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KATA PENGANTAR

P

embangunan kawasan perdesaan belum menjadi per
hatian para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat

maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Meski UU Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah memandatkan dan
regulasi teknis telah diterbitkan, namun belum banyak praktik
pembangunan kawasan perdesaan yang dapat diperlihatkan.
Dugaan sementara adalah belum banyak pemangku kepenti
ngan

yang

menyadari

urgensi

pembangunan

kawasan

perdesaan sebagai upaya mengintegrasikan aset dan potensi
tiap-tiap desa untuk meningkatkan kesejahteraan masya
rakat. Di samping itu, pedoman yang ada disinyalir lebih
mengedepankan aspek teknokrasi ketimbang bertumpu pada
kebutuhan dan kapasitas lokal dalam merumuskan desain
pembangunan Kawasan perdesaan.
Buku Panduan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan
ini menawarkan rute yang lebih sederhana namun tetap mem
pedomani kerangka regulasi yang ada. Tujuannya adalah agar
pesan-pesan penting dan maksud di balik pembangunan
kawasan perdesaan lebih dapat dipahami oleh pemerintah
desa, masyarakat desa, dan pemangku kepentingan di
tingkat kabupaten. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan
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dapat memunculkan prakarsa-prakarsa dari bawah dalam
pembangunan Kawasan perdesaan sesuai kebutuhan dan
potensi lokal.
Buku ini dapat diselesaikan berkat dukungan dari banyak
pihak. Kami sampaikan terimakasih kepada tim penulis, yakni
Dr. Bambang Hudayana, M.A, Dr. Arie Sujito, Dina Mariana,
Sukasmanto, Rajif Dri Angga, Iranda Yudhatama, M. Panji
Kusumah, dan Gusti Nur Asla Shabia. Selain itu, kami sampaikan
terimakasih pula kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan
dan Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa
dan Masyarakat Desa di Kecamatan Darma (Kuningan) dan
Kecamatan Pakis (Magelang) yang telah menginspirasi kami
untuk menyusun pedoman ini. Ucapan terima kasih juga kami
sampaikan kepada Yayasan Tifa yang telah memberi dukungan
selama

proses

pendampingan

pengembangan

ekonomi

Kawasan sehingga dapat menginspirasi penyusunan buku
pedoman ini. Terakhir, tentu saja buku ini tidak terlepas dari
kekurangan dan kesalahan. Sehingga sangat terbuka untuk
memperoleh masukan bagi perbaikan pedoman ini sehingga
lebih dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas.
Yogyakarta, November 2020
Manager Program
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BAB 1
PENDAHULUAN

K

ata pembangunan seringkali hanya dikaitkan dengan
pertumbuhan ekonomi dan modernisasi semata. Hal ini

terjadi dikarenakan dalam prateknya seringkali pembangunan
cenderung hanya berorientasi pada capaian-capaian ekonomi
seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur,
arus investasi dan transaksi perdagangan. Sehingga seringkali
terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak disertai dengan
adanya

pemerataan

kesejahteraan

yang

mengakibatkan

tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang
tinggi, dan angka ketimpangan yang semakin melebar, serta
menimbulkan daya dukung lingkungan yang terus menerus
terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan tersebut.
Dampak negatif dari pembangunan tersebut mengakibatkan
banyak kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan tidak
mendapatkan manfaat dari “kue” pembangunan, seperti kaum
perempuan, para penyandang disabilitas, suku minoritas,
kaum miskin, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan adanya
ketidaksetaraan dalam model pembangunan yang eksklusif
tersebut yang hanya memberikan manfaat dan keuntungan
bagi segelintir orang.
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Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Korten (2006), yang
menyatakan bahwa pendekatan pembangunan yang terlalu
berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi semata telah
mengakibatkan terjadinya ekslusi sosial dan tiga krisis besar,
yakni; kekerasan, kemiskinan, dan kehancuran lingkungan.
Konsep pembangunan seperti tersebut di atas, telah banyak
memunculkan kritikan dari pakar pembangunan dan ekonomi
yang mengkritik kebijakan dan model pembangunan yang
hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (pro growth)
tersebut. Salah satunya adalah Amartya Sen yang menyatakan
bahwa

pembangunan seharusnya merupakan proses yang

memfasilitasi

manusia

untuk

mengembangkan

sesuatu

yang menjadi pilihannya. Pembangunan harus bertumpu
dan berpusat pada manusianya bukan pada ukuran-ukuran
pertumbuhan ekonomi dan modernisasi (Sen, 2001).
Apa

