setiap cabang perekonomian desa.  Proteksi desa bukan terhadap 
orang per orang, tetapi kepada aset-aset ekonomi desa dan sistem 
ekonomi lokalnya. Hal ini ditempuh untuk meredam skenario yang 
kemudian disebut sebagai sistem ekonomi neoliberalisme.ita.lain, 
termasuk di desa-desa kitaiciptakanhkan, ekonomi politik nasional 
maupun global yang terus mengincar perekonomian desa13. Tidak 
berlebihan, jika, situasi desa hari ini dibaca dalam spektrum yang 
lebih luas dan tersambung dengan fenomena kekinian di aras 
dunia.14   

Mengembangkan Demokrasi Ekonomi Desa

Pelembagaan demokrasi dalam pengembangan ekonomi desa 
(demokrasi ekonomi desa) menjadi peluang yang menantang di 
era UU Desa. Dari tiga tipologi 3 arus inisiatif pengembangan 

12 Rizal Malarangeng dalam bukunya, Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 
1986-1992, menguraikan perilaku negara yang memberikan privilage dan 
proteksi kepada pebisnis tertentu (keluarga, kroni), sehingga mereka tumbuh 
pesat di saat negara menjalankan sistem ekonomi pasar. Kontradiksi dan anomali 
pun terjadi, mau liberalisasi ekonomi, tetapi tetap melakukan proteksi.    yang 
kemudian disebut sebagai sistem ekonomi neoliberalisme.ita.lain, termasuk di 
desa-desa kitaiciptakanhkan,

13 Skenario ekonomi politik global yang mengacu pada paket kebijakan ekonomi 
“Washington Consensus”, sampai saat ini, terus mendera agenda kebijakan 
ekonomi Indonesia. Bahkan, melalui World Bank yang terus mengucurkan 
hutang kepada pemerintah Indonesia, skenario pengembangan ekonomi 
desa, pengetatan penggunaan dana desa dan keuangan desa lainnya, serta 
paket-paket penguatan administrative governance, terus digulirkan dan 
dijalankan pemerintah nasional melalui Kemendesa PDTT dan K/L lainnya.   
Mengembangkan Relasi Demokrasi dan Ekonomi Desa (2002) dalam 
bukunya “ar. hal uliskan suatu kerangka acuan kerja agenda demokrat

14 Darmawan Triwibowo, 2015, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Yayasan 
TIFA, menuliskan suatu kerangka acuan kerja agenda demokrasi dan 
demokratisasi di Indonesia. Sorotan utama tulisan ini tertuju pada relasi 
konfliktual yang dilahirkan demokrasi dan pasar. Hal yang sama pun, dalam 
konteks global tentunya, menjadi ulasan pemikiran Amy Chua (2003) dalam 
bukunya “World on Fire.”
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ekonomi yang diuraikan di depan, nampaknya arus dari kelompok 
(arus bawah) dan arus dari pemerintahan desa (arus atas), mewakili 
corak mayoritas yang ditempuh dalam pengembangan ekonomi 
desa sejauh ini. Dua tipologi arus utama ini menarik untuk 
menjadi fokus bahasan model demokrasi ekonomi desa di era UU 
Desa. Mengapa? Karena berpijak pada tren ekonomi desa yang 
sedang berlangsung tersebut, dan peluang yang ditawarkan UU 
Desa, sebagian pihak membangun optimisme, sedangkan pihak 
yang lain masih menyangsikannya. Pandangan pro-kontra ini 
biasa saja dalam masa transisi demokrasi, justeru yang terpenting 
saat ini adalah mengelaborasikan beberapa pertanyaan krusial 
berikut ini. Bagaimana struktur kesempatan baru di desa ini 
dioptimalkan oleh stakeholders desa untuk pelembagaan demokrasi 
ekonomi desa? Sejauh mana kapasitas desa menyadari, memahami 
dan menggunakan instrumen-instrumen demokrasi lokal yang 
tersedia, guna memutuskan jenis kegiatan ekonomi, yang nyata dan 
berkelanjutan?

Harus diakui, bahwa kapasitas desa dalam memahami struktur 
kesempatan dan instrumen-instrumen demokrasi lokal masih 
bermasalah. Fenomena lokalisme dan arus bawah yang menjadi 
diskursus hangat di kalangan pemikir demokrasi dan aktivis desa, 
yang bahkan didambakan bangkit di era UU Desa ini, harus 
berhadapan dengan fenomena global yang justeru disorot sedang 
melemah15. Pandangan optimisme bersandar pada fakta di dalam 
UU Desa, yang menganut asas rekognisi atas kapasitas lokal desa. 
Sedangkan pandangan yang menunjukkan lokalisme teritorial, 
yang terus melemah di seantero jagad akibat “metropolitanisasi” 

15 Peminat studi dan pemikiran demokrasi, AE. Priyono, dalam Forum Diskusi 
yang diselenggarakan IRE di Jakarta pada tahun 2014, “Mengindentifikasi 
Agenda-Agenda Strategis Masyarakat Sipil”, menyebut arus balik demokrasi 
di Indonesia bisa disumbangkan oleh desa di era UU Desa. Bahkan lokalisme 
yang melemah di seantero dunia, diharapkan mengalami anomali di Indonesia.  
IRE Yogyakarta pun akhirnya meyakini, bahwa UU Desa membuka peluang 
untuk pelembagaan demokrasi lokal di beragam arena desa, melalui buku yang 
diterbitkannya pada tahun 2017, Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal. 
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yang masif, bisa diwakili dari pandangan Joshua B. Forest (2014), 
yang menjelaskannya di dalam tulisan papernya 16. Lima tahun 
terakhir ini desa-desa memang mulai bangkit, lokalitasnya semakin 
tegas dan memberikan optimisme ke depan. Gagasan-gagasan 
produktif dan kreatif berbasis lokalisme desa kini ditemukan 
sedang bermunculan17. Fenomena ini seakan mengonfirmasikan, 
bahwa pesimisme yang didengungkan --seperti dalam pandangan 
Joshua B. Forest tadi, mulai mengalami arus balik dari desa-desa di 
Indonesia. 

Arus balik dari desa ini bukan utopia berbasis romantisme, tetapi 
keyakinan berdasarkan formasi negara yang memihak desa.18 Adanya 
UU Desa menghadirkan struktur kesempatan yang memungkinkan 
negara hadir secara lebih dekat, cepat dan berpihak pada rakyat. 
Struktur kesempatan ini diharapkan bisa dioptimalkan untuk 
mempraktikkan demokrasi lokal (desa), yang menjadi warisan 
praktik berdesa dari para leluhur, namun disingkirkan selama 
rejim pemerintahan sebelum lahirnya UU Desa. Demokrasi desa 
yang bersandar pada tiga pilar, yaitu; kepemimpinan, representasi 
dan warga aktif, oleh Tim IRE Yogyakarta atas dukungan Yayasan 
TIFA, digunakan untuk mengembangkan ekonomi lokal di lima 
desa.  Ada lima desa yang didokumentasikan, memiliki cerita dalam 

16 Dalam paper yang dipersiapkan untuk dipaparkan pada, “23rd World Congress 
of Political Science, International Political Science Association, Montréal, Canada, 
July 22nd , 2014”, Joshua menjelaskan pemikirannya tentang fenomena 
melemahnya kapasitas lokal di masing-masing wilayah administratif (territorial 
localism) akibat gempuran dari aglomerasi modal dari supradesa. Berbekal 
kasus-kasus yang terjadi di Afrika Selatan, Namimbia, Mozambique, Columbia, 
Brazil, Cina, New York City, persoalan lokalisme teritorial itu nampak pada 
arus migrasi ke kota, privatisasi layanan publik, deteritorialisasi dan dampak 
lainnya. 

17 IRE Yogyakarta melalui riset dan program pendampingan ke desa menemukan 
gejala kebangkitan desa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Data yang 
dihimpun Pusdatin Kemendesa PDTT, juga mengkonfirmasi secara statistik. 

18 IRE Yogyakarta pada tahun 2017 menerbitkan buku, Desa: Situs Baru Demokrasi 
Lokal, hasil refleksi dan temuan dari riset mendalam terkait demokrasi dan 
demokratisasi di beberapa desa Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur.
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pengembangan ekonomi yang mempergunakan kerangka kerja 
demokrasi lokal, yaitu; Desa Ciwaru Kabupaten Kuningan, Desa 
Karangrejo Kabupaten Magelang, Desa Umbulharjo Kabupaten 
Sleman, Desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul, dan Desa 
Gadungan Kabupaten Blitar. 

IRE Yogyakarta mengembangkan metode induktif dalam 
mempraktikan pelembagaan demokrasi ekonomi desa. Lima 
desa yang menjadi lokasi proyek difasilitasi untuk merumuskan 
perubahan yang diharapkan, mulai dari visi perubahan, area 
strategis dan tahapan-tahapan untuk mencapainya. Setelah mereka 
merumuskan visi perubahannya,  ada dua tahapan besar yang 
dibutuhkan lima desa tersebut , yaitu; peningkatan kapasitas dan 
pendampingan. Peningkatan kapasitas yang didisain IRE mengacu 
pada model pembelajaran tematik untuk orang dewasa, sehingga 
model “Sekolah Demokrasi Ekonomi Desa (SDED)” dipilih untuk 
diselenggarakan di setiap desa. Sedangkan pendampingan kepada 
lima desa ditempuh dengan mempraktikkan konsep pendampingan 
organik, yang digagas oleh IRE untuk memperkuat kapasitas desa 
(IRE, 2016). Strategi peningkatan kapasitas dan pendampingan. 
yang dikembangkan IRE ini, menyinergikan sumberdaya lokal desa 
dengan sumberdaya luar desa, yang memiliki kompetensi sesuai 
tema-tema yang dibutuhkan untuk mencapai visi perubahan desa. 

Lokalitas desa yang difasilitasi IRE meliputi aspek-aspek yang 
berdimensi ekonomi lokal, kreativitas jasa layanan wisata, 
konservasi lingkungan, dan pemenuhan hak dasar warga. Ruang 
lingkup ekonomi lokal, yang dimaksud dalam konteks ini, adalah 
gagasan dan kemauan kuat menyelenggarakan kegiatan ekonomi, 
yang mengoptimalkan bahan baku aset lokal, dikelola oleh warga 
lokal, dan tata kelola yang mengadopsi nilai dan prinsip demokrasi 
lokal. Sementara itu dimensi lainnya menyasar pada kegiatan-
kegiatan untuk menyelesaikan masalah  bersama di desa, terkait 
dengan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman (contohnya: 
pengelolaan sampah). Kegiatan pelayanan masalah lingkungan ini 
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prioritas awalnya adalah kemanfaatan sosial, proses selanjutnya baru 
memprioritaskan pada nilai-nilai ekonomi, yang memungkinkan 
bisa dijumput dari kegiatan tersebut.

Buku ini ditulis untuk mengungkapkan refleksi kritis atas 
pembelajaran dari kerja-kerja IRE, dalam melembagakan demokrasi 
ekonomi desa. Fokus pembahasan mengarah pada 3 tema utama, 
yang diperkenalkan oleh IRE sebagai kerangka kerja demokrasi 
lokal di desa. Tema-tema tersebut mengikuti 3 pilar kelembagaan 
demokrasi desa, sebagaimana diuraikan berikut ini. 

Pertama, kepemimpinan desa. Bahasan yang terkait 
kepemimpinan desa ini penting dikedepankan, karena desa dalam 
menjalani masa transisi ini membutuhkan kepemimpinan yang 
berkapasitas. Kapasitas kepemimpinan seorang kepala desa maupun 
pemimpin-pemimpin informasl desa akan diuji dalam memimpin 
gerakan desa membangun. Dalam konteks bahasan buku ini, 
yakni gerakan membangkitkan ekonomi desa, yang beralaskan 
aset-aset yang dikuasai desa. Sejauh mana kepemimpinan desa 
ini mampu menggali gagasan tentang ekonomi produktif desa 
dan melembagakannya ke dalam sistem desa, maupun organisasi 
ekonomi yang tersedia, yaitu; BUMDesa, kelompok usaha 
bersama, Koperasi (public interest formation). Kepemimpinan desa 
juga diuji dalam kapasitasnya memperluas ruang-ruang deliberasi 
dalam rangka menetapkan kegiatan ekonomi desa (public space 
extention). Termasuk juga kepemimpinan desa yang benar-benar 
membuka dan menghargai aspirasi-aspirasi dari semua kalangan 
di desa (inclusiveness of Aspiration). Bahkan, kepemimpinan desa 
juga akan teruji ketika harus menghadapi tekanan investasi modal 
dari supradesa, yang tergiur oleh potensi dan SDA desa (capital-
driven agglomeration).  Pemimpin desa yang didambakan dalam 
konteks bahasan ini adalah kapasitas sosial untuk menggerakan aksi 
kolektif masyarakat desa, kapasitas politik untuk melindungi desa 
dari ancaman aglomerasi modal, maupun menginisiasi kerjasama 
desa, serta kapasitas kelembagaan untuk menghadirkan birokrasi 
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pemerintahan desa, yang memfasilitasi dan memberdayakan 
masyarakat.

Kedua, representasi di desa. Dalam konstruksi demokrasi 
deliberatif, yang cenderung ditawarkan oleh UU Desa, keberadaan 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi arena 
bekerjanya fungsi-fungsi politik representasi di desa. Selain 
melakukan kerja-kerja pengawasan, budgeting dan kontrol atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi representasi ini akan 
diuji dalam gagasan mengembangkan ekonomi lokal di desa. 
Termasuk dalam bahasan ini sebenarnya membuka diskursus terkait 
fungsi-fungsi representasi, yang kemungkinan malah diperankan 
oleh institusi sosial melalui ruang-ruang deliberasi yang informal. 
Kapasitas BPD maupun sosial masyarakat desa akan dibahas dalam 
kaitannya untuk  merespons ide-ide ekonomi lokal, maupun 
resolusi permasalahan lingkungan di desa. Inisiatif yang muncul 
dari bawah, maupun dari pemerintah desa, dijelaskan relevansinya 
dalam konteks kerja-kerja representasi yang musti dikerjakan BPD 
atau pun yang secara nyata ditempuh oleh sekelompok masyarakat 
desa. Bukan sekedar memperantarai gagasan, tetapi memeriksa 
kapasitas representasinya untuk kepentingan ekonomi desa yang 
berkelanjutan.  

Ketiga, warga desa yang aktif. Aspek struktural desa yang berubah 
akan dikonfirmasi melalui geliat dan gerakan warga masyarakat 
desa. Gerakan kolektif masyarakat dalam berdesa, terutama 
kegiatan ekonomi, dijelaskan pada arus yang dari bawah (kelompok 
masyarakat) atau arus dari atas (pemerintahan desa). Ketika warga 
desa masih diam, tidak memiliki inisiatif dan masih diselimuti 
kesadaran palsu tentang mitologi pemimpin desa, maupun sosok 
negara yang baik, maka transformasi struktural desa bisa dikatakan 
masih bermasalah. Oleh karena itu, bahasan yang diajukan dalam 
bagian ini adalah menelisik warga desa yang aktif, karena dipancing 
oleh struktur desa yang terbuka dan memungkinkan mereka 
melibatkan diri secara aktif, atau gerakan atas kesadaran mereka 
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sendiri untuk mengais peluang-peluang perbaikan ekonominya 
(self help). Berangkat dari dasar pemikiran itu, maka bahasan pada 
bagian ini semestinya juga akan mengungkap dimensi non linear, 
yang bisa jadi merupakan anomali dalam proses transformasi 
struktural desa. Maksudnya, bisa saja sekelompok warga desa ada 
yang tetap aktif berinisiatif dan bergerak membangun desanya, 
meskipun kepemimpinan desa, lembaga keterwakilan desa dan 
program/kegiatan di desa tidak mendukungnya. 
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Kinerja Kepemimpinan dalam Demokrasi 
Ekonomi Desa

Dina Mariana & Rajif Dri Angga

Pengantar

Kekuasaan dan sumber daya ekonomi merupakan dua variable 
yang saling mempengaruhi, sehingga memperbincangkan 

tentang Pengembangan Ekonomi Lokal (selanjutnya akan disebut: 
PEL), tidak dapat lepas dari pertanyaan siapa pemilik otoritas 
dan sumber daya apa yang ada di tingkat lokal. Praktek PEL yang 
dilakukan di lima desa menggambarkan pengaruh yang kuat antara 
kepemimpinan dengan capaian visi perubahan dalam desain PEL. 
Kepemimpinan yang dimaksud akan banyak mengarah pada 
karakter kepemimpinan seorang kepala desa, dalam memanfaatkan 
otoritas yang dimilikinya untuk mengelola sumber daya ekonomi 
desa, mulai dari melibatkan warga termasuk kelompok marginal 
dalam proses pembentukan keputusan publik, memperluas ruang-
ruang publik di desa, melahirkan kebijakan yang inklusif, hingga 
menyikapi aglomerasi modal yang masuk ke desa. 

Kajian tentang kepemimpinan pada bab ini juga diarahkan untuk 
melihat berbagai bentuk fasilitasi yang diberikan kepala desa, 
baik dalam bentuk kebijakan termasuk anggaran, penguatan 
kelembagaan ekonomi yang ada di desa, maupun peningkatan 
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kapasitas bagi kelompok warga. Dari berbagai fasilitasi yang sudah 
disebutkan tersebut, sehingga akan terlihat seberapa kuat komitmen 
kepala desa dalam mewujudkan visi perubahan dan (sebaliknya 
juga akan terlihat) bagaimana kapasitas pemimpin berpengaruh 
terhadap pencapaian visi tersebut. 

Secara umum terjadi perubahan watak kepemimpinan di desa, yang 
dipengaruhi oleh kehadiran UU Desa. Ada yang memanfaatkan 
kewenangan yang dimiliki untuk mendorong kemandirian ekonomi 
desa, dengan mamanfaatkan aset-aset yang ada untuk dikelola 
sebagai sumber penghidupan warga --utamanya kelompok marginal 
di desa, namun ada pula yang masih berkutat pada perburuan 
rente dari gelontoran fiskal serta masuknya modal ke desa. Selain 
itu, kepemimpinan juga dihadapkan pada tantangan kapasitas 
dalam memahami substansi UU Desa, karena tradisi literasi dan 
pendampingan yang lemah dari pemerintahan supradesa. Desa 
dipaksa untuk patuh pada urusan administrasi dan kelembagaan, 
namun tidak diperkuat dari sisi nilai. 

Kinerja Kepemimpinan dalam Pengelolaan Aset Desa

Cerita kepemimpinan di desa pada masa lalu menuai banyak kritik, 
karena wataknya yang feodalistik, komprador dan kental dengan 
relasi patron klien (Kunio, 1990; Klinken, 2009). Meskipun saat 
ini masih ditemukan kepemimpinan yang konservatif-involutif, 
namun secara umum sudah terjadi pergeseran kepemimpinan, 
yakni Kepala Desa sudah mulai terbuka dan responsif terhadap ide-
ide perubahan. 

Sudah sejak lama desa menjadi arena pertarungan ekonomi politik 
negara, elite politik maupun pemodal yang mengeruk sebanyak-
banyaknya sumber daya ekonomi yang ada di desa, tanpa memberi 
keadilan kepada desa untuk turut mengelola aset yang dimiliki. 
Cerita tentang eksploitasi atas segala sumber daya yang ada di 
desa, sebenarnya pun sudah bukan rahasia lagi. Husken (1998) 
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menuliskan, bahwa kapitalisasi, eksploitasi dan diferensiasi sosial di 
desa sudah terjadi bahkan sejak masa kolonial. Polanya pun beragam 
dan tidak sedikit yang berkolaborasi dengan elite lokal, sebagaimana 
dituliskan oleh Winters (2011) dalam bukunya Oligarchy, yakni 
cerita tentang kuatnya oligark-oligark mempertahankan sumber 
daya materialnya, termasuk melalui kekuasaan. 