KOTAK 1

Pembangunan Inklusif
merupa
kan pembangunan ekonomi yang
melibatkan dan mengikutsertakan
semua warga negara tanpa terke
cuali . Sehing
ga kemakmuran se
bagai sebuah hasil dari pembangu
nan dapat dirasakan manfaatnya
oleh semua orang bukan hanya oleh
sekelompok atau segelintir orang.

yang

dinya-

takan oleh Amartya
Sen

tersebut,

saat

ini dikenal dengan
istilah

pembangu-

nan inklusif. Menurut
UNDP

pembangu-

nan inklusif merupakan

pembangunan

ekonomi yang melibatkan dan mengikutsertakan

semua

warga negara tanpa
terkecuali (Bahagijo, et.al, 2012). Sehingga kemakmuran sebagai sebuah hasil dari pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua orang bukan hanya oleh sekelompok atau
segelintir orang.

2

Pendahuluan

Pada tingkat kelembagaan, pembangu
nan inklusif membutuhkan penciptaan institusi dan kebijakan yang dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan terhadap kesempatan atau akses serta sumberdaya (Dillon, HS, Bahagijo, et.al, 2012).
Berangkat dari konteks tersebut, IRE meyakini bahwa pem
bangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif. Bagi IRE pembangunan inklusif hanya bisa
terwujud jika semua pihak baik pemerintah, swasta maupun
masyarakat sipil mau berkontribusi untuk mewujudkan peluang dan akses yang setara bagi semua orang tanpa terkecuali,
berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan yang
didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip
hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif, transparan
dan akuntabel.
Salah satu arena pembangunan yang relatif strategis adalah
desa. Hal ini dikarenakan saat ini di Indonesia terdapat 74.958
desa (2018) yang memiliki sumberdaya yang besar. Apalagi
dengan hadirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang
Desa yang memberikan

kewenangan dan finansial kepada

desa untuk menjalankan pembangunan. Namun di sisi yang
lain, desa juga masih menyimpan banyak persoalan, terutama
terkait dengan kapasitas pengetahuan dan tatakelola sumber
daya lokal yang ada dalam kerangka Pengembangan Ekonomi
Lokal (PEL) yang inklusif. Terdapat dua perspektif penting yang
menjadi fokus perhatian.

Pertama, bagaimana desa mulai

memikirkan desain PEL dan pelembagaannya dalam kebijakan
pembangunan desa berbasis potensi lokal. Kedua, bagaimana
mendorong kebijakan PEL yang berperspektif inklusif

(IRE,

2018).
Apalagi dalam enam tahun terakhir ini, desa telah mengalami
pergeseran pola pembangunan pasca lahirnya UU Desa.
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Kehadiran UU Desa merupakan “deklarasi” penting bentuk
pengakuan negara terhadap desa yang selama ini banyak
mengalami marginalisasi dalam proses pembangunan, yang
mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan kemiskinan.
Bila di masa lalu, desa hanya menjadi “penonton” atas proyek
pembangunan dari pemerintahan yang ada di atasnya, UU
Desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas telah mengubah
konsep pembangunan yang sudah tidak lagi menggunakan
pendekatan top down melainkan mendorong desa untuk
melakukan perencanaan secara mandiri, menganggarkan
hingga melaksanakan pembangunan sesuai dengan kewena
ngan yang dimiliki oleh desa. Walhasil, cerita perubahan pun
banyak terjadi di desa, ada yang inovatif memanfaatkan peluang
yang diberikan UU Desa, namun ada pula yang masih bergerak
secara evolutif, bahkan masih ada juga yang bersifat involutif.
Problemnya memang bukan sekedar kapasitas dari dalam desa
saja yang menentukan, melainkan juga faktor eksternal seperti
kebijakan dan pendampingan dari pemerintah supra desa
hingga pengaruh ekspansi modal yang masuk ke desa. Secara
konseptual pembangunan ekonomi desa dapat diartikan
sebagai pembangunan yang berorientasi pada pengembangan
ekonomi lokal (PEL) yang merupakan suatu proses partisipatif
dalam bentuk pola kemitraan antara dunia usaha, pemerintah
dan masyarakat, yang memungkinkan kerjasama dalam
perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara
umum, serta menggunakan sumber daya lokal dengan
tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan
merangsang kegiatan ekonomi di tingkat lokal (ILO, 2005).
Berpijak