Cerita ini juga diperkuat dengan studi Antlov (2001), yang 
memperlihatkan pola kontinuitas kepemimpinan pedesaan Jawa 
di masa kolonial hingga pemerintahan Orde Baru. Kepala desa 
dibiarkan menikmati keuntungan ekonomi, yang diperolehnya 
dari mengekstraksi kekayaan milik desa, dengan imbalan loyalitas 
pada otoritas yang lebih tinggi (negara). Olehnya, cerita tentang 
kemiskinan dan ketimpangan di desa pun bukan perkara mudah 
untuk diselesaikan, mengingat akar persoalan terkait akses 
masyarakat khususnya kelompok marginal, masih lemah atas aset 
yang ada di desanya, Walhasil, hal ini juga yang terjadi di Desa 
Ciwaru, Karangrejo, Gadungan dan Nglanggeran di masa lalu, di 
mana migrasi menjadi strategi untuk keluar dari kemiskinan.

Assessment yang dilakukan IRE pada awal proyek mencatat, 
bahwa desa dihadapkan pada posisi aset-aset strategis yang ada 
di desa, bukan wilayah kewenangan desa untuk dapat mengelola, 
atau belum jelasnya kewenangan yang dimiliki desa untuk bisa 
mengelola, misalnya: hutan negara, tanah negara, tanah Sultan, 
tambang dan masih banyak lagi. Dilema aset ini pula yang terjadi 
di lima lokasi yang menjadi area pendampingan ini, yakni desa 
berhadapan dengan aktor negara, maupun swasta yang memiliki 
hak kelola sumber daya alam di desa. Tidak jarang desa, baik kepala 
desa, maupun warga, bernegosiasi untuk sekedar memperoleh 
hak turut mengelola aset, sebagai sumber penghidupan mayoritas 
masyarakat desa. Tabel berikut menggambarkan berbagai aset yang 
ada di desa serta pemegang kewenangannya. 
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Tabel 1: Kewenangan penguasaan aset-aset strategis di 5 desa

Desa Aset Negara/Daerah di 
Desa

Kewenangan

Umbulharjo Galian C (batu dan pasir) Pemerintah Provinsi

Sumber mata air Pemerintah Kabupaten

Taman Nasional Gunung 
Merapi (kawasan Lin-
dung)

Balai KSDA (Konservasi 
Sumber Daya Alam) Yogyakarta

Nglanggeran Sultan Ground Keraton

Karangrejo Balai Ekonomi Desa 
(Balkondes)

Hibah dari Perusahaan Gas 
Negara (PGN) untuk Desa 
namun pengelolaan oleh PT. 
Manohara

Ciwaru Lahan Perhutani dan DAS Perhutani

Gadungan Tanah Negara (HGU 
yang sudah selesai 
kontrak) 

Pemerintah Pusat

Lemahnya kedaulatan desa atas SDA yang ada di wilayahnya, 
memaksa desa berupaya lebih keras untuk memiliki hak kelola 
atas aset tersebut. Pada titik inilah, dibutuhkan kepemimpinan 
yang kuat untuk bernegosiasi dengan pihak luar. Meski sebagian 
masih ada juga kepala desa, perangkat desa atau elite lokal yang 
justeru membangun transaksi untuk kepentingan pribadi. Cerita 
kepemimpinan yang progresif, misalnya muncul dari Kepala Desa 
Nglanggeran yang bernegosiasi dengan panitikismo, sehingga 
melahirkan kekancingan sebagai bukti hak kelola Sultan Ground, 
yang berada di area Gunung Api Purba, yang diberikan pihak 
Keraton kepada Desa Nglanggeran. Selanjutnya kepala desa 
mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Nglanggeran 
Nomor 05/KPTS/1999, tertanggal 12 Mei 1999, yang berisi 
penyerahan pengelolaan kawasan situs Gunung Api Purba, seluas 48 
hektar kepada kelompok pemuda yang kemudian bermetamorfosis 
menjadi kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Nglanggeran, guna 
dikelola menjadi objek wisata minat khusus. Langkah ini dijalankan 
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untuk menciptakan  sumber ekonomi alternatif bagi penghidupan 
warga, yang awalnya hanya mengandalkan sektor pertanian dan 
migrasi. 

Hal serupa juga dilakukan oleh Kepala Desa Karangrejo, yang 
berkali-kali bernegosiasi dengan pihak PGN agar menyerahkan hak 
pengelolaan Balkondes kepada desa, tanpa perantara PT, Manohara. 
Ini pun dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa 
dan warga yang mulai mengandalkan sektor wisata sebagai sumber 
penghidupan alternatif selain pertanian. Hal ini menandakan, 
bahwa kepemimpinan di dua desa ini hadir guna memfasilitasi 
kepentingan warganya dalam pengelolaan aset. Begitu pula yang 
terjadi di Desa Umbulharjo. Awal Tahun 2017, seorang kepala desa  
perempuan, bahkan pernah melakukan aksi heroik, yakni menyita 
lima kunci backhoe, yang digunakan penambang untuk mengeruk 
pasir, yang seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan alat 
berat, karena mengancam kelestarian lingkungan. 

Namun, beda cerita dengan yang terjadi di desa Gadungan, terdapat 
lahan negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang dulunya dikelola 
oleh PT, Rotorejo Kruwuk dan sudah berakhir masa kontraknya, 
diajukan oleh masyarakat sekitar untuk bisa dikelola melalui 
program redistribusi lahan. Sayangnya, perjuangan tersebut tidak 
didukung oleh kepala desa yang justeru bersikap menentang dan 
memilih bernegosiasi dengan pihak perusahaan dan elite politik 
daerah, sehingga masyarakat memilih jalan untuk berjuang sendiri 
menuntut haknya langsung ke negara.  

Kepemimpinan (desa) idealnya mampu memfasilitasi kepentingan 
warganya dalam mengembangkan sumber-sumber penghidupan, 
baik melalui instrumen kebijakan, fasilitasi kelembagaan, maupun 
peningkatan kapasitas untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam 
konteks PEL, kehadiran pemerintah desa melalui kepemimpinan 
yang demokratis menjadi prasyarat penting dalam PEL, selain aspek 
inisiatif warga dan representasi sebagai prasyarat. 
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Setidaknya ada empat kepala desa dilokasi program ini yang 
menunjukkan komitmennya memfasilitas PEL, yang telah 
dirancang bersama masyarakat, untuk memanfaatkan sumber daya 
atau aset yang ada melalui instrumen kebijakan.

Tabel 2: Komitmen Kepemimpinan dalam Mendukung 
Pencapaian Visi Perubahan

Desa
Komitmen Kepemimpinan

Dukungan Kebijakan
Penguatan 

Kelembagaan
Peningkatan 

Kapasitas

Umbulharjo Anggaran pembangunan 
rest area sebesar Rp 100 
juta (program lanjutan 
yang sempat tertunda)

Restrukturisasi 
Pokdarwis dan 
BUMDesa

Studi banding 
pengelolaan 
wisata

•	 APBDesa untuk 
pelatihan pengolahan 
pisang beserta 
peralatannya sebesar Rp 
24.103.000,-

•	 Penyiapan rumah 
produksi bagi KWT

•	 Fasilitasi 
pembentukan 
KWT di tingkat 
desa

•	 Memfasilitasi 
sinergi antar 
institusi yang 
terkait, seperti: 
BUMDesa, 
Pokdarwis dan 
Rumah Cokelat

•	 Pelatihan 
pengolahan 
pisang yang 
merupakan 
aset desa

Karangrejo •	 APBDesa untuk 
penguatan BUMDesa, 
kegiatan pemuda yang 
mendukung wisata 
sebesar Rp 125 juta 

•	 Penyerahan 
pengelolaan Balkondes 
pada BUMDesa 

•	 Penguatan 
kelompok 
Pokdarwis/Pokja 
Wisata 

•	 Fasilitasi dan 
penguatan 
BUMDesa

•	 Pelatihan 
pemandu 
wisata bagi 
pemuda

Ciwaru •	 APB Desa TA. 2018 
untuk pengelolaan 
sampah sebesar Rp 
78 juta 

•	 APB Desa TA. 2019 
untuk pengelolaan 
sampah sebesar 97 juta

•	 Penguatan 
BUMDesa

•	 Pembentukan 
Pokja sampah

Tidak ada

Gadungan Tidak ada Tidak ada Tidak ada
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Tabel di atas secara empiris telah menggambarkan dinamika positif, 
dari yang awalnya pembangunan di desa yang masih beraroma fisik, 
bergeser secara perlahan untuk memikirkan aspek pemberdayaan 
masyarakat, yang sebenarnya juga menjadi kewenangan desa. Hal 
itu terjadi di empat desa lain, kecuali di Desa Gadungan, yang 
tidak tergambar adanya komitmen Pemdes, meskipun secara lisan 
berkali-kali Kades ingin memfasilitasi KWT, namun terbentur 
pada anggaran desa yang terbatas. Namun demikian, tabel di atas 
pun tidak hanya dapat dibaca secara normatif saja, melainkan 
secara kritis hasil monitoring dan evaluasi atas dinamika program 
ini menyajikan cerita tentang adanya kepentingan ekonomi, 
bila tidak ingin disebut moral hazard dibalik fasilitasi rest area di 
Desa Umbulharjo, yang harusnya sudah diselesaikan pada tahun 
anggaran 2017. 

Watak Kepemimpinan dan Pola Relasi yang Dibangun

Kepemimpinan di desa memiliki pengaruh yang kuat dalam 
pencapaian PEL, bukan sekedar “kedermawanan” seorang kepala 
desa, yang memfasilitasi kebijakan disertai anggaran saja, melainkan 
pola relasi yang terbangun antara kepala desa dan kelompok warga 
justeru menjadi faktor penting yang mempengaruhi capaian visi 
perubahan dalam program ini. Kepala Desa atau Kuwu di Ciwaru, 
misalnya, menggunakan pendekatan informal dalam relasinya 
dengan warga, sehingga diskursus yang terbangun dari aktifitas 
ngaliweten dan ngopi mampu ditangkap menjadi kebijakan di 
tingkat desa, seperti wacana pengurangan tumpukan sampah di 
TPA dengan melakukan pembakaran sampah, yang kemudian  
mengerucut menjadi kebutuhan pembelian mesin pembakar 
sampah (incinerator) yang akhirnya terealisasi dalam APBDesa 
2019. 

Berbeda dengan Kuwu di Ciwaru, Kades Umbulharjo gagal 
membangun relasi yang harmonis dengan kelompok Gapoktan, 
meski telah memfasilitasi kawasan rest area serta bangunan baru 
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berupa limasan dan toko, sehingga tidak terjadi dialog yang 
konstruktif dalam PEL. Begitu pula dengan Kades Gadungan --yang 
meski awalnya terpilih karena diusung oleh organisasi PPKM, dalam 
perjalanannya justeru menelikung dan memilih “dekat” dengan 
perusahaan dan elite daerah, yang kontra dengan gerakan PPKM. 
Walhasil, di Desa Gadungan tidak ada fasilitas yang tersedia bagi 
KWT Dewi Mulya, yang juga bagian dari anggota PPKM dalam 
pengembangan produk olahan singkong.

Berangkat dari pengalaman tersebut, pada aspek kepemimpinan, 
selain dibutuhkan komitmen juga dibutuhkan kapasitas 
kepemimpinan yang kuat. Komitmen diwujudkan dalam bentuk 
fasilitasi kebijakan lokal (local policy), penguatan kelembagaan 
lokal (local institution) dan peningkatan kapasitas warga (capacity 
building). Sedangkan kapasitas meliputi pengetahuan dan keteram-
pilan, yang secara sederhana diukur terkait pemahaman tentang 
substansi UU Desa, keterampilan dalam membangun relasi dengan 
warga, pemberdayaan, teknokrasi, administrasi, sosial dan politik. 

Dari praktik mendorong demokrasi ekonomi di lima desa ini, 
pada akhirnya terlihat ada empat tipologi kepemimpinan kepala 
desa, berdasarkan variabel komitmen dan kapasitas. Pertama, 
kepemimpinan inovatif. Seorang pemimpin selain memiliki 
komitmen yang kuat dalam PEL yang inklusif, juga memiliki 
kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang baik. Kepemimpinan 
ini ditandai dengan pola relasi engagement (persenyawaan) yang 
terbangun dengan warga, yakni seorang kepala desa menjadi bagian 
dalam dinamika ekonomi yang dilakukan oleh kelompok warga 
dalam pencapaian visi perubahan. Kedua, kepemimpinan evolutif. 
Pemimpin tipe ini memiliki komitmen yang kuat dalam PEL, 
yang dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang dilahirkannya 
(lihat tabel 2), namun belum memiliki kapasitas pengetahuan 
dan keterampilan yang mendukung, sehingga pencapaian visi 
perubahan masih bergerak lamban, meskipun sudah didukung oleh 
seperangkat kebijakan dan anggaran. Kepemimpinan ini ditandai 
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dengan pola relasi pemimpin dengan warga yang bersifat deliberatif, 
pemimpin menciptakan arena musyawarah dan membuka ruang 
partisipasi warga dalam proses pembentukan keputusan publik, 
namun karena relasi yang tidak setara, sehingga arena formal 
yang diciptakan belum secara kuat mampu menangkap ide-ide 
perubahan dari warga. 

Ketiga, kepemimpinan involutif. Kepemimpinan dibangun 
dengan cara-cara konservatif, yakni komitmen kepala desa terbatas 
pada menjalankan norma administrasi dari UU Desa atau mengabdi 
pada kepentingan pemerintahan supradesa, dan pada tipe ini, kepala 
desa memiliki kapasitas yang lemah baik pengetahuan maupun 
keterampilan. Tipe ini ditandai dengan relasi kepala desa dan warga 
yang bersifat instruktif, kepala desa tidak banyak membangun ruang 
dialog dengan warga, dan ruang partisipasi hanya bersifat formalistik 
saja. Keempat, kepemimpinan manipulatif. Kepemimpinan tipe 
ini tergolong yang paling buruk, karena kepala desa memiliki 
komitmen yang lemah dalam mendukung ide-ide perubahan, namun 
di sisi lain memiliki kepasitas yang memadai, sehingga berpotensi 
memanipulasi warga untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. 
Pada tipe kepemimpinan ini, pola relasi yang dibangun oleh kepala 
desa biasanya bersifat hegemonik, sehingga warga diberi sedikit 
fasilitas, untuk selanjutnya seorang pemimpin dapat menggunakan 
kekuasaannya untuk meraup banyak keuntungan ekonomi. Secara 
sederhana, tipologi kepemimpinan kepala desa tersebut tergambar 
sebagai berikut: 
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Gambar 2: Tipologi Kepemimpinan

Akan tetapi, tipe kepemimpinan ini pun akan terus mengalami 
pergeseran setiap saat seiring dengan perubahan komitmen 
dan kapasitas, sebagaimana nampak dalam upaya intervensi 
yang dilakukan dalam pelaksanaan program ini. Desa Ciwaru, 
Karangrejo dan Nglanggeran, memiliki karakter kepemimpinan 
yang terbuka dan responsif atas ide-ide perubahan yang diusung 
oleh warga, namun di awal proyek nampak kapasitas yang lemah 
dalam memaknai UU Desa, dikarenakan minimnya pembinaan 
yang dilakukan oleh supradesa. Komitmen yang baik tanpa kapasitas 
yang memadai, membuat kepemimpinan cenderung involutif-
konservatif dalam mengimplementasikan pembangunan di tingkat 
lokal. Pemerintahan berjalan pada jalur teknokratis-administratif 
dan masih terjebak pada frame pembangunan yang berorientasi 
pada fisik, namun gagap pada aspek penguatan ekonomi,  sosial, 
dan pelestarian lingkungan (sustainable development). 

Berdasarkan hasil assessment dan endline study yang dilakukan di 
awal dan akhir proyek, memang telah terjadi pergeseran aspek 

Evolutif

Involutif

Inovatif

Manipulatif

Karangrejo
Nglanggeran

Ciwaru

Umbulharjo
Gadungan

Komitmen

Kapasitas
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kepemimpinan. Tiga desa menunjukkan respon positif setelah 
adanya intervensi dalam bentuk SDED dan pendampingan. yang 
sebelumnya dikategorikan memiliki kepemimpinan evolutif, karena 
kapasitas kepala desa masih lemah dalam memahami substansi UU 
Desa, namun memiliki komitmen yang serius dalam mendorong 
PEL yang demokratis, sehingga di ketiga desa ini terlihat perubahan 
meski bergerak perlahan. Sedangkan dua desa lainnya cenderung 
stag dalam kategori manipulatif, mengingat ada upaya dari kepala 
desa ataupun Pemdes untuk memanipulasi lembaga ekonomi yang 
ada, guna mengamankan kepentingannya atas penguasaan sumber 
daya ekonomi di desa.

Begitu pula bila aspek kepemimpinan diukur dengan menggunakan 
kerangka kerja demokrasi partisipatoris (IRE, 2017). Pertama, telah 
terjadi pelibatan warga dalam proses pembentukan keputusan 
publik. Meski relasi ini masih bersifat deliberatif, terutama hubungan 
kepemimpinan dan kelompok warga di Desa Ciwaru, Nglanggeran 
dan Karangrejo, yaitu kepala desa sudah terbuka merespon ide-
ide warga dalam arena formal maupun informal, namun belum 
terjadi persenyawaan (engagement) yang menggambarkan adanya 
negosiasi yang setara antara kedua aktor untuk saling bersinergi dan 
berkolaborasi dalam pelaksanaan program. Kedua, kepemimpinan 
sudah mulai banyak terlibat dalam diskusi di arena-arena informal, 
yang merupakan bentuk perluasan ruang publik, meskipun baru 
sebagian yang terfasilitasi menjadi diskursus dalam arena formal. 
Ketiga, isu-isu inklusivitas sudah tertangkap  dan terfasilitasi dalam 
kebijakan lokal, mulai dari pengelolaan sampah yang melibatkan 
kelompok miskin dan perempuan kepala keluarga, maupun 
pengelolaan wisata yang sudah mulai merata, sehingga bisa 
dinikmati oleh semua dusun. 

Meskipun intervensi yang sama dilakukan di semua dusun, yaitu 
melalui kegiatan pendampingan dan SDED, namun dinamika 
dalam pencapaian visi perubahan menunjukkan hasil yang berbeda. 
Bila Desa Ciwaru, Karangrejo dan Nglanggeran mengalami 
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perubahan positif dalam corak kepemimpinannya, berbeda halnya 
dengan Desa Umbulharjo dan Gadungan yang tidak membuahkan 
hasil yang serupa. Desa Umbulharjo yang awalnya teridentifikasi 
memiliki potensi inovatif, yang ditunjukkan pada komitmen untuk 
mengawal visi perubahan bersama, bahkan sempat teridentifikasi 
memiliki kepemimpinan yang progresif pada riset sebelumnya 
(2017), dalam perkembangannya harus “luluh” pada iklim biro-
krasinya yang konservatif, bahkan cenderung manipulatif, karena 
kuatnya oligarki di tingkat lokal yang merasuk ke pemerintah 
desa. Lemahnya kepemimpinan ini juga ditengarai selain karena 
kapasitas kepemimpinan yang lemah, juga karena kelompok warga 
yang terfragmentasi dan apatis.  Sedikit berbeda dengan kasus di 
Desa Gadungan, yakni pemimpin menjadi instrumen para oligark 
untuk mengakumulasi kapital, sehingga posisinya konfrontatif 
dengan gerakan warga, yang tengah memperjuangkan redistribusi 
lahan. 