pada

pengalaman

pendampingan

desa

yang

dilakukan oleh IRE (2019) dalam isu pengembangan ekonomi
lokal (PEL) yang demokratis, mencatat bahwa desa memiliki
sumberdaya (resources) yang besar dengan kapasitas yang
cukup untuk dapat melakukan perubahan guna peningkatan
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dan pemerataan kesejahteraan. Sayangnya apa yang dilakukan
oleh desa dalam rangka PEL belum bersinergi baik dengan
program pembangunan yang ada di kabupaten maupun
dengan desa-desa sekitar, sehingga inisiatif lokal masih
berputar di dalam desa, dan belum memberikan daya ungkit
yang kuat di tingkat regional. Hal tersebut menunjukkan
bahwa dalam proses pembangunan ekonomi desa tidak bisa
dilepaskan dari pembangunan kawasan perdesaan.
Saat ini, IRE sedang berfokus pada semangat mendorong desa
bertumbuh secara bersama dengan desa-desa lainnya dalam
kerangka Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) dan PEL
yang inklusif dapat digunakan sebagai pendekatan dalam
PKP. UU Desa merancang PKP sebagai upaya mempercepat
dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui
pendekatan pembangunan partisipatif. PKP tidak lepas juga
dari tujuan besar UU Desa yaitu memperkuat kedaulatan desa,
meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian desa.
Situasi pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia saat
ini telah membawa dampak pada semua sektor yang tersebar di
semua daerah baik di perkotaan maupun di perdesaan. Jumlah
kasus terkonfirmasi, dalam perawatan, hingga meninggal dunia
terus meningkat setiap hari. Namun berdasarkan hasil studi
ILO dan SDGs Center Universitas Pajajaran bahwa kawasan
perdesaan merupakan wilayah yang paling minim terdampak
pandemi COVID-19 dibandingkan dengan kawasan perkotaan.
Bahkan desa menjadi tumpuan bagi para pekerja yang terPHK
untuk dapat bertahan hidup dalam menghadapi pandemi
COVID-19. Sehingga revitalisasi kawasan perdesaan dalam
konteks keberdayaan dan kelentingan masyarakat di masa
pandemi menjadi sangat penting (Susilo, Media Indonesia,
25/07/2020).
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Berdasarkan konteks tersebut, buku panduan ini disusun
dengan tujuan untuk mengajak para pihak di tingkat desa dan
kabupaten mulai mengarusutamakan perspektif inklusifitas
dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
pembangunan desa termasuk dalam hal pembangunan
ekonomi lokal dan kawasan. Harapannya agar tidak ada satu
orang pun warga desa yang ditinggalkan dan kelompok
rentan serta marginal dapat mengakses, berpartisipasi, ikut
mengawasi dan dapat merasakan kemanfaatan dari aset desa
tersebut bagi penghidupan mereka. Di sisi lain buku ini juga
bertujuan untuk memberikan panduan terkait pengembangan
ekonomi lokal yang adaptif terhadap situasi bencana dalam
upaya membangun kelentingan atau resiliensi di tingkat desa
dan kawasan perdesaan.

6

BAB 2
MENDUDUKKAN PERSPEKTIF
PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN

B

agian ini akan menjelaskan cara pandang yang dipakai
dalam pembangunan kawasan perdesaan. Kami be

rkeyakinan bahwa pembangunan harus mengutamakan
prinsip-prinsip inklusi sosial, demokrasi, dan keberlanjutan.
Penyajian bab ini akan dimulai dengan penjelasan menge
nai perspektif pengembangan ekonomi lokal (PEL) yang
demokratis

dan

inklusif

sebagai

basis

pijakan

dalam

pembangunan kawasan perdesaan. Selanjutnya, bab ini juga
akan mengulas perspektif pembangunan berkelanjutan yang
menjadi semangat dalam pembangunan kawasan perdesaan.
Dengan demikian, pembangunan kawasan perdesaan yang
dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini akan
dibingkai dalam kerangka pemahaman PEL yang demokratis,
inklusif, dan berkelanjutan.
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Pengembangan Ekonomi Lokal
Konsep pengembangan ekonomi lokal (PEL/local economic
development) mulai dikembangkan sebagai pendekatan
alternatif terhadap pendekatan pembangunan ekonomi yang
top-down dan sentralistik tanpa memperhatikan aspirasi lokal
(Roberts, 1993). Cukup banyak pengertian PEL yang diurai oleh
para ahli, ada yang menekankan pada aspek tatakelola, target
dan sasaran, kemitraan maupun tujuan. Inilah yang membuat
konsep tentang PEL pun terkesan dinamis dengan beragam
indikator. Tabel di bawah ini merangkum sejumlah definisi
mengenai PEL.