Bila melihat relasi antara kekuasaan dan sumber daya, tesis besar 
para ahli yang melihat ada hubungan yang kuat antara keduanya, 
memang secara nyata dapat dibuktikan, khususnya di desa-desa 
yang pengaruh aglomerasi modal begitu kuat masuk ke desa. 
Kepemimpinan maupun pemerintah desa memiliki kecenderungan 
menjadi alat bagi para pemilik modal. Sekali pun Kepala Desa 
Umbulharjo tidak terindikasi memiliki moral hazard atas penguasaan 
sumber daya ekonomi di desa, namun kepemimpinannya melemah 
dan semakin menjauh untuk menghindari segala bentuk negosiasi 
dengan kelompok Gapoktan, yang merupakan area perubahan 
dalam upaya pencapaian visi perubahan. 

Kembali mengingat teori Ribot dan Peluso (2003), bahwa otoritas 
merupakan simpul kontrol akses atas sumber daya, sehingga 
kepemimpinan memiliki peran penting dalam mendistribusikan 
sumber daya secara lebih berkeadilan, melalui kebijakan yang 
afirmatif terhadap kepentingan kelompok marjinal di desa. 
Kendati tidak dapat dipungkiri, 15 bulan adalah waktu yang 
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singkat untuk melakukan pendampingan terhadap desa, yang 
selama puluhan tahun berada di bawah rezim yang sentralistik 
dalam memperlakukan desa. Oleh karena itu, kelahiran UU Desa 
yang baru berumur 5 tahun pun, masih gagap diimplementasikan, 
walaupun kewenangan yang diberikan begitu besar bagi desa. 

Pembelajaran yang diperoleh dari program pendampingan ini,  
bahwa secara umum terdapat tiga faktor penghambat kinerja Pemdes 
dalam mengimplementasikan PEL yang demokratis sebagai mandat 
UU Desa. Pertama, problem struktural, di antaranya: kewenangan, 
inkonsistensi regulasi, penganggaran dan lain-lain. Hingga saat 
ini, masih banyak daerah yang belum memiliki Perbup tentang 
Kewenangan Desa, sehingga desa pun belum berani membuat 
Perdes tentang Kewenangan Desa, yang dapat dijadikan sebagai 
pedoman dalam perencanaan pembangunan desa. Perencanaan 
pembangunan pun seolah masih menjadi rutinitas tanpa orientasi 
yang jelas, sehingga desa terjebak pada urusan teknokrasi bukan 
substansi, termasuk dalam memikirkan tentang pengelolaan aset 
untuk kesejahteraan desa. Kedua, problem kapasitas, khususnya 
pengetahuan. Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat memiliki 
tanggung-jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap kinerja Pemdes, sayangnya pembinaan yang seharusnya 
dilakukan secara intensif absen dikerjakan dan bahkan tidak 
sedikit pemerintah supradesa tersebut juga belum clear memahami 
substansi UU Desa. Ketiga, moral hazard untuk menjadi pemain 
dan penerima keuntungan atas aset yang ada di desa.

Pada akhirnya, perdebatan panjang yang diulas dalam buku 
developing democracy (2017), yang pada bagian awal mengulas 
hubungan antara konsolidasi demokrasi serta pertumbuhan dan 
atau reformasi ekonomi, semakin kuat mendukung pendapat 
Stephan Haggard dan Robert Kaufman yang menyatakan, bahwa 
konsolidasi demokrasi dan reformasi ekonomi merupakan agenda 
besar yang saling berkaitan di negara-negara demokrasi baru. Pada 
konteks program ini, desain kebijakan PEL yang telah dirumuskan 
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secara partisipatif dan terimplementasikan, berkontribusi pada 
menguatnya relasi antara pemerintah desa dan warga di tiga 
desa, yakni banyak terjadi negosiasi dalam proses pembentukan 
keputusan publik. Senada dengan yang ditulis juga oleh Sutoro Eko 
dalam pengantar buku tersebut, bahwa secara vertikal demokrasi 
mengajarkan, bahwa relasi pemerintah (baca: pemerintah desa) 
dan warga atau antara elite dan massa bukan bersandar pada 
klientelisme, paternalisme atau patrimonialisme, tetapi berpijak 
pada prinsip kewarganegaraan (citizenship). 
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Representasi Politik dan Problem 
Pengawasan

Dina Mariana & Rajif Dri Angga

Pengantar

Di masa lalu, lembaga representasi desa memang ditempatkan 
nyaris tanpa kekuasaan yang berarti. Dalam kontestasi politik 

di desa, alih-alih menjadi mitra kerja pemerintah desa, Lembaga 
Musyawarah Desa (LMD) seringkali hanya berperan sebagai 
‘tukang stempel’ kebijakan pemerintah desa (Eko, 2005). Lembaga 
desa ini pun seolah tak memiliki taring ketika berhadapan dengan 
kepala desa dan perangkatnya yang mendominasi. Di bawah kultur 
politik yang sentralistik dan depolitisasi massa, politik representasi 
yang sejatinya diperankan oleh LMD nyaris sulit untuk bekerja.

Pasca reformasi, Badan Perwakilan Desa yang dibentuk sesuai UU 
No. 22 Tahun 1999 diberikan kewenangan yang besar, bahkan 
hingga mampu memakzulkan kepala desa. Demokrasi di desa 
pun kian semarak dengan hadirnya BPD, meski seringkali juga 
melahirkan relasi yang konfliktual (Rozaki et.al, 2005). Lahirnya 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan BPD lebih 
berperan, dengan fungsinya sebagai pemrakarsa penyelenggaraan 
musyawarah desa. Musyawarah ini merupakan forum pengambilan 
keputusan tertinggi di desa. BPD, sebagai lembaga representasi di 
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desa menjadi kanal aspirasi warga, sekaligus mitra kerja pemerintah 
desa dalam proses penganggaran dan legislasi serta menjadi 
pengawas kinerja pemerintah desa.  

Seiring berjalannya waktu, di beberapa kasus yang akan disajikan 
dalam bab ini, terlihat peran BPD yang semakin menguat. 
Meskipun demikian, dengan sejumlah catatan, nampak juga BPD 
yang belum mampu mengambil bagian penting di desa. Bab ini 
akan menyajikan pengalaman IRE dalam mendampingi lima desa, 
khususnya melihat perubahan (baik dan buruk) dari institusi BPD 
dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi di desa. Bab ini secara 
khusus juga menjelaskan pergeseran peran BPD dari semata-mata 
isu perjuangan hak-hak politik warga di desa menjadi perjuangan 
warga dalam mengakses sumber-sumber ekonomi di desa. Dengan 
segala tantangan dan permasalahannya, BPD sebagai lembaga 
represen tasi mulai mampu menjembatani kepentingan warga dalam 
pengembangan ekonomi di desa. 

Ekonomi Lokal: Arena Baru Representasi Politik BPD

Jika kita lacak berbagai studi tentang BPD pasca Orde Baru, kita 
akan menemukan dinamika relasi BPD dengan pemerintah desa 
dan warga dalam proses demokratisasi di desa. Studi tentang 
BPD, pasca hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah, banyak menjelaskan optimisme publik terhadap hadirnya 
lembaga di desa yang mampu mengontrol peran pemerintah desa. 
Selain itu, menguatnya peran politik BPD juga memunculkan 
fenomena tumbuhnya elit politik di luar institusi pemerintah desa, 
dengan segala sisi positif (menguatnya kontrol terhadap Pemdes) 
dan negatifnya (oligarki dan elitisme baru). BPD di awal reformasi 
juga menghadapi persoalan mekanisme rekruitmen yang tidak 
akuntabel dan  basis sosial anggota BPD yang lebih banyak berasal 
dari kelompok elit berpendidikan (Dwipayana & Eko, 2003). Selain 
itu, BPD juga menghadapi kapasitas politik anggota, kemungkinan 
lembaga BPD menjadi ‘instrumen’ kekuasaan ekonomi politik oleh 
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anggotanya, dan struktur serta kultur politik pemerintah desa yang 
tertutup, otoriter, serta enggan berbagi kekuasaan dengan institusi 
baru tersebut (IRE, 2002: p. 22; Eko, 2003).

Riset LIPI (2005) menemukan tiga pola relasi antara BPD dengan 
pemerintah desa. Pertama, pola kolusi lahir dari proses ‘penjinakan’ 
oleh pemerintah desa yang belum siap kinerjanya diawasi oleh 
BPD. Kedua, pola konfliktual. Relasi ini menempatkan BPD 
dan pemerintah desa dalam posisi yang saling berhadapan dan 
nyaris tak terdamaikan. Sedangkan, pola Ketiga melahirkan 
relasi kolaborasi di mana BPD dan pemerintah desa mampu 
menempatkan diri dalam perannya masing-masing. Studi tersebut 
secara garis besar menjelaskan, bahwa BPD menjadi institusi 
yang sangat instrumental, yakni menjadi alat pertarungan politik 
antarelit perdesaan (Mashad et.al., 2005). Pasca UU Desa, IRE 
(2017) melakukan studi praktik-praktik demokrasi lokal di desa-
desa di Pulau Jawa. Salah satu temuan menarik dari studi tersebut 
adalah bekerjanya fungsi representasi BPD sangat dipengaruhi oleh 
kapasitas politik untuk mengelola keragaman aspirasi warga. 

Studi-studi di atas secara garis besar memiliki benang merah yang 
sama, yakni sejauh mana BPD memainkan peran sebagai institusi 
representasi kepentingan warga di desa. Relasi antara BPD dan 
pemerintah desa, pengawasan, dan peran agregasi aspirasi warga 
menjadi isu-isu yang muncul ketika membahas institusi BPD. 
Dengan kata lain, kerja BPD di ranah politik menjadi fokus utama 
kajian tentang lembaga representasi di desa ini. Pendampingan IRE 
di lima desa, yang menjadi pembelajaran dalam buku ini, akan 
mencoba melihat BPD melalui kerja-kerjanya dalam mendorong 
pemenuhan hak-hak ekonomi warga untuk kesejahteraan. Di 
tengah segala keterbatasan dan tantangan yang dihadapinya, bab 
ini bertujuan untuk mengingatkan, bahwa BPD cukup mampu 
menjembatani kepentingan warga untuk mengakses sumber-
sumber ekonomi di desa.
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Kinerja BPD masih sering diresahkan, bahkan oleh konstituennya 
sendiri yang dengan sadar memberikan mandatnya. BPD sebagai 
lembaga representasi formal di desa disoroti, karena ukuran output 
kebijakan yang dilahirkan dinilai tidak berpihak pada kepentingan 
warga --terlebih kelompok marginal yang ada di desa. Namun 
demikiam, indikator itu saja tidak cukup untuk dapat dijadikan 
alat untuk mengukur kinerja BPD. Berdasarkan hasil pembelajaran 
dari program ini tercatat, bahwa kinerja BPD ternyata juga 
dipengaruhi oleh konteks lokal, terutama kepemimpinan di desa. 
Desa yang memiliki watak kepemimpinan yang dominan atau pada 
tipologi manipulatif (berdasarkan tulisan sebelumnya), memiliki 
kecenderungan bersuara lebih lantang, dikarenakan ada konfrontasi 
yang kuat antara pemimpin dengan warga, sehingga BPD yang 
kesehariannya banyak berdinamika bersama warga memiliki 
kesadaran untuk menyuarakan kepentingan warga. Berbeda dengan 
BPD yang berada di zona “aman”, yang kepemimpinannya masuk 
dalam kategori inovatif atau evolutif, BPD cenderung berelasi secara 
normatif dengan pemerintah desa, yakni BPD hanya menjalankan 
perannya terlibat dalam perumusan regulasi.

Törnquist, Webster & Stokke (2009) pernah menuliskan, bahwa 
problem keterputusan tali mandat dan mandegnya penyaluran 
aspirasi dan kepentingan kelompok warga dipandang berkontribusi 
pada defisit demokrasi. Oleh karena itu, guna meminimalkan 
defisit demokrasi, beberapa kalangan menganjurkan agar inisiatif 
reforma politik (political reform) dititikberatkan pada penguatan 
kelembagaan representasi politik. Asumsi ini sejalan dengan 
kehendak UU Desa, yakni: untuk memperkuat fungsi BPD guna 
mengontrol kekuasaan yang berpotensi melakukan tindakan 
otoriter, terlebih ketika desa telah memiliki kewenangan yang 
besar. Peran BPD sebagai lembaga representasi sering kali terbentur 
oleh problem pengetahuan, maupun kapasitas personal anggota 
BPD, selain itu juga diperparah oleh adanya kenyataan fasilitasi 
operasional kelembagaan dan reward yang sangat minim, sehingga 
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menghambat kerja-kerja BPD (IRE, 2017). 

Meskipun dihadapkan pada tantangan struktural tersebut, namun 
berdasarkan catatan yang diperoleh selama dinamika program 
ini, ternyata cukup banyak  muncul peran strategis BPD dalam 
memperkuat demokrasi lokal. Terdapat cerita-cerita berharga, 
tentang bagaimana upaya BPD menjalankan fungsinya untuk 
turut berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan bagi warga 
desa, baik sebelum maupun pasca intervensi program. BPD, di 
luar peran politiknya, mampu mendorong pemerintah desa untuk 
memperhatikan isu-isu pengembangan ekonomi lokal untuk 
kesejahteraan warga desa.

Sebut saja misalnya BPD di Desa Nglanggeran, tercatat pernah 
berhasil mendorong Pemdes untuk mengeluarkan surat keputusan 
pengelolaan situs Gunung Api Purba kepada kelompok sadar 
wisata (Pokdarwis), pasca dikeluarkannya kekancingan terkait 
pemanfaatan tanah Sultan Ground tersebut, yang pada akhirnya 
dikukuhkan dalam wujud SK Nomor 05/KPTS/1999, tertanggal 
12 Mei 1999. Saat itu, BPD memandang, bahwa untuk mengatasi 
persoalan keterbatasan lapangan kerja, Pokdarwis harus diberi 
kesempatan untuk melakukan penataan kawasan, yang sebelumnya 
sudah mulai dirintis oleh kelompok pemuda Karang Taruna “Bukit 
Putra Mandiri”. 

Begitu pula dengan upaya keras yang dilakukan oleh BPD di 
Desa Umbulharjo dan Gadungan yang harus berhadapan dengan 
karakter kepemimpinan yang dominan. Pak Yoyok selaku Ketua 
BPD di Desa Umbulharjo, dalam banyak kesempatan, menjalankan 
perannya melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemdes, yang 
dinilainya sudah keluar dari kerangka regulasi dan abai terhadap 
kewajiban melaksanakan pembangunan. Sayangnya, upaya 
tersebut tidak mendapat respons yang baik, sehingga pada suatu 
waktu, BPD pernah melakukan aksi boikot , dengan cara tidak 
mau menginjakkan kaki ke kantor desa, bahkan untuk kegiatan 
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perumusan kebijakan sekali pun. Berbagai pilihan sikap ini diambil 
oleh BPD dalam rangka menjalankan fungsi BPD sebagai saluran 
suara warga yang saat itu banyak mengeluhkan kinerja Pemdes yang 
dianggap gagal. Pak Tomo pun, selaku Ketua BPD Desa Gadungan, 
melakukan negosiasi yang tidak kalah alotnya dengan kepala 
desa yang saat itu berkonflik dengan PPKM dan menginginkan 
mencabut SK pembentukan PPKM, karena kelompok ini dianggap 
sebagai gerakan yang melakukan tindakan kriminal mengokupasi 
lahan negara. Upaya BPD tersebut akhirnya berhasil mencegah 
kepala desa membubarkan organisasi PPKM. 

Begitu pula cerita yang mengemuka selama proses pendampingan 
program ini berjalan, BPD yang tampak gigih mengawal pencapaian 
visi perubahan juga terjadi di desa yang lemah kepemimpinannya, 
sehingga BPD bekerja lebih keras untuk memastikan komitmen 
Pemdes dalam melahirkan kebijakan yang inklusif. Pak Tomo, 
misalnya, secara tekun terus menempel Pemdes untuk memberikan 
dukungan anggaran agar KWT Dewi Mulya dapat memiliki rumah 
produksi. Walaupun mimpi tersebut belum dapat diwujudkan 
hingga akhir program, namun Pemdes sudah menjanjikan kebijakan 
tersebut akan terfasilitasi dalam RKP Desa Tahun 2020 mendatang. 
Cerita yang serupa juga terjadi di Desa Nglanggeran, saat ini BPD 
bersama dengan Pokdarwis dan BUMDesa terus mempromosikan 
produk olahan singkong serta mulai memfasilitasi dan menyiapkan 
Nglanggeran Mart sebagai workshop bersama. 

Sedangkan BPD di Desa Karangrejo dan Umbulharjo, hingga 
saat ini terus berupaya mendorong penataan BUMDesa. Bagi 
BPD di dua desa ini, BUMDesa dianggap sebagai kelembagaan 
ekonomi strategis, yang dibutuhkan untuk mengawal PEL dalam 
rangka mengembangkan potensi ekonomi desa, guna menciptakan 
kesejahteraan warga. Pemikiran semacam ini menguat karena 
dilatarbelakangi realitas aktual, yaitu BUMDesa di dua desa 
ini masih vakum, sebagai akibat adanya problem kelembagaan, 
meskipun aktivitas ekonomi di sektor wisata di dua desa ini 
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terbilang tinggi. 

Di Ciwaru, ada cerita tentang Pak Iing --selaku anggota BPD, yang 
berperan dalam mengawal proses penganggaran untuk memastikan 
program pengelolaan sampah menjadi prioritas perencanaan dan 
penganggaran desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan 
2019. Selain itu, BPD Desa Ciwaru juga pernah menjadi mediator 
dalam dialog terkait penentuan tarif pungutan sampah per rumah 
tangga. Punggutan sampah, yang awalnya ditetapkan Rp 10.000  
berdasarkan pertimbangan biaya operasional, namun karena adanya 
keberatan warga, maka BPD bernegosiasi dengan Pokja sampah 
agar tarif diturunkan menjadi Rp 5.000, dan sisanya disubsidi oleh 
APBDesa sebagai bentuk pelayanan publik. 

Kinerja BPD di lima desa ini menunjukkan adanya dinamika yang 
positif, meskipun belum dapat dikatakan maksimal, mengingat 
terbatasnya kapasitas personal anggota BPD. Namun demikian, 
nampak upaya BPD yang secara serius turut mengawal pencapaian 
visi perubahan dengan berbagai tantangannya, terutama di desa 
yang karakter kepemimpinannya lemah. 

BPD: Harmonis terhadap Konstituen dan Kritis terhadap 
Pemerintah Desa 

Lembaga representasi formal seperti BPD memiliki peran penting 
dalam memperkuat demokrasi ekonomi di desa, karena fungsinya 
sebagai legislator kebijakan lokal serta saluran suara warga. 
Manin (1997) menyebutkan, bahwa demokrasi yang inklusif 
memungkinkan lembaga representasi hadir mewakili kelompok-
kelompok yang tereksklusi dalam proses pengambilan keputusan.

Praktek di lima desa menggambarkan pentingya peran strategis 
BPD, yang harus memiliki: Pertama, kapasitas politik yang kuat 
dalam proses pembentukan keputusan publik. Kedua, sensitifitas 
yang tinggi dalam mendorong kebijakan yang inklusif. Ketiga, hadir 
dan mendengarkan ide-ide perubahan pada ruang-ruang publik 
yang lebih luas.
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Secara horizontal, BPD adalah mitra pemerintah desa yang idealnya 
harus juga memiliki kapasitas yang seimbang dan relasi yang 
harmonis. Belajar dari program ini pula, bila digambarkan dalam 
sebuah spektrum, maka hubungan BPD dan Pemerintah Desa 
dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Konfrontatif, bila relasi BPD dan Pemdes tidak harmonis, karena 
adanya konflik. Pada relasi ini, BPD memiliki kecenderungan selalu 
menggugat kebijakan pemerintah desa. Pada level ini, BPD bisa jadi 
akan memilih sikap tidak mau bekerja sama dengan Pemdes terkait 
dengan pelaksanaan fungsinya. Di Desa Umbulharjo, bahkan BPD 
pernah melakukan aksi boikot tidak mau datang ke kantor desa, 
sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja Pemdes. 