Tabel 1 Berbagai Definisi PEL
Ahli/Pakar

Definisi

Rodríguez-Pose,
2002

PEL mengacu pada strategi pembangunan yang
berbasis teritorial, dimiliki dan dikelola secara
lokal, terutama ditujukan untuk meningkatkan
lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi

CLGF Asia, 2014

proses yang menyatukan berbagai aktor
lokal untuk bekerja bersama-sama dan
memanfaatkan sumber daya lokal dalam rangka
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan

Canzanelli, 2001

proses partisipatif yang mendorong dan
memfasilitasi kemitraan antara para pemangku
kepentingan lokal, dalam menyusun desain
dan strategi implementasi bersama, terutama
berdasarkan pada penggunaan sumber daya
lokal yang kompetitif dengan tujuan akhir untuk
menciptakan pekerjaan yang layak dan kegiatan
ekonomi berkelanjutan.
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ILO, 2005

proses partisipatif yang mendorong model
kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah
serta masyarakat sipil pada wilayah tertentu, yang
memungkinkan kerjasama dalam perancangan
dan
pelak
sanaan
strategi
pembangunan
secara umum, dengan menggunakan sumber
daya lokal dengan tujuan akhir menciptakan
lapangan pekerjaan yang layak dan memicu
munculnya kegiatan ekonomi di tingkat lokal

(diolah dari berbagai sumber)

Berangkat dari definisi PEL di atas, tulisan ini akan menjelaskan
prinsip-prinsip utama dalam PEL yang menjadi pijakan dalam
pembangunan kawasan perdesaan, yakni prinsip inklusivitas,
demokrasi, dan kesetaraan gender. Masing-masing akan
dijelaskan sebagai berikut.

Prinsip Inklusivitas
Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi akan memunculkan distorsi dalam pembangunan
(distorted development). Distorsi ini nampak dari ekses
pembangunan

yang

memunculkan

kelompok-kelompok

yang kalah bersaing dan tertinggal (Midgley, 1995) serta
memunculkan praktik eksklusi sosial terhadap mereka yang
tidak memiliki akses sosial politik kepada sumberdaya sosial,
kurang berpartisipasi dalam kegiatan (Warsilah, 2015). Amartya
Sen (2000) menawarkan gagasan bahwa pembangunan
semestinya memungkinkan setiap individu untuk memiliki
kebebasan (development as freedom) dalam berbagai aspek
kehidupan.
Dalam konteks ini, gagasan mengenai inklusi sosial sangat
relevan untuk diterapkan dalam kerangka pengembangan
ekonomi

lokal.

Konsep

inklusi

sosial

(social

inclusion)
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merupakan suatu kondisi yang memberikan tekanan pada
pembukaan ruang-ruang sosial sehingga semua warga negara
terutama kelompok rentan dan yang terpinggirkan dapat
dengan leluasa masuk dan berinteraksi dan bertransaksi di
dalamnya tanpa suatu hambatan apapapun, termasuk di
dalamnya dalam proses pembuatan kebijakan. Proses interaksi
dan transaksi yang terjadi tidak hanya dilakukan dengan modal
(capital) yang berupa uang namun dapat dalam bentuk modal
manusia (human capital) dan modal social (social capital) yang
ada di desa (Witcher, 2003; Pimbert dan Wakeford, 2001).
Konsep inklusi sosial tersebut erat kaitannya dengan konsep
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi
inklusif

merupakan

bagian

dari

konsep

pembangunan

inklusif yang merupakan suatu bentuk pembangunan bagi
semua orang, yang melibatkan semua warga negara tanpa
pengecualian atau diskriminasi (Bahagijo, S., et.al, 2012).
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya menciptakan
peluang ekonomi baru semata, tetapi juga memastikan
tersedianya kesempatan yang sama bagi semua lapisan
masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat miskin,
rentan dan marginal. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif
bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan dan
memberikan akses serta kesempatan yang sama bagi semua
orang dalam proses pembangunan ekonomi (Ali & Son, 2007;
ADB, 2011; Ramos et.al, 2013).

Demokratis
Dalam pengalaman IRE tersebut, demokrasi menjadi landasan
penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Demokrasi
yang dipahami di sini menekankan pada partisipasi masyarakat
desa sebagai prinsip mendasar dalam proses pembuatan
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kebijakan dan program pembangunan. Partisipasi masyarakat
desa merupakan hal yang utama dan mendasar dalam proses
pembuatan kebijakan dan program pembangunan kawasan
tersebut, mulai dari proses perencanaan, pelaksanan sampai
pengawasan (Antlov dalam Mariana et al., 2017). Studi IRE
(2017) mengkonfirmasi bahwa desa-desa yang tumbuh inisiatif
dari warga aktif (active citizen) jauh lebih mampu untuk
mempengaruhi kebijakan pemerintah desa dan mengelola
sumberdaya lokal yang ada dalam upaya untuk mewujudkan
kesejahteraan.
PEL dalam kerangka demokrasi dapat dijelaskan secara
sederhana dalam bagan berikut:
Gambar 1. Kerangka Demokrasi dalam PEL (IRE, 2019)
SUMBER DAYA LOKAL

DEMOKRASI

Pembentukan kepentingan publik

KEPEMIMPINAN

ASET

Perluasan ruang publik

REPRESENTASI

PEL
Inklusivitas aspirasi

INISIATIF WARGA

Institusi
ekonomi
lokal

Aglomerasi modal

Kerangka demokrasi dalam PEL ini memberi gambaran
bahwa kualitas demokrasi dalam pengembangan ekonomi
lokal dipengaruhi oleh kinerja institusi-institusi di desa.
Institusi-institusi ini diharapkan mampu bekerja sejalan
dengan prinsip-prinsip utama dalam demokrasi lokal. Riset
IRE (2017) menawarkan kerangka demokratisasi tersebut
dengan empat faktor sebagai syarat bekerjanya demokrasi,
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yakni: (1) pembentukan kepentingan publik, (2) perluasan
ruang publik, (3) inklusivitas aspirasi, dan (4) aglomerasi yang
didorong oleh modal. Empat faktor tersebut mesti ditopang
oleh tiga aktor kunci, yakni (1) kepemimpinan yang responsif
dan bertanggungjawab, (2) representasi politik yang bekerja,
dan (3) inisiatif warga aktif. Kepemimpinan yang responsif dan
bertanggungjawab dipahami sebagai tipe kepemimpinan
desa (pemerintah desa) yang akomodatif dan cepat tanggap
terhadap aspirasi warga. Representasi politik yang bekerja
ditandai dengan peran BPD yang mampu menjalankan fungsi
menyalurkan aspirasi warga. Inisiatif warga aktif ditandai
dengan adanya keswadayaan dan prakarsa aktif warga dalam
proses pembangunan desa.

Kesetaraan Gender (Gender Equity)
Merujuk pada Panduan Operasional Gender Equity and Social
Inclusion (GESI) (MoHP, 2013), gender mengacu pada hubungan
kekuasaan yang dibangun secara sosial antara perempuan dan
laki-laki yang menetapkan peran, tanggung jawab, peluang
dan otoritas pengambilan keputusan perempuan dan laki-laki
dalam masyarakat. Sedangkan kesetaraan gender mengacu
pada proses bersikap adil terhadap perempuan dan laki-laki.
Kesetaraan gender berarti langkah-langkah yang diambil untuk
mencapai keadilan dan keadilan dalam distribusi manfaat dan
tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Ini berfokus
pada perlunya tindakan untuk menyeimbangkan kembali
hubungan kekuasaan ini, mengurangi kesenjangan dan
memastikan persamaan hak, kesempatan dan penghormatan
bagi semua individu tanpa memandang identitas sosial
mereka.
Kelompok-kelompok yang tersisih dan rentan terhadap diskri
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minasi gender perlu dipastikan memperoleh kesempatan
dan manfaat yang sama dalam pembangunan, dan untuk
itu mereka perlu mendapat afirmasi atas kebijakan negara
(SIAG, 2015). Perempuan miskin mengalami multi kerentanan
sekaligus. Mereka seringkali tersisih secara sosial dan menjadi
kelompok yang paling menderita terutama bila terjadi situasi
krisis, seperti bencana.
Dalam upaya mendorong kesetaraan gender, setidaknya
terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan, antara lain:
1)

Meningkatkan

akses,

peluang

dan

manfaat

untuk

memperoleh pendapatan bagi perempuan, kelompok miskin
dan terpinggirkan, 2) Menyediakan platform bagi perempuan
untuk berpartisipasi, bersuara, dan turut mengontrol kebijakan
yang menyangkut kepentingan mereka, dan 3) Mendorong
perubahan kebijakan diskriminatif gender dan pengucilan
sosial.
Studi IRE (2017, 2019) mencatat bahwa meski UU Desa
memberikan peluang yang besar bagi desa untuk membuat
kebijakan yang inklusif dan adil gender, faktanya masih banyak
pemerintah desa yang belum memahami dan belum mampu
mengoperasionalkan kebijakan tersebut, karena lemahnya
literasi dan pendampingan atau pembinaan dari pemerintah
supra desa. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kultur
patriarki yang kuat juga turut berkontribusi besar terhadap
lahirnya kebijakan lokal yang diskriminatif.
Berdasarkan tiga prinsip di atas dan studi IRE dalam
mendorong praktik PEL yang demokratis dan inklusif (2018),
diperoleh empat indikator penting dalam PEL. Pertama,
pelembagaan demokrasi dalam tatakelola PEL yang menjamin
partisipasi,