Transaksional, merujuk pada hubungan keduanya yang didasarkan 
pada imbalan-imbalan tertentu sebagai sebuah pertukaran. Hubu-
ngan ini rentan terjadi di wilayah yang memiliki sumber daya 
ekonomi yang besar, jika kepentingan ekonomi politik bermain di 
level ini. BPD di Desa Gadungan misalnya, meskipun tidak terjadi 
konfrontasi yang kuat, karena watak kepemimpinan kades yang 
dominan dan cenderung koruptif, namun BPD tetap menjalankan 
perannya dalam bernegosiasi dengan Pemerintah Desa. BPD tidak 
menyentuh aspek penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh 
Kepala Desa dan perangkat desa, namun BPD mampu mengadvokasi 
agar kepentingan PPKM tidak diganggu oleh pemerintah desa.

Normatif, lebih menekankan pada hubungan kerja prosedural saja 
sebagaimana mandat regulasi, misalnya: BPD melaksanakan Musdes 
bersama Pemdes, membahas  APBDesa bersama dan menghadiri 
undangan Pemdes. Cerita ini muncul dari Desa Karangrejo dan 
Nglanggeran, dalam kasus ini, BPD hanya sebatas menjalankan 
peran politik lembaga representasi di desa, seperti terlibat didalam 
proses perumusan kebijakan, namun tidak mampu mengadvokasi 
kepentingan warga untuk merebut hak-hak ekonominya.
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Engagement, mengarah pada relasi yang setara antara  BPD dan 
Pemdes, keduanya memiliki sikap kritis dan memiliki komitmen 
bersama untuk menjalankan pembangunan di tingkat lokal 
sesuai dengan kapasitas tugas dan fungsi masing-masing. Relasi 
yang engagement nampak terjadi di Desa Ciwaru, BPD mampu 
menjalankan peran untuk mengadvokasi kepentingan warga 
terhadap pemerintah desa, serta mampu menjadi mitra Pemdes 
dalam proses legislasi di tingkat desa. 

Bila digambarkan secara sederhana, fungsi BPD dapat dipahami 
sebagaimana nampak dalam gambar berikut:

Gambar 3: Peran dan Fungsi BPD dalam 
Penguatan Demokrasi Desa
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Dalam hubungannya dengan warga, BPD harus mampu mengambil 
peran sebagai pendengar yang baik atas segala ide perubahan 
maupun keluhan warga. Sebaliknya, warga pun dituntut untuk 
kritis dan mampu mengartikulasikan kepentingannya melalui 
mekanisme perwakilan di BPD, sehingga terjadi komunikasi 
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yang intensif antara keduanya. Sedangkan dalam relasinya dengan 
Pemerintah Desa, BPD harus mampu mengadvokasi kepentingan 
warga dalam proses pembentukan keputusan publik. Meskipun di 
sisi lain, Pemdes sebenarnya juga berkepentingan terhadap BPD 
sebagai mitra diskusi dan alat legitimasi atas produk kebijakan 
yang dihasilkan, sehingga ada proses negosiasi atau transaksi yang 
terbangun, sehingga ada dialog antara keduanya. 

Bila melihat kecenderungan bekerjanya representasi di desa, tidak 
dapat dipungkiri, bahwa representasi alternatif hingga saat ini masih 
banyak ditempuh, dari pada representasi formal --yang dianggap 
belum cukup kuat mewakili kepentingan kelompok. Akan tetapi 
secara perlahan, dengan semangat baru UU Desa, ada dinamika 
menarik yang terjadi, yaitu  warga mulai turut terlibat secara aktif 
dan mengkritisi proses pembangunan yang ada di desa. 

Di sisi lain, BPD pun diperkuat perannya oleh UU Desa dalam 
hal memperkuat demokratisasi desa. UU Desa mengatur mulai 
dari mekanisme pengisian BPD yang harus dilakukan secara 
demokratis, baik melalui musyawarah perwakilan, maupun 
pemilihan langsung. Selain itu, BPD juga dituntut kinerjanya dalam 
menjalankan perannya, sehingga kepentingan warga yang diwakili 
terwadahi dalam mekanisme pengambilan keputusan di tingkat 
desa. Ini juga yang ditekankan oleh Tornquist, Webster, & Stokke 
(2009) yang banyak menulis tentang representasi demokratis. 
Mereka  menjelaskan, bahwa esensi dari reprepresentasi demokratis 
(democratic representation) adalah otorisasi dan akuntabilitas yang 
berbasis pada kesetaraaan politik yang mengindahkan prinsip 
transparansi dan responsivitas. 

Tornquist juga menyebutkan, bahwa tipe representasi yang paling 
ideal adalah representasi subtantif, bila wakil (BPD) bertindak 
untuk konstituen (masyarakat desa), karena kesamaan organisasi, 
pandangan, kepentingan dan ideologi. Hal ini terbukti pada 
anggota BPD yang aktif adalah mereka yang menjadi bagian dari 
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organisasi yang sama serta memiliki cara pandang dan idiologi 
yang sama juga. Hal ini seperti nampak pada kasus BPD di Desa 
Gadungan dan Umbulharjo, Pak Tomo yang merupakan anggota 
PPKM dan Pak Yoyok di Desa Umbulharjo yang juga anggota 
Gapoktan. Mereka tampak lebih fasih dalam mengartikulasikan 
kepentingan kelompok, karena sangat memahami dinamika dan 
nilai-nilai yang ada di kelompok, sehingga lebih serius dalam 
memperjuangkan kepentingan kelompok, maupun warga yang 
mayoritas menginginkan perubahan. 
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Demokratisasi melalui Ruang-Ruang 
Publik Informal 

Rajif Dri Angga

Pengantar

Dalam tradisi demokrasi deliberatif, partisipasi publik dalam 
pengambilan keputusan menjadi faktor yang penting. 

Gagasan ini berakar dari cita-cita adanya asosiasi demokratis, yang 
didorong oleh rasionalitas publik di antara warga negara yang 
setara. Dalam corak demokrasi ini, warga negara berbagi komitmen 
atas penyelesaian masalah kolektif melalui penalaran publik (public 
reasoning) dan membangun kerangka kerja deliberasi publik sebagai 
legitimasi bagi institusi dasar mereka (Cohen, 1997, p. 72). Salah 
satu ide sentral dalam demokrasi deliberatif adalah adanya ruang-
ruang publik, yang dipakai untuk mengartikulasikan opini dan 
ide-ide kepublikan. Dalam ruang publik tersebut, warga negara 
merumuskan dan mengambil keputusan secara kolektif berdasarkan 
atas opini-opini warga tersebut. Sejalan dengan gagasan IRE tentang 
kerangka kerja demokrasi lokal, bahwa demokrasi yang bekerja di 
desa memerlukan proses pembentukan kepentingan publik yang 
partisipatif dan perluasan ruang publik yang digerakkan oleh aktor-
aktor strategis di desa (Mariana et al., 2017).
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Wacana desa sebagai arena eksperimentasi demokrasi telah lama 
menjadi perhatian ilmuwan dan pegiat organisasi masyarakat sipil. 
Sejumlah studi tentang proses demokratisasi di desa di awal reformasi 
menunjukkan nuansa optimisme akan terjadinya revitalisasi demo-
krasi pasca Orde Baru. Hans Antlov (2003) menyakini, bahwa 
revitalisasi demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan 
lokalisasi kekuasaan, yang dibuka oleh kerangka regulasi saat itu 
(UU No. 22 Tahun 1999), ditandai oleh bersemainya forum-forum 
warga, bekerjanya representasi BPD, dan munculnya gerakan 
sosial dan organisasi massa di level akar rumput (Antlov, 2003). 
Studi yang dilakukan Cahyono, Rahman, & Nurhasim (2006) 
menunjukkan, bahwa meski struktur dan kultur feodalistik dan 
patrimonial masih kuat di desa, demokratisasi desa pasca Orde Baru 
menampilkan dirinya secara meyakinkan. Demokratisasi ini terjadi 
melalui perubahan pola relasi warga dan pemimpinnya, lahirnya 
partisipasi warga dan kontrol BPD dalam pengambilan keputusan. 
Selain itu, desa juga dilihat secara optimistik sebagai arena, di 
mana keberadaan institusi warga, forum warga, dan bentuk-
bentuk asosiasi demokratis di tingkat lokal dianggap strategis bagi 
bekerjanya demokrasi partisipatif (Sumarto, 2004, p. 7-8; Chandra, 
2003; Nugroho, 2004). 

Secara umum, studi-studi yang berkaitan dengan partisipasi dan 
ruang publik lebih banyak membicarakan isu-isu kekuasaan, hak-
hak sipil, dan tuntutan kewargaan yang politis. Hal ini dapat 
dimengerti, mengingat kebutuhan dan perhatian publik di awal 
reformasi lebih banyak menekankan pada revitalisasi desa sebagai 
sebuah democratic polity, yang telah lama dihancurkan oleh ekses 
kekuasaan Orde Baru. Gelombang demokrasi berikutnya di desa 
pasca pemberlakuan UU No. 6 tahun 2014 (UU Desa) mendesakkan 
kebutuhan untuk melahirkan embiro politik partisipatoris dan 
ruang-ruang publik warga yang mampu menggerakkan perubahan 
relasi ekonomi di desa, sehingga diharapkan berdampak pada 
penurunan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan. Atas dasar 
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itu, riset aksi dan pendampingan yang dilakukan IRE di lima 
desa19, akan mencoba menjawab tantangan tersebut, terutama 
untuk memperoleh keyakinan, bahwa ruang-ruang publik yang 
digerakkan warga mampu mendorong tata kelola ekonomi yang 
demokratis di desa.

Bab ini akan menjelaskan sejauh mana ruang-ruang publik informal 
mendorong bekerjanya demokrasi deliberatif di desa dan sejauh 
mana kemungkinan kelompok rentan dan marjinal mengakses 
ruang publik informal tersebut. Tesis utama dalam tulisan ini 
adalah, bahwa ruang publik (baik formal maupun informal) sangat 
relevan untuk mendorong terwujudnya demokrasi ekonomi di desa 
dan meningkatkan akses kelompok rentan terhadap sumberdaya 
ekonomi produktif di desa. Meskipun demikian, ruang publik 
tersebut juga masih menghadapi kendala yang berakar pada 
problem-problem struktural. Guna menjawab pertanyaan tersebut, 
pertama perlu dijelaskan apa itu ruang publik, bagaimana ia 
dibentuk dan diartikulasikan, serta bagaimana kemungkinan kaum 
rentan marjinal terlibat dalam ruang publik tersebut. Bab ini akan 
membedah eksperimentasi penggunaan ruang publik informal dalam 
pengembangan ekonomi lokal, secara spesifik di dua desa, yakni 
Desa Karangrejo (Magelang, Jawa Tengah) dan Desa Gadungan 
(Blitar, Jawa Timur). Tulisan ini akan menunjukkan, bahwa tidak 
mudah menengahi pertentangan antara ide ruang publik yang ideal 
dengan realitas empiris di lapangan. Kami menemui, beberapa di 
antaranya, problem dominasi elit, ketidaksetaraan, dan kesenjangan 
kapasitas warga dalam merebut dan mengisi ruang publik tersebut.

Tulisan ini akan menguji secara kritis: apakah ruang-ruang informal 
yang di dalamnya melibatkan kelompok yang terpinggirkan di 

19 Dalam tulisan ini, penulis membatasi temuan pembelajaran dari dua desa, 
yakni Desa Karangrejo, Magelang (Jawa Tengah) dan Desa Gadungan, Blitar 
(Jawa Timur). Pilihan ini semata-mata diambil dengan pertimbangan, bahwa 
tiga desa yang lain memiliki porsi pembelajaran dan capaian yang lebih baik 
dari sisi lain, terutama sisi kepemimpinan dan representasi.
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desa mampu mengartikulasikan kepentingannya dan jika tidak, 
apa tantangan utama yang mereka hadapi untuk merebut ruang 
informal tersebut? Adakah peluang berkembangnya demokrasi 
deliberatif di desa, yang bertumpu pada ruang publik di desa baik 
formal maupun informal?

Menelaah Konsep Ruang Publik

Sebelum kita menjangkau lebih jauh kontekstualisasi ruang publik di 
aras desa, mungkin pertama-tama kita perlu mendudukkan konsep 
ruang publik dan keterkaitannya dengan demokrasi deliberatif. 
Sejumlah ilmuwan sepakat, bahwa deliberasi atau yang sering 
dipadankan sebagai musyawarah, menuntut adanya kesetaraan 
dalam ruang publik. Deliberasi melibatkan diskusi dan pertukaran 
argumentasi untuk memecahkan permasalahan bersama. Proses 
deliberatif mengasumsikan adanya penalaran publik yang bebas, 
kesetaraan, inklusi, dan sikap saling menghargai (Michels & Graaf, 
2010, p. 480).

Dalam konsep demokrasi deliberatif, kesetaraan tidak semata-
mata dimaknai sebatas kesetaraan di muka hukum, seperti yang 
diidealkan demokrasi proseduralis. Meskipun pada kenyataannya, 
kesetaraan semacam itu menyisakan persoalan kronis, bahwa 
mereka yang menguasai sumberdaya bisa memiliki akses yang lebih 
maksimal untuk memperoleh keuntungan pribadi (Winters, 2013). 
Kesetaraan dalam demokrasi deliberatif mencakup tidak hanya 
kesetaraan distribusi sumberdaya dan jaminan kesempatan yang 
sama untuk menyampaikan argumentasi, tetapi juga kesetaraan 
dalam aspek otoritas epistemologis untuk menyusun argumentasi. 
Problem kesetaraan inilah yang ditemui di banyak desa. Tak 
dapat dipungkiri, otoritas untuk dapat menyampaikan pendapat, 
yang bisa diterima semua kalangan, menjadi kendala berarti bagi 
terciptanya ruang publik yang demokratis tersebut. 

Habermas memahami ruang publik politis sebagai prosedur 
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komunikasi. Ruang publik semacam itu memungkinkan warga 
negara untuk menyatakan pendapat mereka, karena ruang publik 
tersebut mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan 
digunakannya kekuatan argumen. Ruang publik politis tersebut, 
menurut Habermas, bukanlah institusi atau organisasi dengan 
keanggotaan tertentu atau adanya aturan yang mengikat. Ruang 
publik tersebut bermakna informal, terbuka, dapat diakses semua 
orang, dan inklusif. Inilah karakter ruang publik politis dalam 
pandangan Habermas (Hardiman, 2009, p. 135). Dalam cara 
pandang Habermas tersebut, ruang publik dimaknai sebagai ruang 
informal,  di mana setiap warga dapat menyampaikan pendapatnya 
secara bebas. Kapasitas menyajikan argumentasi menjadi faktor 
penting, yang harus dimiliki warga, agar bisa terlibat aktif dalam 
diskursus isu-isu kepublikan. 

Habermas memahami ruang publik politis sebagai kondisi 
komunikasi yang dapat menumbuhkan kekuatan solidaritas, yang 
mengutuhkan masyarakat dalam perlawanannya terhadap sumber-
sumber lain, yakni kuasa pasar dan kuasa negara agar tercapai 
suatu keseimbangan. Ruang publik kemudian dimengerti sebagai 
ruang otonom, yang berbeda dari negara dan pasar serta hidup 
bukan dari kekuasaan administratif maupun ekonomi kapitalistis, 
melainkan dari dirinya sendiri. Habermas merumuskan teorinya 
tentang ruang publik politis, dalam konteks masyarakat borjuis 
Eropa, yang relatif setara dan memiliki kapasitas untuk saling 
beradu argumentasi. Nancy Fraser (1990) memberikan kritik 
tajam atas cara pandang Habermas mengenai ruang publik politis 
ini. Habermas mengandaikan adanya ruang publik yang terbuka 
dan aksesibel bagi semua. Ide keterbukaan akses menjadi makna 
sentral dalam norma kepublikan. Fraser menolak argumen ini dan 
menyatakan, bahwa klaim kepublikan borjuis tentang aksesibilitas 
penuh dalam kenyataannya tak pernah terwujud. Perempuan dari 
semua kelas sosial dan etnisitas dieksklusi dari partisipasi politik 
atas dasar status gender yang melekat padanya (Fraser, 1990, p. 
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63). Di banyak tempat, perempuan mengalami hambatan untuk 
dapat terlibat dalam musyawarah desa, suatu forum yang didesain 
seinklusif mungkin secara normatif. Namun demikian, menurut 
Fraser, mereka mengalami ‘hambatan informal’ terhadap ‘paritas 
partisipatif ’ yang dapat bertahan, sekali pun secara legal haknya 
dijamin untuk berpartisipasi dalam forum tersebut.

Belum lagi, kita berbicara dalam konteks desa, yang tak dapat 
dipungkiri, memiliki stratifikasi dan diferensiasi sosial. Ada 
tingkatan-tingkatan sosial yang seringkali didominasi elit-elit desa. 
Mereka menguasai struktur birokrasi kekuasaan dan akses terhadap 
sumber-sumber ekonomi di desa (Husken, 1998). Masih menurut 
Fraser, dalam masyarakat yang terstratifikasi, kelompok sosial yang 
tak setara memiliki kecenderungan mengembangkan gaya budaya 
yang tak setara pula. Hasilnya adalah ‘daya tekan informal yang 
meminggirkan kontribusi kelompok marjinal atau kelompok 
tersubordinasi baik dalam keseharian, maupun dalam ruang publik 
formal (Fraser, 1990, p. 64).

Dalam masyarakat yang bertingkat dan timpang, ‘paritas’ atau 
kondisi yang setara dalam debat publik atau musyawarah tidak 
dimungkinkan. Lantas ruang publik seperti apa yang memungkinkan 
bentuk-bentuk ketidaksetaraan ini dapat diminimalisasi? Fraser 
menawarkan apa yang disebut sebagai counterpublics subaltern, 
bentuk ruang publik alternatif yang mengakomodasi kelompok-
kelompok yang selama ini terpinggirkan (Fraser, 1990, pp. 66–67). 
Berangkat dari tesis, bahwa tidak mungkin mengisolasi ruang publik 
dari efek ketidaksetaraan sosial. Lebih jauh, jika ketidaksetaraan 
tersebut berlanjut, maka proses-proses deliberatif dalam ruang 
publik cenderung menguntungkan kelompok-kelompok dominan 
dan merugikan kelompok marjinal/subordinat. Efek yang lebih 
buruk terjadi ketika hanya ada satu ruang publik politis, sehingga 
anggota kelompok marjinal tidak memiliki arena untuk membahas 
sendiri kebutuhan dan strategi mereka. Itu pun jika mereka 
dilibatkan dalam ruang publik tersebut. Counterpublics subaltern ini 
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akan menjadi arena diskursif paralel, di mana anggota kelompok 
marjinal/subordinat menciptakan dan mengartikulasikan wacana 
balik. Atas dasar itu, memungkinkan mereka untuk merumuskan 
kebutuhan mereka sendiri tanpa terdistorsi oleh tafsir kelompok 
dominan.

Berkembang dan meluasnya counterpublics subaltern mengindikasi-
kan pelebaran persaingan diskursif. Di satu sisi, arena ini berfungsi 
sebagai ruang penarikan dan pengelompokan kembali, di sisi lain, 
mereka juga dapat berfungsi sebagai pangkalan bagi peningkatan 
kapasitas dan advokasi yang diarahkan bagi publik yang lebih luas 
(Fraser, 1990, p. 68). Fraser memberikan contoh gerakan feminis 
yang menggunakan jaringan pendidikan mereka sendiri, pidato 
publik dan organisasi untuk memasukkan isu-isu, seperti kekerasan 
dalam rumah tangga, yang seringkali dianggap isu privat, menjadi 
isu publik yang luas. Contoh semacam ini menunjukkan, bahwa 
counterpublics subaltern memungkinkan untuk berkontribusi 
bagi pengambilan keputusan demokratis yang inklusif dan 
mempengaruhi opini publik (Fraser, 1990, p. 71).

Ide tentang counterpublics subaltern ini sejalan dengan gagasan 
perluasan ruang publik dalam kerangka demokrasi, seperti yang 
dijelaskan dalam studi IRE (2016). Ide ini berangkat dari keyakinan, 
bahwa membaiknya kinerja demokrasi di desa ditandai dengan 
semakin meluasnya ruang-ruang publik di desa (Mariana et al., 
2017). Ruang publik ini tak melulu bercorak informal seperti yang 
dipercaya Habermas, namun juga ruang publik formal semacam 
musyawarah desa yang dilembagakan oleh UU Desa. Berangkat 
dari konsep ruang publik di atas, akan coba dilacak problem-
problem pendalaman demokrasi, yang dilihat dari aspek perluasan 
ruang publik ini. Selain itu juga akan dicaritahu: adakah peluang 
bagi berkembangnya ruang-ruang publik, yang mampu mendorong 
perbaikan kualitas demokrasi, terutama di desa.

Berkaitan dengan ruang publik yang dibicarakan dalam bagian 
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ini, isu ekonomi menjadi isu publik utama yang dibahas. Di tiga 
arena yang akan dijelaskan ini, kesemuanya berkait erat dengan 
politik pengelolaan ekonomi di desa, yakni: (1) isu tatakelola 
wisata desa, (2) isu agraria dan tuntutan ekonomi kaum tani, dan 
(3) tatakelola ekowisata integratif. Pilihan isu ekonomi diambil atas 
kesadaran, bahwa isu-isu yang abstrak berkaitan dengan partisipasi, 
akuntabilitas, dan demokrasi hanya akan dimengerti dalam 
kerangka isu-isu yang lekat dengan keseharian warga. Dalam hal 
ini, kewargaan di desa dibangun bukan dalam kerangka status legal 
yang abstrak, namun isu-isu keseharian yang konkrit (Ito, 2017). 

Isu ekonomi ini, diyakini mampu menjadi pintu masuk bagi 
pendalaman demokrasi yang mementingkan partisipasi dan kontrol 
warga, bukan semata-mata pemenuhan prosedur-prosedur dan 
hak-hak sipil-politik. Ini dapat dilihat dari hadirnya ruang publik 
warga, yang mampu merespons problem ekonomi di desa dan 
menggerakkan ekonomi dengan cara-cara yang demokratis dan 
inklusif. Balkondes di Karangrejo mampu merumuskan ide dan 
gagasan bagi pengelolaan wisata desa yang terintegrasi dan mampu 
mempengaruhi pengambilan keputusan di desa. Sementara itu, 
meski menghadapi kepemimpinan desa yang konservatif, ruang 
publik yang diinisiasi oleh PPKM dan KWT mampu merumuskan 
strategi penghidupan dan kerja-kerja perlawanan secara politis 
dalam upaya reklaim lahan.

Menyemai Ruang Publik di Desa

Bagian ini akan menjelaskan berkembangnya ruang-ruang publik 
di lima desa seperti yang disinggung di bagian awal, beserta 
problem dan tantangannya. Pertanyaan-pertanyaan kunci dalam 
bagian ini adalah: Pertama, apakah ruang publik itu dan bagaimana 
ruang publik berkembang di desa? Kedua, isu-isu kepublikan apa 
saja yang dibahas? Ketiga, siapa saja yang terlibat dan menentukan 
isu-isu kepublikan dalam ruang publik tersebut? Adakah aktor 
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yang mendominasi dan bagaimana suara kelompok marjinal dalam 
diskursus ruang publik tersebut? 

Balkondes sebagai Arena Diskursus Pengelolaan Wisata

Kehadiran Balai Ekonomi Desa (Balkondes) tak lepas dari semakin 
ramainya geliat ekonomi wisata di Desa Karangrejo, yang letaknya 
tak jauh dari kawasan wisata Borobudur.20 Adanya destinasi wisata 
Punthuk Setumbu, Bukit Barede, dan Bukit Rhema mulai menarik 
sejumlah pemuda dan pelaku-pelaku wisata berbasis komunitas 
ke dalam bisnis jasa wisata. Ini adalah aktivitas ekonomi lokal 
yang baru 2-3 tahun ini mereka rasakan perkembangannya. Isu-
isu kepublikan di sekitar wisata desa memperoleh respons seiring 
dengan semakin mendesaknya kebutuhan institusi Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDesa) untuk menaungi sektor wisata ini. Di 
sisi lain, ada banyak pelaku wisata di desa yang beraktivitas secara 
individual dan berpotensi memicu persaingan. Namun, ada satu 
gejala yang tak terhindarkan, yakni tarik-menarik antara semangat 
kolektivitas mengelola wisata desa dan rasionalitas mencari 
keuntungan diri sendiri. 

Ruang publik warga yang berkembang di Balkondes sebenarnya 
merupakan upaya untuk menengahi dua tarikan yang mulai 
menggejala ini. Isu kepublikan yang muncul dan menjadi kese-
pakatan bersama dalam ruang publik tersebut adalah bagaimana 
merespons perkembangan wisata di desa, melalui integrasi antar-
pelaku wisata di bawah naungan BUMDesa. Aktor-aktor kunci 
dalam pembentukan isu publik tersebut, antara lain Widodo yang 
mewakili institusi BUMDesa dan tokoh-tokoh pemuda (Hani, 
Suji, Agus, Andi, Cemplon, dll). Latarbelakang sosial ekonomi 

20 Balai Ekonomi Desa (Balkondes) didirikan di 20 desa di Kecamatan Borobudur,  
sebagai penunjang destinasi wisata Candi Borobudur. Ide dasar Balkondes 
adalah skema pengembangan wisata alternatif,  yang melibatkan komunitas 
dan desa-desa di sekitar Borobudur agar memperoleh manfaat ekonomi dan 
sosial.
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para aktor kunci ini tak lepas dari sektor wisata, yakni pengelola 
homestay, pemandu wisata, dan pemasar paket-paket wisata. Hanya 
saja, selama ini mereka bekerja secara individual, meskipun sama-
sama bergerak di sektor wisata dan hidup di desa yang sama.

Mereka ini nantinya menginisiasi hadirnya Kelompok Kerja (Pokja) 
Wisata Desa Karangrejo, yang mewadahi pelaku-pelaku wisata di 
desa ini. Pembentukan Pokja Wisata ini berawal dari diskusi-diskusi 
informal di Balkondes, yang mempertemukan para pemuda dan 
pelaku-pelaku wisata di desa. Hampir setiap malam para pemuda ini 
mendiskusikan bagaimana konsep pengelolaan wisata desa, rencana-
rencana pengembangan paket wisata, hingga persiapan teknis jika 
nantinya mereka menjadi panitia pelaksana kegiatan wisata di desa. 
Isu-isu kepublikan yang mereka wacanakan di ruang publik tersebut 
adalah isu-isu keseharian yang berkaitan secara langsung dengan 
kehidupan ekonomi mereka. Ide-ide kolektivitas, kewargaan (relasi 
warga dan institusi desa), dan inklusivitas kemudian disisipkan ke 
dalam diskursus kepublikan tersebut. Lambat laun mereka memiliki 
kesadaran perlunya kolektivitas dalam pengelolaan wisata, isu-isu 
kebijakan di tingkat desa yang mengakomodasi kepentingan wisata, 
serta pelibatan kelompok rentan dan marjinal dalam pengelolaan 
wisata. 

Meskipun terjadi pembentukan kepentingan publik, sekaligus 
perluasan ruang publik dalam membicarakan isu ekonomi strategis 
di desa, pembentukan ruang publik melalui Balkondes --bagi 
pelembagaan ekonomi desa yang demokratis, bukannya tanpa 
tantangan. Ada dua tantangan bagi bekerjanya ruang publik 
deliberatif ini. Pertama, tantangan di dalam ruang publik itu sendiri. 
Bagi banyak pemikir deliberasi dan ruang publik, kesetaraan dan 
kapasitas dalam mengemukakan opini menjadi faktor penting. 
Ruang publik Balkondes ini diisi oleh anggota yang relatif beragam 
identitas, pengalaman dan kapasitasnya dalam isu wisata desa. 
Ketidaksetaraan tak hanya muncul karena adanya aktor yang lebih 
memiliki pengalaman, namun juga penggunaan bahasa komunikasi 
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yang membiaskan opini-opini dalam ruang deliberatif. Mansbridge 
mengingatkan,  bahwa transformasi ‘aku’ menjadi ‘kita’ yang dibawa 
dalam musyawarah politik dapat dengan mudah menutupi bentuk-
bentuk kontrol halus (Fraser, 1990, p. 64). Hal serupa juga berlaku 
untuk penggunaan ‘aku’ untuk membangun dominasi peran serta 
kecenderungan aktor untuk mendominasi dalam menentukan 
keputusan-keputusan dalam ruang publik tersebut.  

Kedua, tantangan eksternal yang berkaitan dengan aglomerasi kapital 
dan ekonomi komersial. Tantangan ini berpotensi membuyarkan 
isu-isu kepublikan yang dibangun. Pesatnya perkembangan wisata 
di desa tiga tahun belakangan ini telah membuka peluang ekonomi 
yang tak pernah terbayangkan bagi mereka sebelumnya. Perebutan 
sumberdaya dan konflik tatakelola mulai muncul ke permukaan. 
Belum matangnya penerapan serta pembudayaan nilai egalitarian 
dan kolektivitas mereka agar menjadi nilai bersama yang mengikat, 
dalam pengelolaan wisata membuat ruang publik tersebut rentan 
mengalami kebuntuan, manakala konflik yang muncul tak 
kunjung mampu dilerai di antara mereka dan mampu dikelola 
dengan baik. Ketiga, kelompok marjinal dalam Balkondes bukan 
hadir sebagai penentu atau terlibat langsung dalam diskursus. 
Kendatipun terdapat seorang anggota yang merupakan perempuan 
kepala keluarga, namun kelompok marjinal yang lebih luas di desa 
lebih sebagai penerima manfaat dari skema-skema pengelolaan 
wisata yang dihasilkan dalam ruang publik di Balkondes. Sebagai 
contoh, seorang warga difabel memperoleh manfaat dari kegiatan 
wisata setelah Pokja Wisata merumuskan skema kerjasama paket 
wisata yang melibatkan kelompok rentan tersebut. Begitu pula 
ketika kelompok pembatik, warga miskin, dan pengrajin industri 
mikro dilibatkan dalam program yang dihasilkan oleh pembicaraan 
di ruang publik tersebut. Situasi semacam ini sebenarnya dapat 
dipahami, karena selama ini kelompok marjinal memang tidak 
dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di desa. Bahkan, 
pemerintah desa pun belum lama ini menyadari,  bahwa ada 
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warganya yang selama ini mengalami marjinalisasi, sehingga tak 
mampu menyuarakan kepentingan dirinya.

Seturut dengan kerentanan tersebut, bagaimana pun, ruang publik 
yang hadir di Balkondes menjadi arena, bagi munculnya opini-
opini yang kemudian berkembang menjadi pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan-keputusan publik formal di desa. Ide dan 
gagasan pengelolaan wisata yang dibicarakan di Balkondes direspons 
oleh pemerintah desa sebagai kebijakan. Salah seorang pemuda 
menuturkan, “Sekarang Pak Kades sering mengajak kami ngobrol. 
Menanyakan banyak hal mulai dari urusan pekerjaan, sampai pada 
ide yang pemuda miliki untuk mengembangkan wisata. Dengan 
diajak ngobrol, saya dan pemuda yang lain merasa dianggap”. Bagi 
pemuda, setidaknya ide dan gagasan mereka memperoleh tempat 
dalam ruang-ruang pengambilan keputusan di tingkat desa. 

Dalam kerangka Habermasian, opini-opini publik yang muncul 
dalam forum Balkondes mampu mempengaruhi pembuatan 
kebijakan publik di desa. Pemegang kekuasaan, dalam konteks ini 
pemerintah desa, mampu menangkap pembicaraan dalam ruang 
publik tersebut dan memasukkannya ke dalam perencanaan dan 
penganggaran desa.21 Konsensus yang muncul di tingkat opini 
publik tercermin dalam keputusan ‘administratif ’. Dengan cara ini, 
pemegang kekuasaan tidak menghadapi masalah legitimasi dalam 
keputusannya. Dalam konteks Karangrejo, dengan pemerintah desa 
yang responsif dan terbuka terhadap opini publik, hal semacam 
ini tidak menjadi masalah. Namun, Avritzer (2002) menangkap 
kegagalan teori Habermasian yang tak mampu menjelaskan 
bagaimana jika pemegang kekuasaan justru lebih memilih krisis 
legitimasi ketimbang harus mendengar opini publik, yang 
berkembang dari ruang publik (Avritzer, 2002, p. 49). Hal ini nanti 
akan kita temukan di Desa Gadungan, dalam kasus ini, pemegang 

21 Hal ini tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Pemerintah Desa 
(RKP Desa) Tahun 2019, yang memasukkan program pengembangan wisata 
desa, dengan anggaran mencapai Rp 125 juta.
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otoritas politik setempat enggan mendengarkan aspirasi publik, 
yang muncul dalam ruang publik. 

Meskipun masih menghadapi hambatan informal untuk kesetaraan 
dan potensi dominasi oleh elit, ruang publik Balkondes sedikit 
banyak mampu mengkanalisasi isu-isu publik ke dalam arena formal 
pengambilan keputusan di desa. Tak hanya itu, ruang publik yang 
berkembang di Balkondes juga mampu menghasilkan kerangka 
institusi Pokja Wisata, meskipun belum benar-benar ‘mapan’. J. 
Cohen (1997) menekankan konsekuensi institusional dari ruang 
publik. Anggota dari ruang publik musti berbagi komitmen untuk 
mengkoordinasikan aktivitasnya dalam kerangka institusi, yang 
menjadikan deliberasi menjadi mungkin (Cohen, 1997, p. 72). 
Pelembagaan melalui Pokja Wisata ini dimaksudkan sebagai bagian 
dari upaya merawat isu-isu publik pengelolaan wisata, sekaligus 
memudahkan proses komunikasi dengan pemegang otoritas.

PPKM dan KWT sebagai Counterpublics Subaltern

Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM), yang didirikan pada 
tahun 2014, adalah organisasi petani Dusun Sukomulyo, Desa 
Gadungan yang menuntut kembali (reklaim) hak mereka atas lahan 
yang dikuasai sebuah perkebunan swasta. Dari sisi keanggotannya, 
mayoritas anggota PPKM adalah petani miskin, petani tunakisma, 
dan buruh tani yang selama puluhan tahun tak memiliki akses atas 
lahan yang begitu luas di desanya. Anggota PPKM lebih menyukai 
sebutan paguyuban dan para pengurusnya mereka namakan sebagai 
‘panitia’. Sedangkan kegiatan penanaman lahan eks perkebunan 
mereka sebut sebagai ‘perjuangan’ (Anwar & Angga, 2016). Selain 
PPKM, Desa Gadungan memiliki organisasi Kelompok Wanita 
Tani bernama KWT Dewi Mulya. Sebagian besar anggota KWT 
Dewi Mulya adalah perempuan-perempuan petani PPKM. Dapat 
dikatakan, bahwa KWT adalah wadah bagi perempuan petani 
marjinal, yang mengembangkan sektor olahan, terutama berbahan 
singkong. Dua organisasi petani ini memiliki corak yang berbeda. 
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PPKM lebih banyak berada di ranah perjuangan pemenuhan hak-
hak agraria, sedangkan KWT membangun kolektivitas anggotanya 
dengan pengembangan industri olahan rumahan. 

PPKM memiliki ruang publik yang digerakkan oleh isu bersama, 
yakni pengelolaan lahan reklaim oleh komunitas petani marjinal. 
Penggarapan lahan kolektif tersebut, sekaligus menjadi forum untuk 
membicarakan problem-problem yang dihadapi petani dalam 
pengelolaan lahan, pemanenan dan penjualan hasil. Dalam satu 
kesempatan penggarapan lahan kolektif pekanan, pengurus PPKM 
(mereka sering menyebutnya panitia) memberikan pemahaman dan 
arahan agar petani tidak hanya menanam satu jenis tanaman saja 
sepanjang tahun (singkong), tapi menanam tanaman lain, seperti: 
jagung, cabai, dan tanaman pangan lainnya. Ketua BPD yang juga 
Ketua Kelompok Tani “Subur” juga menyampaikan ajakan untuk 
mengolah lahan dengan cara-cara yang baik dan memperluas lahan 
garapan agar di saat pengukuran nanti, terlihat lahan yang digarap 
oleh warga perjuangan dimanfaatkan sebagai basis penghidupan 
mereka. Budidaya lahan yang baik, bagi petani perjuangan, akan 
memperkuat daya tawar mereka di hadapan aktor supradesa. 
Mereka meyakini, bahwa selama ini perkebunan tidak mengelola 
lahan HGU-nya dengan baik. Bahkan kini secara legal formal, 
perkebunan sebenarnya tidak berhak lagi mengolah dan mengambil 
keuntungan dari lahan tersebut. Mereka mengembangkan diskursus, 
bahwa tanah yang mereka garap saat ini adalah tanah mereka yang 
tertunda untuk diredistribusikan akibat kegagalan reforma agraria 
pada tahun 1960-an. Secara tidak langsung, ideologisasi ‘perjuangan’ 
petani disisipi di antara diskursus mengenai pengetahuan taktis 
mengenai budidaya pertanian, dengan semangat kolektivitas dan 
agenda-agenda memperkuat daya tawar perjuangan. 

Perlawanan petani PPKM ini, menurut pendapat Popkin (1979), 
dapat dibaca sebagai perhitungan rasional mereka melalui cara 
yang efektif dan efisien untuk keluar dari kondisi subsistensi yang 
membelenggu mereka. Atas dasar alasan tersebut, di antara petani 
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dapat dengan mudah tercapai kesepakatan untuk melakukan 
gerakan perlawanan bersama (Popkin, 1979, p. 235-240). Di tengah 
himpitan subsistensi dan terbatasnya akses atas lahan, muncul 
struktur kesempatan habisnya masa berlaku HGU perkebunan, 
yang dimanfaatkan secara betul untuk mereklaim hak mereka atas 
lahan. Dengan mereklaim dan menggarap lahan, mereka berharap 
ada perbaikan nasib dan peningkatan status dari ‘petani KTP’22 
menjadi petani pemilik lahan.

PPKM dan KWT dapat dimasukkan ke dalam kategori counterpublics 
subaltern. Dalam ruang publik yang diinisiasi oleh dua organisasi 
petani lokal ini, petani miskin --yang selama ini suaranya tak 
diperhitungkan di desa, mengembangkan sendiri ruang publik bagi 
kepentingan mereka. Secara sosial, mereka masuk sebagai kelas yang 
tersubordinasi dan lemah secara politik, ketika berhadapan dengan 
elit desa. Di PPKM, petani mengembangkan strategi reklaim lahan, 
merumuskan kebutuhan dan mempersiapkan agenda ‘menduduki’ 
jabatan publik di desa menjelang masa kandidasi kepala desa. 
PPKM pun memiliki rencana sendiri untuk merebut posisi strategis 
di desa. Hal ini berkaca dari pengalaman PPKM sebelumnya yang 
mendukung kepala desa, namun kemudian justeru malah menjadi 
lawan bagi gerakan. 