transparansi

dan

akuntabilitas

bekerja

serta

inklusi sosial yang membuka akses kelompok rentan dan
marginal dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Kedua,
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pemanfaatan sumber daya atau aset desa secara berkelanjutan
dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan
kapasitas lingkungan. Ketiga, adanya kemitraan yang setara
dalam PEL antara desa, pemerintah supra desa, swasta dan
pihak lainnya. Keempat, PEL berorientasi bukan hanya pada
pertumbuhan ekonomi melainkan juga pemerataan atau
keadilan ekonomi bagi kelompok-kelompok marginal.

Pembangunan Berkelanjutan
Di samping konsep mengenai PEL, gagasan pembangunan
kawasan perdesaan juga penting untuk memberi perhatian
pada

konsep

pembangunan

berkelanjutan

(sustainable

development). Pembangunan berkelanjutan telah digagas
sejak kurang lebih 50 tahun yang lalu, dimulai saat Konferensi
Perserikatan

Bangsa-Bangsa

(PBB)

tahun

1972

tentang

Human Environment (Lingkungan Manusia) di Stockholm,
Swedia,

yang

mengukuh
kan

semangat

perlindungan

terhadap lingkungan dan manusia (sosial) dalam isu kebijakan
pembangunan dunia. Selain itu, Pada tahun 1987 the World
Commission on Environment and Development yang diketuai
oleh Gro Brundtland (Perdana Menteri Norwegia saat itu) juga
mengeluarkan laporan berjudul “Our Common Future” atau
“Masa Depan Kita” yang sering disebut sebagai Laporan Komisi
Brundtland, menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan
tidak dapat dilepaskan dari isu lingkungan dan sosial, jadi bukan
semata pertimbangan ekonomi (UN WCED, Bruntland Report,
1987). Begitu juga Konferensi PBB Tahun 1992 di Rio de Janeiro
yang dikenal sebagai KTT Bumi, telah berkontribusi dalam
penguatan kebijakan tentang lingkungan dan pembangunan.
Membahas

pembangunan

kawasan

perdesaan

melalui

pengemba
ngan ekonomi lokal yang inklusif tidak dapat
dilepaskan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini
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dikarenakan pem
bangunan ekonomi memberikan dampak
terhadap kualitas lingkungan hidup atau dengan kata lain
kualitas lingkungan hidup mempengaruhi dan dipengaruhi
oleh pembangunan ekonomi (Todaro dan Smith, 2011). Apalagi
dalam perkembangan akhir-akhir ini, proses pembangunan
yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata,
mulai menimbulkan berbagai permasalahan baik tingkat
global, nasional maupun lokal, seperti terjadinya perubahan
iklim,

semakin

berkurangnya

keanekaragaman

hayati,

kemiskinan, kesenjangan dan lain-lain (Broman dan Robert,
2015).
Keberlanjutan adalah istilah yang dipilih untuk menjembatani
jurang antara pembangunan dan lingkungan. Pembangunan
berkelanjutan didefinisikan dalam Laporan Komisi Brundtland
sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini
tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk
memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Rogers et al., 2007: 22).
Dalam

perkembangannya,

konsep

pembangunan

ber

kelanjutan terus dikembangkan oleh banyak ahli, dimana
teori yang berkembang memusatkan perhatian pada 3 isu
utama dalam pembangunan, yaitu: pertumbuhan ekonomi,
penguatan aspek sosial dan kelestarian lingkungan. Hanya saja,
titik tekannya memang berbeda-beda. Ada yang memusatkan
perhatian pembangunan pada target pertumbuhan ekonomi
dengan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yang terus
meningkat populasinya. Salah satu tokohnya adalah Robert
Repetto yang mengurai bahwa inti tentang keberlanjutan
adalah keputusan saat ini tidak boleh merusak prospek untuk
mempertahankan atau meningkatkan standar hidup di masa
depan. Ini menyiratkan bahwa sistem ekonomi kita harus
dikelola sehingga kita dapat hidup dari manfaat sumber daya
(termasuk lingkungan) kita (Repetto, 1986: 43). Namun ada

15

Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan

kutub lain juga yang biasa memperkenalkan istilah green
economics yang menyoroti tentang sistem ekonomi (industri)
yang ada belum memperhitungkan sumber daya ekologis
atau kerusakan lingkungan (Hutchinson, et.al., 2002: 161).
Tokohnya antara lain ada Frederick Soddy dan Molly Scott Cato.
Dalam perspektif green economics, kepentingan lingkungan
melampui kepentingan ekonomi yang tergambar dalam buku
The Politics of Money sebagai berikut:
Gambar 2. Fondasi Arus Sirkular dalam Pembangunan
Berkelanjutan (Hutcinson, 2002)
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Dalam perspektif ini, variabel ekonomi dan sosial harus
menyesuaikan

dengan

kapasitas

lingkungan

yang

ada.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak semata-mata
diarahkan untuk perbaikan kualitas masyarakat, namun juga
ditujukan bagi keberlanjutan dan daya dukung ekologis.
Dalam cara pandang IRE terkait konsep pembangunan
berkelanjutan dalam PKP, meski PEL menjadi pendekatan
yang dipilih atas pertimbangan peluang dan tantangan
pembangunan serta ketersediaan aset lokal, akan tetapi
pembangunan kawasan perdesaan harus mampu mem
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pertimbangkan daya dukung alam dan kondisi sosial budaya
setempat sehingga tidak berpotensi merusak ling
kungan
(degradasi).
Gambar 3. Pembangunan Berkelanjutan dalam Cara
Pandang IRE (2019)
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Kemiskinan
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EKONOMI

LINGKUNGAN
Konflik Sosial

Berangkat dari konteks tersebut, pembangunan kawasan per
desaan melalui pengembangan ekonomi lokal yang inklusif
harus mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan yang
pada intinya adalah menyeimbangkan antara dua elemen
pokok yakni, pembangunan yang memiliki tujuan untuk
mengembangkan potensi lokal menuju kondisi yang lebih
baik, dan berkelanjutan yang mewakili makna ketahanan atau
kelentingan dan kelestarian (Cristian, et.al, 2015).
Secara lebih sederhana, dapat diartikan bahwa dalam proses
pembangunan kawasan perdesaan harus diupayakan adanya
peningkatan kondisi sosial-ekonomi yang berkeadilan dengan
memperhatikan daya dukung lingkungan dan menghindari
terjadinya

kerusakan

lingkungan

atau

tetap

menjaga

kelestarian alam.
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BAB 3
MENGGAGAS PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN YANG
INKLUSIF

Pembangunan desa dan pembangunan perdesaan selama
ini menggunakan paradigma “negara membangun desa”.
Tetapi desa adalah entitas yang unik, tidak bisa serta merta dilihat hanya sebagai masyarakat atau sebagai wilayah
geografis yang mudah diintervensi dengan pembangunan
oleh negara (state driven delopment). Karena itu negara
menghadapi dilema intervensi. Kalau negara tidak hadir (isolasi) salah, tetapi kalau hadir dengan imposisi juga keliru.
(Sutoro Eko, 2015)

3.1. Pembangunan Kawasan Perdesaan

P

dalam Perspektif UU Desa

endekatan “desa membangun” dan “membangun desa”
adalah dua pendekatan yang diusung untuk mempercepat

pencapaian tujuan pembangunan desa dalam UU Desa.
Pendekatan “desa membangun” lebih menempatkan desa
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sebagai subyek pembangunan, mengusung kekuatan endogen
(dari dalam desa) dalam merumuskan rencana pembangunan
desa. Pemerintah Daerah dan Pusat berperan memfasilitasi desa
dalam pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Sedangkan
pendekatan “membangun desa” lebih mendorong pemerintah
daerah untuk aktif dalam merencanakan pembangunan desa
dengan memperhatikan dan memperkuat partisipasi desa.
Pendekatan “membangun desa” inilah yang menjadi para
digma dalam pembangunan kawasan perdesaan dalam UU
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan Umum Pasal 1 butir
9 menyebutkan bahwa kawasan perdesaan adalah kawasan
yang

mempunyai

kegiatan

utama

pertanian,

termasuk

pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Sedangkan pada Pasal 83 disebutkan tentang pembangunan
kawasan perdesaan yang diartikan sebagai pembangunan
antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat
dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif
yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang
ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan
pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota sebagai
upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,
pem
bangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di
kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisi
patif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan
perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
Pemerintah Desa.
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Sumber: diolah dari UU No. 6 Tahun 2014

UU Desa menghendaki pembangunan kawasan perdesaan
dirancang oleh pemerintah supra desa dengan tetap mem
perhatikan kepentingan dan kebutuhan lokal, melalui pen
dekatan yang partisipatif.