Sementara itu, KWT mengembangkan wacana keberdayaan eko-
nomi kelompok perempuan dalam pertemuan-pertemuan KWT. 
Dalam ruang publik yang mereka inisiasi, mereka mengembangkan 
wacana inklusivitas dan keberpihakannya pada kelompok marjinal, 
meskipun bukan anggota KWT. Isu publik yang berkembang di 
KWT telah sampai pada bagaimana pelibatan seorang perempuan 
kepala keluarga non KWT, agar produk olahannya dapat ditampung 
dan dikemas oleh KWT, dengan tujuan supaya memperoleh 
pendapatan yang lebih baik. 

22 Istilah yang mereka pakai untuk menunjukkan status pekerjaan mereka sebagai 
petani, namun kenyataannya hanyalah sebatas buruh tani.
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Berkaca dari kasus PPKM dan KWT, konsep ruang publik dan 
ranah pengambilan keputusan mustinya berjalan saling berkelindan 
satu sama lain. IRE mendorong agar gerakan agraria dan organisasi 
petani mampu terhubung dengan sistem desa,  karena saat ini 
desa memiliki kewenangan dan kapasitas sumberdaya yang besar. 
Hal-hal yang dibicarakan dalam ruang publik menjadi bahan bagi 
pengambilan keputusan publik. Sayangnya, dalam konteks ini, 
opini-opini yang dibicarakan dalam ruang publik yang ada, jauh 
dari harapan untuk dibawa ke ranah administratif pengambilan 
keputusan di desa. Di bawah kepemimpinan desa yang non 
demokratik dan tertutup, kebijakan diputuskan bukan berdasarkan 
usulan-usulan yang berkembang dari ruang publik untuk 
memperoleh legitimasi, namun berasal dari keputusan sepihak 
pemegang otoritas. Meskipun demikian, ruang publik tersebut 
nyatanya mampu menginisiasi hadirnya media pembelajaran bagi 
kelompok marjinal untuk mengembangkan kapasitas advokasi 
melalui reproduksi pengetahuan lokal. Ruang publik tersebut 
juga mampu merumuskan strategi perlawanan advokatif terhadap 
kekuasaan (elit desa maupun swasta), alih-alih melakukan 
perlawanan secara informal dan tersembunyi (perlawanan petani 
ala Scottian).

Pertanyaan penting yang mesti diajukan adalah sampai sejauh mana 
PPKM dan KWT mampu mendorong perluasan ruang publik 
yang demokratis dan partisipatoris di desa? Meminjam gagasan 
Avritzer (2002), setidaknya ada empat elemen demokratik yang 
mesti dihadirkan untuk mendorong ruang publik partisipatoris 
bekerja (Avritzer, 2002, p. 52). Pertama, pembentukan mekanisme 
musyawarah untuk tatap muka, kebebasan berekspresi, dan asosiasi 
di tingkat publik. Mekanisme-mekanisme ini memainkan peran 
untuk memproblematisasikan isu-isu yang ada agar dapat ditangani 
secara politis. Dalam konteks PPKM dan KWT, pembentukan 
mekanisme semacam ini mulai dikembangkan di internal institusi 
mereka, sembari sesekali memaksa pemerintah desa membuka diri 
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terhadap aspirasi-aspirasi mereka dalam forum pertemuan di tingkat 
desa. Aksi sepihak perkebunan yang mengkriminalisasi warga dan 
pembicaraan terkait gerakan reklaim tanah menjadi agenda yang 
dibicarakan dalam pertemuan yang melibatkan PPKM, Pemdes, 
dan pihak ketiga (biasanya lembaga di tingkat kabupaten). 

Kedua, gagasan, bahwa gerakan sosial dan asosiasi sukarela 
menangani masalah-masalah yang diperdebatkan dengan mem-
perkenalkan praktik-praktik alternatif di tingkat publik. PPKM 
dapat dilihat sebagai gerakan sosial warga, yang menangani problem 
agraria, dengan mengembangkan praktik perjuangan melalui aksi 
penggarapan lahan secara kolektif. Sementara itu, KWT menjadi 
asosiasi perempuan petani yang menolak stagnasi pengembangan 
produk olahan dan mengembangkannya menjadi produk yang 
bernilai lebih. 

Ketiga, mereka menjaga ruang kompleksitas administrasi (peng-
ambilan keputusan) dan pada saat yang sama memastikan publik 
memantau pelaksanaan administrasi pengambilan keputu san. Ini 
merupakan tantangan besar yang hingga saat ini belum mampu 
ditangani baik oleh PPKM maupun KWT, untuk membuka 
ruang gelap pengambilan keputusan dan kontrol atas pelaksanaan 
keputusan tersebut di desa. Bagi PPKM dan KWT, satu-satunya jalan 
yang dapat ditempuh adalah menunggu perubahan kepemimpinan 
politik desa, yang lebih terbuka dan responsif terhadap tuntutan 
kepublikan. Keempat, mereka mengikat musyawarah mereka 
dengan upaya mencari format kelembagaan, yang mampu 
menangani isu-isu yang menjadi perdebatan di tingkat publik. 
Hadirnya PPKM menjadi wadah kelembagaan, yang muncul di 
tengah absennya institusi desa dalam menyediakan ruang publik, 
untuk membicarakan basis penghidupan bagi kaum tani marjinal 
di desa, sekaligus menangani problem struktural agraria yang tak 
terselesaikan di desa. 

Di tengah positifnya ruang publik yang berkembang tersebut, 
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masih ada tantangan yang mendistorsi peran ruang publik tersebut. 
Pertama, anggota institusi-institusi ini memiliki keterbatasan 
kapasitas untuk menyampaikan opini sebagai salah satu syarat 
berkembangnya deliberasi dalam ruang publik tersebut. Hal ini 
berpotensi menimbulkan eksklusi bagi anggota yang tidak mampu 
menyuarakan aspirasinya dalam ruang publik tersebut. Kedua, dalam 
intitusi yang anggotanya relatif homogen dan setara, seperti PPKM 
dan KWT sekali pun, munculnya elit yang mendistorsi ruang publik 
pun seringkali terjadi. Elit ini seringkali memanfaatkan posisinya di 
organisasi, dengan ‘mengatasnamakan’ kepentingan organisasi demi 
mengambil keuntungan pribadi. Beruntungnya, kontrol publik di 
internal organisasi mampu menyelesaikan problem tersebut dengan 
baik. 
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Aktor yang 
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Simpul Wacana

Dua kasus yang diuraikan di atas, mungkin terlalu dini untuk diambil 
sebagai contoh ideal berkembangnya ruang publik deliberatif di 
desa. Hanya saja, dua kasus di atas menjadi pembelajaran untuk 
mengembangkan agenda-agenda penguatan kapasitas komunitas 
warga untuk tampil sebagai warga aktif, yang berkomitmen 
terhadap demokrasi. Isu ekonomi desa, baik yang berkaitan dengan 
pengelolaan wisata maupun problem agraria dan industri mikro, 
dipandang sebagai isu-isu kepublikan yang berpeluang menjadi 
pintu masuk memahami bekerjanya demokrasi deliberatif. 

Cerita mengenai ruang publik Balkondes dan asosiasi petani 
(PPKM dan KWT) meyakinkan pada tesis, bahwa ruang publik 
menjadi efektif bekerja sebagai arena kelompok marjinal, 
ketika mereka juga mampu merebut ruang-ruang pengambilan 
keputusan di desa. Ruang publik (informal) di Balkondes mampu 
mendesakkan isu-isu publik ke dalam diskursus pengelolaan wisata 
di desa hingga ke ranah pengambilan keputusan. Diskursus yang 
terbangun melalui ruang publik tersebut mampu mempengaruhi 
pembuatan kebijakan manakala tersedia institusi sosial/warga, yang 
menjembatani opini-opini kepublikan dengan ruang pengambilan 
keputusan. Hal serupa, sayangnya, belum terjadi dalam konteks 
PPKM dan KWT, ketika pemegang otoritas di desa justeru lebih 
memilih krisis legitimasi ketimbang harus memperhatikan isu 
publik yang berkembang di ruang publik. Dalam kondisi semacam 
itu, mereka justru berhasil memainkan peran sebagai counterpublics 
subaltern, yakni:  mereka mendiskusikan sendiri agenda-agenda 
kolektif, merumuskan strategi dan bahkan berupaya merebut ruang 
pengambilan keputusan melalui proses pilkades.

Dua kasus di atas juga menunjukkan perlunya kerangka institusi-
onal, yang mampu menjembatani opini-opini publik yang lahir 
dalam ruang publik (informal) dengan ruang pengambilan 
keputusan (formal). Kerangka institusional ini diperlukan untuk 
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mengantisipasi bentuk-bentuk patronase dalam pengambilan 
keputusan. Karena, seringkali, informalitas justeru menjadi kedok 
bagi berlakunya cara kerja patronase dan bukannya kerangka kerja 
demokrasi yang sehat. 
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 BAB 5 

Tumbuhnya Kewargaan di Desa

Titok Hariyanto

Pengantar

Pada bab ini secara khusus akan dibahas mengenai dinamika 
masyarakat dalam konteks kewargaan di desa. Topik bahasan 

tentang kewargaan ini dipandang penting untuk diulas, mengingat 
tumpuan utama dan paling fundamental demokrasi adalah rakyat. 
Dengan melihat bagaimana warga desa mengisi ruang-ruang 
demokrasi yang sekarang ini ada dan  apa aspirasi yang mereka 
sampaikan, setidaknya, akan bisa ditanamkan optimisme, atau 
sebaliknya pesimisme dalam memproyeksikan wajah demokrasi 
Indonesia ke depan, khususnya demokratisasi yang berlangsung di 
desa.

Ulasan mengenai dinamika warga ini penting disampaikan, karena 
dari sini akan bisa dilihat bagaimana praktik keseharian demokrasi 
di tingkat bawah. Hal tersebut sekaligus sebagai cara pandang 
alternatif dalam melihat politik di Indonesia belakangan ini. 
Kajian politik yang berpusat pada elit dan institusi formal sejauh 
ini telah memunculkan kepengapan, yang pada titik tertentu 
melahirkan pesimisme. Dengan kajian kewargaan ini diharapkan 
bisa menyuguhkan pandangan yang lebih luas dibandingkan 
dengan pendekatan yang berpusat pada elit dan formal institusional 
(Klinken, 2019).
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Lalu mengapa desa? Dalam kurun waktu lima tahun belakangan 
ini, desa telah menjadi sorotan banyak pihak. Bertolak dari lahirnya 
Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa munculah 
beragam harapan yang disemaikan ke desa. UU Desa tersebut, 
sebagaimana dipahami bersama, telah memberikan pengakuan 
kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, melalui 
kewenangan yang dimiliki serta skema pemberian anggaran oleh 
negara dalam bentuk dana desa, yang bersumber dari APBN dan 
alokasi dana desa yang bersumber dari APBD.

Pandangan-pandangan optimis atas perubahan struktural posisi desa 
dihadapan pemerintah supradesa meyakini, bahwa dengan adanya 
kewenangan dan anggaran yang mengalir ke desa tersebut, bisa 
membawa desa segera keluar dari jerat kemiskinan yang selama ini 
melilitnya. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengelola aset-
aset –terutama sumber daya alam—yang ada di desa merupakan 
pintu masuk yang bisa dimanfaatkan oleh desa guna mengakses lalu 
mengelola aset yang ada secara lebih optimal, yang semata-mata 
hanya diabdikan untuk kesejahteraan masyarakat desa. 

Sementara, mereka yang berpandangan pesimis justeru 
mengkuatirkan besarnya kewenangan yang dimiliki desa dan 
adanya anggaran yang mengalir ke desa. Alih alih mensejahterakan 
masyarakat desa, kewenangan dan anggaran tersebut bisa menjadi 
amunisi politik bagi elit desa, untuk semakin melanggengkan 
oligarkhi politik, yang selama ini mencengkeram desa. Hal tersebut 
misalnya, berpijak dari semakin maraknya kasus korupsi yang 
berhasil diliput media massa. Pada tahun 2018 Indonesia Coruption 
Watch (ICW) mencatat tidak kurang ada 158 perangkat desa 
yang menjadi terdakwa korupsi. Menurut Lalola Easter, peneliti 
ICW, kasus korupsi tersebut terkait erat dengan adanya UU Desa, 
karena UU tersebut memberikan kewenangan kepada desa untuk 
mengelola keuangannya sendiri.



87

Tumbuhnya Kewargaan di Desa

Di sisi lain, temuan riset dan advokasi yang dilakukan IRE pada 
kurun waktu setelah UU Desa disahkan terlihat kehidupan sosial 
politik di desa menjadi semakin dinamis. Partisipasi masyarakat 
dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan semakin nyata 
terlihat. Forum-forum musyawarah yang ada di tingkat desa, seperti: 
musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan 
(Musrenbang) terlihat makin berisi dengan adanya usulan-usulan 
yang muncul dari warga. Penentuan prioritas pembangunan, 
yang dibuat oleh tim penyusun rencana kerja pemerintah desa 
(RKPDesa), yang sebelumnya dimonopoli elit, kini mulai diisi 
oleh kelompok-kelompok masyarakat, yang sebelumnya selalu 
termarginalkan dalam pembangunan di desanya (Mariana, dkk., 
2017) 

Sayangnya, kebangkitan warga desa ini tidak banyak disoroti dan 
diangkat ke permukaan. Dalam bingkai kewargaan, munculnya 
partisipasi warga desa tersebut merupakan angin segar bagi arah 
perkembangan demokrasi ke depan. Sebab, apa yang berlangsung 
di desa pada waktu-waktu belakangan ini, merupakan sebuah 
koreksi atas kesalahan bangunan relasi antara negara dengan warga 
yang berlangsung selama Orde Baru. 

Penyajian bab ini akan diawali dengan pemaparan relasi negara 
dengan warganya di era Orde Baru, perubahan-perubahan serta 
dinamika yang berlangsung sampai sejauh ini, serta ditutup 
dengan pekerjaan yang penting dilakukan ke depan dalam rangka 
memperkuat politik kewargaan. Mengawali paparan dengan 
mengambil latar historis Orde Baru dipilih, karena jika dilihat dari 
dinamika yang berlangsung di desa-desa belakangan ini nampak, 
bahwa pengaruh depolitisasi dan korporatisme negara masih bisa 
dirasakan dan mewarnai dinamika sosial politik di desa.
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Warga dalam Cengkeraman Negara Orde Baru

Orde Baru adalah orde pembangunan. Kelahiran Orde Baru 
diklaim sebagai koreksi atas kegagalan pembangunan ekonomi, 
yang dilakukan oleh rezim Soekarno. Karena itu, rejim Orde Baru 
lantas mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki bangsa Indonesia 
untuk melaksanakan pembangunan, yang menempatkan ekonomi 
sebagai panglima, dengan orientasi utama pertumbuhan ekonomi.

Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut 
mensyaratkan adanya jaminan stabilitas kehidupan politik dalam 
masyarakat. Dalam konteks ini, negara semakin aktif menerapkan 
kekuasaan sebagai polisi dalam menyelesaikan persengketaan antara 
berbagai kelompok dalam masyarakat dan mencoba mengendalikan 
kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok yang ada, sehingga tidak 
menimbulkan konflik yang terbuka (Mas’oed, 1994). Karena 
konflik antara kelas menengah dan kelas bawah dianggap sebagai 
sumber utama instabilitas politik, Orde Baru lantas berusaha 
meredam sedemikian rupa agar potensi perlawanan kelas bawah 
tidak teraktualisasikan dan melunakkan potensi progresif 
pembaruan dalam masyarakat kelas menengah melalui organisasi-
organisasi yang berwatak korporatif.

Guna menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, model 
manajemen konflik yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru 
adalah Model Korporatisme Negara (State Corporatism). Dalam 
konteks pembangunan desa, pembangunan dilakukan melalui 
dua proses yang berlangsung secara bersamaan, namun sebenarnya 
kontradiktif. Pertama, ‘memasukkan desa ke dalam negara’, yaitu 
mendorong peran serta masyarakat melalui pelembagaan baru dan 
gagasan modernitas. Kedua, ‘memasukkan negara ke dalam desa’, 
yaitu proses memperkuat hegemoni negara dalam kehidupan 
masyarakat desa (Mohtar Mas’oed, 1994). 

Secara lebih jauh, Mohtar Mas’oed mengatakan, proses tersebut 
meskipun berjalan secara beriringan, namun nyatanya saling 
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berkontradiksi. Pada proses yang pertama pemerintah menjanjikan 
kemungkinan warga desa untuk terlibat dalam pembangunan 
nasional melalui akses terhadap sumberdaya materiil maupun 
politik yang dimiliki negara. Namun begitu, proses yang kedua 
yang terjadi justeru penetrasi negara kepada desa. Penetrasi tersebut 
dilakukan melalui kooptasi pembentukan lembaga-lembaga baru, 
sebagai perpanjangan tangan negara yang ada di desa, seperti: 
LKMD, karang taruna, PKK, dan lain-lain. Bentuk lain dari 
kooptasi tersebut adalah birokratisasi yang berlangsung di desa, 
melalui aparat desanya. Oleh karena itu,  saluran yang mestinya 
membawa aspirasi warga ke negara berubah menjadi saluran 
pemerintah kepada warga desa.

Penetrasi dan kooptasi negara tersebut bagi kaum perempuan menjadi 
bencana baru. Perannya sebagai warga negara didomestifikasi 
sedemikian rupa, sehingga posisinya sebagai warga negara menjadi 
lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tugas perempuan secara 
khusus terumuskan dalam Panca Dharma Wanita, yaitu menjadi 
istri yang baik dan mendukung suami, mengelola rumah tangga, 
merawat dan membesarkan anak, membantu mencari nafkah, dan 
menjadi warga negara serta anggota masyarakat. Dari lima tugas 
perempuan yang dipropagandakan Orde Baru tersebut jelas terlihat, 
bahwa tugas utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga 
yang baik, yang sekaligus membantu melaksanakan program sosial 
pemerintah (Vita, 2019). 

Guna menjalankan kekuasaannya ada tiga aktor utama yang 
dominan sebagai penopang rezim, yakni militer, birokrasi, dan para 
pemodal. Tiga aktor tersebut pada akhirnya menjadi suatu kekuatan 
yang dominan dan hegemonik terhadap masyarakat sipil. Peran 
untuk meredam suara kritis masyarakat dimainkan secara apik oleh 
birokrasi dan militer, sedangkan para pemodal membangun berbagai 
pusat industri untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Di desa, 
cerita kolaborasi antara perangkat desa dengan Babinsa (militer) 
dalam sosialisasi program KB misalnya, menjadi cerita yang pada 
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waktu itu jamak beredar serta mudah diperoleh. Bayangkan, dalam 
urusan-urusan yang terkait dengan kebijakan publik pemerintah 
menggunakan kekuatan militer, agar masyarakat mau menerima 
kebijakan tersebut.

Tidak mengherankan bila kemudian masyarakat lemah dan selalu 
berada dalam ruang ketakutan. Secara otomatis apa yang menjadi 
kehendak masyarakat tidak pernah bisa terekspresikan dengan baik. 
Negara selalu tampil sebagai sosok yang omnipotent (maha kuasa) 
ketika berhadapan dengan masyarakat, sehingga berbagai kebijakan 
politik yang ada lebih mencerminkan kehendak negara dari pada 
kehendak dan kepentingan masyarakat (Mohtar Mas’oed, 1989; 
Arief Budiman, 1991, 1997; Nasikun, 1996; Chatib Basri, 1997 
dan Alexander Irwan, 1999).

Situasi seperti tersebut di atas, pada akhirnya membuat desa semata-
mata menjadi obyek politik dan pembangunan bagi pemerintah. 
Inisiatif warga menjadi mandul, karena kuatnya stigma sebagai  
‘warga negara yang tidak setia’, ketika mereka bersuara kritis 
menuntut hak-haknya atau memperjuangkan aspirasinya. Pada 
posisi demikian, negara menjadi lebih banyak menuntut dari pada 
memberikan layanan kepada warganya. Tidak ada hubungan timbal 
balik, yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban negara kepada 
warganya. Narasi kewajiban warga negara lebih sering disampaikan 
dibandingkan kewajiban negara kepada warganya.

Dengan gambaran seperti di atas terlihat jelas, bahwa desain 
kewargaan yang diproyeksikan oleh Orde Baru adalah warga 
negara yang patuh. Pemerintah tidak memberikan toleransi kepada 
masyarakat untuk bersikap kritis, apalagi menolak program-
program pembangunan yang telah dirancang pemerintah, 
meskipun program tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan 
kehendak warga. Pada kondisi demikian keberadaan warga 
negara bukan tidak penting. Sebaliknya, keberadaannya menjadi 
sangat penting, namun bukan dalam kerangka sebagai subyek 
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pembangunan. Keberadaan warga negara menjadi penting, ketika 
negara membutuhkan kehadirannya terutama pada saat negara 
membutuhkan obyek, yang bisa melegitimasi kehadirannya dalam 
program-program pembangunan. 

Oleh karena program pembangunan didesain oleh pemerintah 
pusat, maka akibatnya kemampuan analisis kebanyakan masyarakat 
desa menjadi lemah. Mereka seperti tercerabut dari akarnya 
sendiri, tidak mampu mengenali masalah serta potensi yang ada 
di lingkungannya, dan tidak bisa membedakan mana yang ranah 
privat dan publik. Lebih parahnya lagi, kemampuan untuk 
mengartikulasikan aspirasinya pun menjadi terkikis, sebagai akibat 
dari sempitnya ruang dialog yang selama ini ada. Sebaliknya, 
birokrasi desa, mereka memiliki kemampuan komunikasi yang 
lebih baik dibandingkan dari masyarakat kebanyakan. Kemampuan 
komunikasi perangkat desa ini selalu terasah, karena terbiasa 
mensosialisasikan program-program pembangunan yang sudah 
dibuat dari atas. 

Kuatnya cengkeraman negara ke desa juga berakibat sedikitnya 
kepala desa yang mampu tampil sebagai pemimpin yang memiliki 
karakter kerakyatan. Sosok kepala desa dan perangkat desa 
lainnya lebih cenderung tampil sebagai ’komprador’ kepentingan-
kepentingan ekonomi politik yang berasal dari luar desanya 
ketimbang sebagai pembela hak-hak warga desa. 

Perjuangan Warga Merebut Hak Ekonomi

Bagian ini hendak menggambarkan bagaimana dinamika warga 
dalam bingkai politik kewargaan, ketika memperjuangkan hak 
ekonominya di dua desa, yang menjadi lokasi proyek IRE, yaitu: 
Desa Gadungan di Kabupaten Blitar (Jawa Timur) dan Desa 
Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa 
Yogyakarta). Dipilihnya dua desa tersebut lebih karena dinamika 
warganya terlihat lebih menonjol dibandingkan 3 desa lain, yang 
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juga menjadi lokasi proyek, yaitu: Desa Karangrejo di Magelang 
(Jawa Tengah), Desa Umbulharjo di Sleman (Daerah Istimewa 
Yogykarta), dan Ciwaru di Kuningan (Jawa Barat).

Pada umumnya konsep kewargaan digambarkan sebagai relasi 
timbal balik antara negara dengan warganya, dalam bingkai hak dan 
kewajiban. Hanah Arendt mendefinisikan kewargaan sebagai ‘hak 
untuk memiliki hak’ (Somers, 2008; Klinken 2019). Sedangkan 
Janoski (1998), sebagaimana dikutip oleh Klinken (2019), 
mendefiniskan kewargaan sebagai keanggotaan pasif dan aktif 
seorang individu di dalam suatu negara-bangsa, dengan hak dan 
kewajiban tertentu yang bersifat universal pada tingkat kesetaraan 
tertentu. 

Dengan definisi tersebut, konsepsi tentang kewargaan mencakup 
status keanggotaan individu dalam suatu negara; kapasitas aktif 
individu dalam mempengaruhi dinamika politik dan hak pasif 
dalam bentuk perlindungan hukum; pengakuan terhadap hak-
hak warga negara dalam kerangka hak-hak universal; dan adanya 
kesetaraan dalam bingkai hak dan kewajiban secara seimbang dan 
dalam batasan tertentu (Janoski, 1998; Isin dan Turner, 2002; dan 
Hamiddani 2013). 

Bingkai kewargaan tersebut bagi Klinken (2019) bias Barat dan 
terlalu formal. Konsep kewargaan seperti yang dipaparan Janoski,  
bisa beroperasi mengandaikan adanya peran aktif warga, yang 
dibingkai dalam kerangka supremasi hukum, yang bertujuan 
melindungi warga negara secara individu dari negara serta sesama 
warga negara, serta hak-hak warga yang terdefinisikan secara legal. 
Pada saat yang beriringan terdapat akuntabilitas negara yang dijamin 
melalui prosedur yang demokratis. Sementara, situasi yang dihadapi 
masing-masing negara berbeda-beda. Terutama di negara-negara 
yang belum memiliki tradisi berdemokrasi dengan baik. Misalnya 
di negara-negara yang belum memberikan perlindungan secara 
baik kepada warganya yang melakukan protes atau mendapatkan 
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tekanan dari sesama warga negara.  

Definisi tentang kewargaan yang lebih longgar disampaikan oleh 
Lazar (2008) dalam Klinken (2019). Dia mendefinisikan kewargaan 
sebagai kumpulan praktik, yang merupakan pertemuan-pertemuan 
antara negara dengan warga negara. Definisi seperti ini memiliki 
keunggulan, karena bisa memberikan perhatian pada proses formal 
maupun informal. Dengan definisi ini pula keterlibatan masyarakat 
sipil sebagai warga negara dapat dilihat secara lebih luas dari pada 
pendekatan yang murni legal. Karena dalam faktanya, warga 
negara tidak bisa selalu berharap, bahwa hukum akan melindungi 
mereka, ketika warga berkonflik dengan negara atau dengan warga 
lain. Dalam pandangan ini kewargaan tidak hanya merujuk pada 
status hukum formal dan statis, tetapi lebih kepada hubungan 
yang senantiasa berkembang, secara terus-menerus dirancang ulang 
melalui interaksi sehari-hari.

Jika bingkai kewargaan seperti yang disampaikan Lazar tersebut, 
dipakai untuk melihat dua desa yang nama-namanya telah 
disebutkan di atas, maka akan terlihat betapa kehidupan sosial 
politik di desa saat ini berlangsung dinamis. Melalui ruang-ruang 
publik formal maupun informal yang ada, warga terus menerus 
melakukan negosiasi agar kehidupan mereka bisa meningkat lebih 
baik. Dengan gradasi yang beragam, struktur kesempatan yang 
tersedia dengan adanya UU Desa mereka manfaatkan dan mereka 
isi dengan isu-isu yang sekian lama mengendap, tidak pernah 
muncul menjadi perbincangan di tingkat desa.

Apa yang telah dilakukan oleh Paguyuban Petani Kelud Makmur 
(PPKM) di Desa Gadungan Kabupaten Blitar dan Kelompok Sadar 
Wisata (Pokdarwis) Desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul 
misalnya, merupakan gambaran terjadinya pengorganisasian warga 
dalam merebut akses sumber daya alam yang ada di desa, dengan 
corak dan strategi perjuangan yang berbeda.

Perjuangan yang dilakukan oleh PPKM dalam merebut kembali 
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hak mereka atas tanah rakyat yang dikuasai perkebunan swasta, 
mereka lakukan dengan berbagai macam strategi. Mulai dari aksi-
aksi massa yang bersifat konfrontatif, maupun melalui lobby-lobby 
dan dialog dengan berbagai pihak, baik di daerah maupun nasional. 
Pada tingkat desa, para aktivis PPKM menyadari pentingnya 
keberadaan kepemimpinan formal, yang bisa dijadikan sekutu 
dalam perjuangan. Pada tahun 2013, PPKM kemudian mendukung 
salah satu tokoh masyarakat yang juga menjadi anggotanya untuk 
maju sebagai kepala desa. 

Sayangya, setelah calon yang didukung memenangkan kontestasi 
dan memegang jabatan sebagai kepala desa, orientasi perjuangannya 
berbalik arah. Kepala desa terpilih tidak lagi berpihak pada 
perjuangan yang dilakukan PPKM, namun justeru sebaliknya dia 
mendukung pemegang HGU perkebunan swasta, yang notabene 
adalah pihak yang sedang berkonflik dengan mereka. Harapan 
pemerintah desa bisa menjadi institusi yang memediasi konflik 
antara PPKM dengan pihak perkebunan akhirnya pupus di tengah 
jalan. Sementara perangkat desa lain sebagai bagian dari institusi 
pemerintah desa cenderung enggan campur tangan untuk masuk 
dalam isu tersebut. 

Tidak hanya itu, PPKM juga mendorong angota-anggotanya yang 
potensial untuk aktif dalam kelembagaan masyarakat yang ada 
di desa. Di antara mereka saat ini ada yang menduduki jabatan 
di Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), sebagai ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), karang taruna, dan lembaga-lembaga 
lain yang ada di desa. Anggota-anggota PPKM yang berada di 
lembaga-lembaga desa tersebut termasuk aktif dalam menggerakan 
dinamika desa dan mendorong hadirnya pemerintahan desa yang 
responsif. Mereka terus berupaya agar lembaga-lembaga desa yang 
ada bisa menjalankan perannya, dengan baik sesuai mandat aturan 
hukum yang ada.
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Untuk memperluas gaung perjuangan yang mereka lakukan, PPKM 
membangun jaringan dengan organisasi-organisasi yang memiliki 
nilai perjuangan sama. Di tingkat daerah mereka berjejaring 
dengan Solidaritas Masyarakat Desa (Sitas Desa) Blitar. Organisasi 
yang selama ini fokus pada isu keadilan sumberdaya alam, reforma 
agraria, dan pendidikan di Kabupaten Blitar. Sitas sendiri selama ini 
bersama Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) berupaya mendorong 
dilakukannya redistribusi tanah untuk petani, mendorong usaha 
tani yang mandiri, adanya sistem modal dan mengembalikan 
kearifan lokal melalui pendidikan. Pendampingan yang dilakukan 
oleh Sitas Desa bagi PPKM, di antaranya berupa pengorganisasian 
kelompok/masyarakat, pembelajaran pengetahuan seputar isu-isu 
dan regulasi terkait dengan agraria, dan upaya mempertemukan 
PPKM dengan jejaring organisasi tani lokal lainnya. Sedangkan di 
tingkat nasional PPKM berjejaring dengan Konsorsium Pembaruan 
Agraria (KPA).

Berbeda dengan PPKM yang saat ini masih terus berjuang untuk 
mendapatkan pengesahan secara legal atas tanah yang mereka kelola, 
Pokdarwis Desa Nglanggeran saat ini sudah memperoleh akses 
pengelolaan situs Gunung Api Purba Nglanggeran secara legal dari 
pemerintah desa, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa 
Nglanggeran Nomor 05/KPTS/1999, tertanggal 12 Mei 1999.

Dulunya situs Gunung Api Purba Nglanggeran merupakan kawasan 
yang gersang, kering, dan tidak terawat. Melihat kondisi tersebut, 
kelompok pemuda yang berasal dari tiga dusun, yaitu Nglanggeran 
Wetan, Nglanggeran Kulon, dan Gunung Botak mengawali 
kegiatan-kegiatan di situs  Gunung Api Purba. Berbagai kegiatan 
mereka lakukan, di antaranya: olah raga bersama, perayaan hari 
kemerdekaan Republik Indonesia dan penghijuan. Dari kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pemuda tersebut, kawasan 
yang dulunya tidak pernah mendapat perhatian berubah menjadi 
kawasan yang menarik kunjungan wisatawan. 
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Aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak muda tersebut akhirnya 
mampu menggerakan kelompok warga yang lain untuk turut 
serta dalam gerakan yang menghidupkan Gunung Api Purba. 
Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah desa atas apa 
yang dilakukan oleh anak-anak muda tadi, pemerintah desa lalu 
mengeluarkan SK yang berisi penyerahan pengelolaan kawasan 
situs Gunung Api Purba seluas 48 ha kepada kelopok pemuda 
yang kemudian bermetamorfosis menjadi kelompok sadar wisata 
(Pokdarwis)

Saat ini situs Gunung Api Purba Nglanggeran sudah menjadi 
daerah kunjungan wisata di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Dari aktivitas kepariwisataan tersebut, anak-anak muda desa 
banyak yang bekerja sebagai pengelola wisata dan jasa pemandu 
wisata. Sementara warga desa lain menyediakan home stay bagi para 
wisatawan yang ingin menginap di Nglanggeran, menyediakan jasa 
kuliner, dan sebagainya.

Pokdarwis sebagai wadah yang ”memimpin” pengelolaan situs 
Gunung Api Purba Nglanggeran sampai saat ini terus berupaya 
memperluas keterlibatan warga, terutama kaum perempuan, agar 
bisa ikut serta mendapatkan tambahan penghasilan dari aktivitas 
wisata di Desa Nglanggeran. Langkah nyata yang dijalankan, 
misalnya dengan mengajak kelompok perempuan memproduksi 
makanan lokal, yang produknya dipasarkan melalui Nglanggeran 
Mart, maupun sebagai penjaga toko. Nglanggeran Mart adalah toko 
makanan dan kerajinan yang didirikan dan dikelola Pokdarwis, 
yang isinya merupakan produk yang dihasilkan oleh masyarakat 
yang berada di sekitar Desa Nglanggeran.  

Sebagai kawasan wisata yang sudah jadi, Desa Nglanggeran saat ini 
menjadi salah satu kawasan yang diincar oleh para investor. Guna 
menjaga agar tanah yang ada di Nglanggeran tidak dikuasai oleh 
para investor, Pokdarwis bersama dengan masyarakat, terutama 
masyarakat di tiga dusun yang dekat dengan situs Gunung Api 
Purba, sudah membuat kesepakatan dan berkomitmen untuk 
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menjaga aset desa dan aset warga agar tidak dibeli oleh investor. 
Mereka kuatir jika aset yang sekarang ini sudah dikelola warga 
dengan baik jatuh ke tangan para investor, dan di masa depan nasib 
mereka akan terancam, karena warga pada akhirnya hanya menjadi 
penonton saja. 

Warga Nglanggeran juga meyakini, bahwa mengelola desa wisata 
tidaklah semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomi. 
Dengan demikian aspek sosial budaya, adat istiadat setempat, serta 
kelestarian lingkungan juga harus mendapatkan perhatian secara 
serius. Jika investor masuk ke sektor pariwisata Nglanggeran, warga 
tidak yakin aspek-aspek tersebut bisa dilestarikan dengan baik. 

Aspek lain yang menarik dari kedua organisasi yang ada di desa 
tersebut adalah bagaimana mereka mengembangkan kultur 
berdemokrasi. Melalui proses yang panjang, kedua organisasi 
tersebut saat ini telah memiliki mekanisme untuk menyelesaikan 
permasalahan yang mereka hadapi melalui musyawarah yang 
dilakukan secara rutin. Mereka juga memiliki mekanisme kontrol 
internal, mekanisme reward kepada anggota yang telah bekerja 
sesuai dengan aturan main yang mereka kembangkan, sekaligus 
juga punishment kepada anggotanya yang tidak bisa mematuhi 
aturan yang ada.

Belajar dari dua cerita di atas terlihat, bahwa desa saat ini tidak 
lagi bisa dimaknai sebagai satu entitas tunggal, yang hidup dalam 
satu kesatuan wilayah tanpa konflik. Di dalam desa, terutama sejak 
tuntutan reformasi mulai menggema dalam skala nasional, telah 
terjadi perubahan-perubahan dinamika di level desa. Timpangnya 
penguasaan atas tanah yang terjadi di Desa Gadungan Kabupaten 
Blitar misalnya, telah melahirkan organisasi petani yang topik 
utama perjuangannya adalah redistribusi tanah. Sedangkan di 
Desa Nglanggeran, meskipun organisasi dalam wadah Pokdarwis 
awalnya adalah perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam 
mempromosikan Sapta Pesona Wisata, namun akhirnya organisasi 
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tersebut mampu bertransformasi menjadi alat perjuangan warga 
desa agar bisa memanfaatkan potensi yang ada di desanya. 

Dalam kerangka relasi warga dengan pemerintah desa, kedua 
organisasi tersebut terus berupaya mengisi ruang-ruang demokrasi 
yang saat ini tersedia pada level desa, dengan cara melakukan 
negosiasi agar mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. 
Aspirasi yang berkembang di dalam organisasi, maupun di tengah-
tengah warga desa secara luas coba mereka tangkap, untuk kemudian 
disampaikan ketika forum-forum musyawarah perencanaan 
pembangunan diadakan di desa. Mereka paham, bahwa sekarang ini 
desa memiliki kewenangan untuk menentukan program-program 
pembangunan di tingkat desa. Meskipun demikian, baik PPKM 
maupun Pokdarwis tidak pernah melakukan strategi konfrontasi, 
ketika berhadapan dengan pemerintah desa. Upaya mendapatkan 
perhatian dari pemerintah dalam bentuk program dan anggaran 
dilakukan dengan cara negosiasi, yang dilakukan secara terus-
menerus, melalui ruang formal maupun informal.

Menghindari konfrontasi pada lingkup desa, nampaknya 
merupakan kencenderungan yang terjadi secara umum, karena 
masih eratnya konfigurasi kelas sosial ekonomi dengan struktur 
dan norma kekerabatan, etnis, serta agama yang telah ada di 
masyarakat perdesaan (Sambodho, 2019, Li, 2014; Scott 1976; 
dan Alavi, 1973). Di dua desa tersebut lingkar kekerabatan tersebut 
demikian terlihat. Di Nglanggeran, motor penggerak Pokdarwis 
merupakan tokoh pemuda yang berasal dari ‘balung gede’ di desa. 
Keluarganya adalah bagian dari elit desa yang sejak Orde Baru 
merupakan keluarga terpandang. Sedangkan di Gadungan, salah 
satu tokoh penggerak PPKM merupakan kerabat dekat kepala desa 
yang saat ini menjabat. Lingkar kekerabatan semacam ini membuat 
harmoni lebih dikedepankan dibandingkan dengan konfrontasi 
yang konfliktual.
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Mendorong Desa sebagai Satu Kesatuan Politik

Dua cerita di atas menunjukkan betapa politik kewargaan saat ini 
mulai tumbuh di desa, yakni nampak dari isu yang diperjuangkan 
bukan semata-mata isu politik, melainkan isu ekonomi dalam rangka 
memperjuangkan kesejahteraan masyarakat desa. Munculnya 
warga aktif yang terorganisir dengan baik, serta muculnya upaya 
membangun value baru demokrasi di tingkat desa, jika bisa ditata 
dengan baik dalam kerangka pembangunan sistem berdemokrasi di 
desa, niscaya akan bisa mendorong lahirnya politik kewargaan yang 
lebih substantif. Namun sayangnya, pemerintah desa masih belum 
menempatkan dirinya sebagai ‘pemimpin rakyat’ yang akomodatif 
dan responsif dengan aspirasi yang muncul dari warganya. Residu 
politik era Orde Baru, yang memposisikan kepala desa sebagai 
perpanjangan tangan kepentingan-kepentingan dari luar desa masih 
terasa kuat. Akibatnya suara warga kerap tenggelam akibat gencetan 
kepentingan yang berasal dari luar desa.

UU Desa sebenarnya menyediakan ruang yang memungkinkan 
terjadinya dialog dan negosiasi antara pemerintahan desa dengan 
warga desa. Dengan adanya ruang tersebut, diharapkan warga desa 
bisa menyuarakan aspirasinya, dalam kerangka kebijakan yang 
bersifat umum di desanya, maupun dalam menentukan prioritas 
pembangunan desa. Salah satu ruang demokrasi yang tersedia 
tersebut adalah musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan 
forum tertinggi yang ada di desa, guna mengambil keputusan hal-
hal yang sifatnya strategis, termasuk aliran modal dalam bentuk 
invenstasi yang masuk ke desa.

Dengan musyawarah desa diharapkan akan muncul program-
program pembangunan yang lebih berpihak pada rakyat. Dengan 
demikian, program pembangunan desa adalah cermin dari aspirasi 
dan kehendak rakyat. Oleh karena selama ini warga desa hampir-
hampir tidak memiliki ruang-ruang yang bisa dipakai untuk 
menyampaikan aspirasi dan ide-idenya. Diciptakannya ruang 
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ber musyawarah, berbincang-bincang, berdebat, menimbang-
nimbang, dan saling memberikan nasihat satu sama lain, dengan 
demi  kian diharapkan individu-individu di desa menjadi semakin 
aktif sebagai warga negara, untuk saling berkomunikasi, sehingga 
bisa mem pengaruhi pengambilan keputusan publik di tingkat desa.

Namun, sekali lagi, sayangnya, di banyak desa musyawarah 
desa belum dijadikan sebagai ruang dialog, ruang untuk saling 
bernegosiasi, wadah untuk berrembug, dan sebagainya. Musyawarah 
desa masih dipakai sebagai ajang monolog atau pidato satu arah 
dari pemerintah desa kepada warganya, sehingga musyawarah desa 
menjadi tidak berbeda dengan ajang sosialisasi dari pemerintah 
kepada warga. Jika pun dibuka ruang dialog, kerangka yang dipakai 
sudah diatur sedemikian rupa, sehingga aspirasi yang muncul kerap 
kali dikalahkan oleh rencana pembangunan yang lahirnya dari 
atas. Hal ini menunjukkan pemerintah desa belum tampil sebagai 
pemerintah yang berpihak pada rakyat, melainkan masih berperan 
sebagai perpanjangan kepentingan ekonomi politik yang berasal 
dari luar desa. 

Dalam konteks demikian, agenda penting yang sebaiknya 
terus dilakukan sebagai upaya mendorong demokratisasi untuk 
memperkuat tumbuhnya politik kewargaan di desa adalah: Pertama, 
mendorong lahirnya kesatuan politik yang bekerja dalam kerangka 
demokratik. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan politik yang 
bekerja dalam kerangka demokratik ini adalah cara kerja yang 
memandang rakyat sebagai subyek negara atau subyek publik. 
Dengan demikian, di dalamnya termasuk hadir dan menguatnya 
hak-hak rakyat, adanya ruang kebebasan bagi tiap-tiap individu 
untuk menyuarakan kepentingannya dalam rangka pembuatan 
kebijakan, serta adanya upaya-upaya untuk menciptakan 
kepentingan umum sebagai kebaikan bagi publik (Trijono, nd.).

Kedua, meminjam istilah Hans Antlov (2004), perlu adanya 
dorongan repolitisasi masyarakat sipil, yaitu mendorong warga 



101

Tumbuhnya Kewargaan di Desa

untuk mau terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik, 
yang berkaitan dengan kepentingan serta problem keseharian 
yang mereka hadapi. Dengan demikian, warga akan dibiasakan 
melakukan negosiasi dalam merebut hak-hak ekonomi politik 
mereka, baik melalui ruang formal maupun informal.

Tantangan terberat upaya membangun kesatuan politik yang 
demokratik serta repolitisasi masyarakat sipil tersebut adalah 
mengubah paradigma pemerintah dalam memposisikan rakyat 
dalam skema pembangunan yang dibuat, di satu sisi. Hal ini harus 
dibarengi dengan usaha memperkuat suara rakyat, yang sudah 
mulai mencair dari kebekuan akibat politik kooptasi yang dilakukan 
pemerintah selama Orde Baru berkuasa, di sisi lain. Anggapan, bahwa 
perbedaan pendapat dan konflik adalah sesuatu yang menakutkan, 
musti direorientasikan sebagai modal untuk menuju perubahan 
yang lebih kualitatif. Dengan demikian, ruang berdemokrasi yang 
sudah disediakan oleh UU Desa dapat ditransformasikan menjadi 
ruang politik yang bisa memberikan kebebasan dalam menyuarakan 
pendapat dan aspirasinya, sekaligus menemukan program-program 
pembangunan, yang bisa berkontribusi secara substantif guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarat desa. 
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BAB 6
Epilog

Prolog buku ini telah jelas menceritakan bahwa ada banyak 
kebijakan ekonomi yang disuntikkan ke desa melalui berbagai 

program pembangunan. Ada yang berbuah baik namun tidak 
sedikit yang justeru mangkrak atau bahkan memicu konflik di 
tingkat lokal.  Model kebijakan sentralistik inilah yang menjadi 
kritik atas pendekatan pembangunan desa saat ini, tidak terkecuali 
pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (UU Desa). 

Buku “Arah Demokrasi Ekonomi Desa” ini merupakan pendalaman 
dari buku sebelumnya “Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal” yang 
bermain di ranah ekonomi desa dengan menggunakan pendekatan 
Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Pendekatan PEL dalam 
program ini berfokus pada empat indikator penting. Pertama, kinerja 
demokrasi ekonomi yang ditopang oleh aspek kepemimpinan, 
representasi, dan inisiatif warga. Kedua, kapasitas dalam mengelola 
dan memanfaatkan sumber daya lokal. Ketiga, kemampuan dalam 
berkolaborasi dan membangun kemitraan multipihak. Keempat, 
menciptakan pertumbuhan dan keadilan ekonomi, terutama akses 
kelompok rentan dan marjinal dalam pengelolaan sumber daya 
ekonomi yang ada di desa (ekonomi inklusif ).
Cerita menarik yang tersaji dari praktik intervensi program ini salah 
satunya adalah cerita perubahan yang banyak muncul dari kelom-
pok pemuda dan perempuan sebagai aktor perubahan dalam meng-
gerakkan aset dan potensi ekonomi di desa. Ini juga menjawab 
kegelisahan Yustika dan Baksh (2015) yang berharap agar desa tidak 
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lagi hanya memperoleh porsi di hulu, melainkan juga memasuki 
aktivitas ekonomi di sektor hilir. Ini mensyaratkan agar sumber 
daya ekonomi sebanyak mungkin ditahan di desa dan hanya kel-
uar setelah melalui proses penciptaan nilai tambah, sebagaimana 
yang dilakukan oleh KWT Dewi Mulya di Desa Gadungan. Begitu 
juga inisiatif warga Desa Ciwaru yang mulai mengelola dan men-
golah sampah yang awalnya menjadi permasalahan serius desa ini. 
Bukan sekedar tentang aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh 
warga, melainkan tentang bagaimana mereka mampu membangun 
komunikasi dalam arena formal dan informal dengan para pembuat 
kebijakan di tingkat lokal, meski respon yang muncul tidak melulu 
positif.

Lebih jauh buku ini mengurai tentang upaya IRE dalam mendorong 
kepemimpinan yang inklusif, memperkuat fungsi representasi BPD 
serta membangkitkan inisiatif warga melalui arena-arena formal 
dan informal di desa. Tetapi dalam praktiknya tidak semua mampu 
berjalan sesuai dengan kerangka kerja demokrasi lokal (IRE, 2017). 
Hal ini disebabkan karena masih ditemukannya moral hazard para 
elit lokal yang berburu rente dari proyek-proyek pembangunan serta 
konflik sosial karena potensi ekonomi yang mulai membuahkan 
rupiah. 

Komitmen dan Kapasitas Mempengaruhi Gaya 
Kepemimpinan di Desa

Kepemimpinan menjadi faktor penting dalam mendorong 
pelembagaan demokrasi di desa, termasuk dalam isu pengembangan 
ekonomi lokal. Kepemimpinan yang responsif dan terbuka akan 
mempengaruhi pembentukan keputusan publik, perluasan ruang 
publik, dan inklusivitas kebijakan. Gaya kepemimpinan ini 
tersaji kuat di Desa Karangrejo, Magelang. Kepala desa mampu 
menangkap inisiatif warga menjadi kebijakan yang terwujud dalam 
bentuk fasilitasi program dan kegiatan pengembangan wisata, baik 
melalui BUM Desa maupun kelompok-kelompok pengelola wisata. 



105

Epilog

Klaim kepemimpinan inovatif layak disematkan kepada Kepala 
Desa Karangrejo, karena memiliki komitmen dan kapasitas yang 
mampu mendorong perubahan penting di desa dalam mewujudkan 
visi perubahan. Komitmen ini tertuang dalam bentuk kebijakan 
RKP Desa dan APB Desa yang berpihak pada pengembangan 
wisata desa. Komitmen kelembagaan lahir dalam bentuk fasilitasi 
penguatan BUM Desa, Pokdarwis, maupun kelompok pengelola 
wisata yang banyak digerakkan oleh pemuda desa. Sedangkan 
komitmen pada level individu atau kelompok terwujud melalui 
fasilitas peningkatan kapasitas bagi para pemandu wisata dan aktor-
aktor pendukung wisata. Di sisi lain, kepemimpinan inovatif ini 
juga tampak dari kapasitas politik yang kuat. Ini terbukti dengan 
kemampuan dalam membangun jejaring dengan pihak luar untuk 
mendukung wisata di desa, selain kapasitas dalam menggerakkan 
keswadayaan dan kemauan menangkap ide-ide perubahan dari 
warga. 

Selain muncul kepemimpinan inovatif, ditemukan juga model 
kepemimpinan evolutif. Kepemimpinan model ini bekerja secara 
normatif dengan gaya pemimpin yang baik hati (benevalen), 
menjalankan perintah regulasi, membuka ruang partisipasi meski 
masih bersifat formal yang memfasilitasi inisiatif warga melalui 
kebijakan. Akan tetapi, kepemimpinan model ini belum mampu 
membawa perubahan penting di desa dalam desain PEL yang 
inklusif. Seorang kepala desa seperti sinterklas, membagikan 
bingkisan ke banyak orang, namun belum mampu menggerakkan 
swadaya lokal dalam mengelola sumber daya ekonomi atau aset 
di desa untuk peningkatan kesejahteraan khususnya kelompok 
rentan dan marjinal. Pengalaman studi ini menemukan banyak 
kepemimpinan di desa dengan model ini. Gaya kepemimpinan  
ini biasanya ditandai dengan komitmen yang tinggi namun tidak 
diimbangi dengan kapasitas politik, sosial, maupun jaringan yang 
kuat. Pemimpin lebih banyak memanfaatkan arena perencanaan 
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pembangunan (arena formal) sebagai ruang pembentukan keputu-
san publik. 

Akan tetapi, pengalaman pendampingan ini juga menemukan tipe 
kepemimpinan involutif atau bahkan mengarah ke manipulatif. Ini 
dibuktikan dengan lemahnya komitmen untuk mendukung ide-
ide perubahan, bahkan kecenderungan melemahkan atau kontras 
dengan ide-ide perubahan yang muncul dari masyarakat. 

Pengalaman yang dituliskan dalam buku ini mencatat bahwa pada 
aspek kepemimpinan, komitmen yang kuat dalam mendukung 
ide-ide perubahan tidak cukup bila tidak diimbangi dengan 
pengetahuan dan kapasitas yang memadai (politik, teknokratik, dan 
komunikasi) sehingga mampu melahirkan kebijakan yang berpihak 
dalam mendukung pengembangan ekonomi desa. 

Dari Arena Politik ke Arena Ekonomi: Kinerja 
Representasi BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu bagian dari 
pemerintahan desa seringkali dipandang sebelah mata. Hal ini bukan 
tanpa alasan. BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam beberapa 
kasus, mengalami kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
Penyebabnya seringkali dikaitkan dengan problem rekrutmen 
anggota, kesejahteraan, dan peminggiran peran lembaga ini oleh 
elit-elit desa lainnya. Di samping itu, keterwakilan perempuan juga 
menjadi masalah klasik yang tak kunjung usai dan diatasi.

Meski cerita-cerita di atas masih sering ditemui dalam perbincangan 
mengenai BPD, namun praktik-praktik baik juga berkembang 
seiring dengan geliat di desa yang muncul pasca pemberlakukan 
UU Desa. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, 
BPD terus-menerus dituntut untuk mampu menjalankan tugas dan 
fungsinya, utamanya sebagai lembaga representasi di desa. Di tengah 
keterbatasan yang ada, BPD diharapkan mampu mengartikulasikan 
kepentingan masyarakat desa yang diwakilinya. 
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Narasi-narasi tentang BPD yang dihadirkan dalam bab sebelumnya 
menunjukkan bahwa lembaga ini tidak saja berperan sebagai 
penyeimbang kekuatan pemerintah desa, namun juga sedikit 
banyak mampu menjembatani kepentingan warga dalam mengakses 
sumber-sumber ekonomi desa. Ini menunjukkan bahwa BPD juga 
memiliki perhatian di arena-arena pengembangan ekonomi lokal 
yang geliatnya muncul belakangan ini. Perhatian BPD pada isu-
isu BUM Desa dan usaha ekonomi warga serta keberpihakannya 
pada kelompok rentan patut untuk diangkat menjadi cerita-cerita 
baik. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa lembaga ini juga perlu 
diperkuat melalui peran berbagai pihak, terutama peran pembinaan 
dan pengawasan pemerintah daerah.

Demokrasi ekonomi desa yang menjadi lokus utama buku ini 
nyatanya sangat memerlukan peran BPD sebagai salah satu pilar 
penopang bekerjanya demokrasi yang lebih substantif. Namun 
demikian, ada sejumlah pembelajaran yang dapat dipetik dari narasi-
narasi yang tersaji dalam buku ini. Pertama, membaiknya kinerja 
BPD sebagai representasi kepentingan warga sangat dipengaruhi 
oleh kualitas anggota-anggotanya. Di tengah keterbatasan yang 
dimilikinya, BPD nyatanya dapat menunjukkan perannya sebagai 
penyalur aspirasi masyarakat desa. Karenanya, peningkatan 
kapasitas anggota BPD sangat diperlukan untuk meningkatkan 
efektivitas kerja-kerja lembaga ini, terutama dalam mendorong 
demokrasi ekonomi desa yang tengah menggeliat. Kedua, kerja-
kerja BPD dalam menjamin akuntabilitas sosial pemerintah desa 
akan efektif dijalankan jika BPD dan pemerintah desa mampu 
membangun relasi engagement di antara keduanya. Relasi semacam 
ini mengandaikan adanya kemitraan kritis-strategis antara BPD dan 
pemdes untuk mengawal politik pembangunan desa yang berpihak 
pada kelompok rentan marjinal. 

Ketiga, cerita-cerita tentang peran BPD sebagai lembaga representasi 
desa dalam buku ini memperlihatkan bahwa BPD belum mampu 
menangkap peluang mengaktivasi musyarawah desa sebagai ruang 
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pengambilan keputusan yang demokratis di desa. Dalam hal ini, 
BPD memiliki peran strategis dalam menginisiasi musdes sebagai 
ruang bekerjanya demokrasi deliberatif di desa. BPD juga dapat 
berperan dalam melakukan pendidikan politik bagi warga sehingga 
mereka dapat lebih setara sebagaimana disyaratkan dalam sebuah 
proses yang deliberatif. Pendidikan politik ini dapat diasah melalui 
kapasitas BPD dalam mengundang dan memfasilitasi musdes 
sebagai ruang pengambilan keputusan strategis di desa.

Ruang Publik Informal sebagai Arena Diskursus 
Alternatif

Selain diskusi tentang representasi politik BPD, buku ini juga 
membicarakan peran ruang publik informal sebagai arena bagi 
kelompok rentan dan marjinal dalam membangun wacana 
perlawanan di antara mereka. Ruang-ruang tersebut dimanfaatkan 
untuk membangun isu kepublikan dalam mewujudkan ekonomi 
desa yang lebih berkeadilan dan demokratis. Buku ini membahas 
bagaimana kelompok rentan di desa menciptakan ruang publik 
alternatif yang mampu menjadi arena mereka dalam membahas 
persoalan publik sekaligus merumuskan alternatif pemecahannya 
secara bersama-sama. Karenanya prasyarat yang mampu 
meminimalisasi distorsi ruang deliberatif perlu didorong sehingga 
ruang-ruang publik tersebut mampu mencerminkan kehendak 
kolektif, terutama ketika proses pengambilan keputusan. 

Terdapat sejumlah pembelajaran menarik yang dapat diambil dari 
cerita-cerita tentang ruang publik informal dalam buku ini. Pertama, 
bekerjanya ruang publik informal sebagai arena bagi kelompok 
rentan dan marjinal mensyaratkan adanya kapasitas pengetahuan 
yang setara di antara partisipan. Atas dasar itu, agenda-agenda 
penguatan kapasitas warga penting untuk dikerjakan melalui 
pendidikan politik dan pemberdayaan sehingga mereka mampu 
mengartikulasikan kepentingannya dalam ruang publik tersebut. 
Pembelajaran kedua adalah ruang-ruang publik informal harus 
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seturut sejalan dengan ruang-ruang formal pengambilan keputusan. 
Dalam banyak kasus, seringkali terdapat keterputusan antara ruang-
ruang informal dengan forum-forum formal yang disebabkan oleh 
pembajakan ruang formal oleh elit dan ketidakberdayaan warga 
dalam mengakses ruang-ruang publik formal di desa. Akibatnya, 
diskursus yang terbangun melalui ruang publik informal tidak 
hadir dalam forum formal sehingga menyebabkan distorsi dalam 
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, para partisipan dalam 
ruang publik informal harus merebut ruang-ruang publik formal 
untuk memastikan suara mereka terakomodasi dalam proses 
pengambilan keputusan.

Ketiga, demokrasi ekonomi desa mensyaratkan hadirnya ruang-
ruang publik informal yang membicarakan akses terhadap sumber 
daya ekonomi desa. Buku ini menghadirkan cerita bagaimana 
kelompok rentan dan marjinal berupaya mengakses sumber-sumber 
agraria di desa melalui ruang-ruang publik alternatif. Dalam ruang 
publik tersebut, mereka merumuskan strategi pemecahan masalah, 
pengelolaan sumber daya kolektif, dan bahkan membangun 
‘perlawanan’ menurut cara mereka. Oleh karena itu, kepemimpinan 
yang terbuka dan lembaga representasi desa perlu memberikan 
peluang bagi berkembangnya ruang-ruang publik tersebut sehingga 
mampu berkontribusi bagi ekonomi desa yang demokratis dan 
berkeadilan.
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Arah Demokrasi Ekonomi Desa



Buku yang dipersembahkan oleh para aktivis IRE Yogyakarta ini memba-
ngun ingatan janji dari pembangunan ekonomi era Orde Baru dan refor-
masi untuk membebaskan orang desa dari kemiskinan  dan meningkatkan 
kesejahteraannya. Buku ini memperbincangkan tentang relevansi dari 
upaya penguatan institusi desa bagi terwujudnya demokrasi ekonomi yang 
digadang bisa mengikis kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan 
bahkan membuat ekonomi desa kuat dan berdaulat, sehingga penting di
simak guna menakar perkembangan arah pembangunan ekonomi desa 
masa kini dan ke depan. (Bambang Hudayana) 

Institute for Research and Empowerment (IRE)
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5
Dusun Tegalrejo RT 01/RW09 Desa Sariharjo
Kec. Ngaglik Kab. Sleman, Yogyakarta 55581
Telp: 0274-867686
E-mail: office@ireyogya.org
WWebsite: www.ireyogya.org