3.2. Pembangunan Kawasan Perdesaan
dalam kerangka regulasi teknis

Pemerintah mengeluarkan dua regulasi terkait pelaksanaan
UU Desa yang mengatur tentang pembangunan kawasan
perdesaan, yaitu: Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
No. 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
dan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan No. 14/DPKP/SK/2016 tentang Penyelenggaraan
Pembangunan Kawasan Perdesaan.
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Secara normatif tidak banyak perbedaan diksi terkait tujuan
pembangunan kawasan antara UU Desa dan Permendes
ini, disebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan
bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan,

pengembangan

ekonomi,

dan/atau

pem
ber

dayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif
dengan

mengintegrasikan

berbagai

kebijakan,

rencana,

program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang
ditetapkan.

Pembangunan

pengem
ba
ngan

potensi

ini

pun

dan/atau

diprioritaskan
pemecahan

pada

masalah

kawasan perdesaan. Permendes ini memang lebih menekan
kan pada aspek ruang lingkup, cakupan dan tahapan dalam
pembangunan kawasan perdesaan.
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Pembangunan
kawasan perdesaan
meliputi:
a. penggunaan dan
pemanfaatan
wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan
pembangunan
sesuai dengan
tata ruang kabupaten/kota;
b. pelayanan yang
dilakukan untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat perdesaan;
c. pembangunan
infrastruktur,
peningkatan
ekonomi perdesaan dan
pengembangan
teknologi tepat
guna; dan
d. pemberdayaan
masyarakat desa
untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan
dan kegiatan
ekonomi.

Cakupan pembangunan kawasan perdesaan, meliputi:
a.
penyusunan rencana tata ruang
kawasan perdesaan secara partisipatif;
b.
pengembangan
pusat pertumbuhan antar desa
secara terpadu;
c.
penguatan kapasitas masyarakat;
d.
kelembagaan
dan kemitraan
ekonomi; dan
e.
pembangunan
infrastruktur antarperdesaan.

Pembangunan
kawasan perdesaan
diselenggarakan berdasarkan prinsip:
a.
partisipasi;
b.
holistik dan
komprehensif;
c.
berkesinambungan;
d.
keterpaduan;
e.
keadilan;
f.
keseimbangan;
g.
transparansi;
dan
h.
akuntabilitas

Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Desa, PDT dan
Transmigrasi No. 5 Tahun 2016

23

24

Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016

Gambar 4. Tahap Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan
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Berdasarkan tahapan tersebut, pelaksanaan pembangunan
kawasan perdesaan dilaksanakan dengan tahapan sebagai
berikut:

3.2.1. Pembentukan Kelembagaan
Pembentukan kelembagaan dilakukan sebelum memulai
tahapan PKP. Pada tahap ini, kelembagaan PKP diwujudkan
dalam bentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP). TKPKP dibentuk berdasarkan kebutuhan di
tiap level pemerintah, ada yang di tingkat Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota maupun
TKPKP kawasan.
Gambar 5. Unsur Tim Koordinasi Pembangunan
Kawasan Perdesaan (TKPKP)

Unsur TKPKP
TKPKP (Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan)
Provinsi

Kabupaten/Kota
TKPKP Kabupaten/Kota (Permanen)
Ketua: Sekretaris Daerah
Anggota:
• Kepala Bappeda
• Kepala SKPD yang menangani perdesaan
TKPKP Kawasan (Sesuai kebutuhan)

Pusat

Ketua:

Ketua:

Kepala Bappeda

Kepala Bappeda

Anggota:

Anggota:

•

Kepala SKPD
terkait

• Unsur
Kementerian/
Lembaga terkait

Ketua: Bappeda
Koordinator klaster: SKPD sesuai klaster

Anggota:
• SKPD (sesuai kebutuhan)
• Badan Usaha
• Camat, Kepala BKAD
• Kepala Desa
• Perwakilan masyarakat (pengelola
lembaga dan tokoh masyarakat
SK Bupati/Walikota:
1. Tentang Tim TKPKP Kabupaten
2. Tentang Tim TKPKP Kawasan

SK Gubernur

SK Menteri
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Mengingat buku ini berfokus pada PKP di tingkat daerah, maka
yang penting diperhatikan adalah pembentukan TKPKP di
tingkat Kabuapten/kota dan TKPKP di tingkat kawasan. TKPKP
Kabupaten/kota diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan lembaga
ini berperan dalam seluruh tahapan PKP, dengan rincian tugas
sebagai berikut:
a.

Melakukan supervisi dan sosialisasi kepada BKAD,
Camat dan Desa

b.

Dapat melakukan usulan PKP

c.

Memfasilitasi pengusulan PKP

d.

Melakukan penilaian usulan PKP

e.

Mengkoordinasikan dan melaksakan proses peneta
pan kawasan perdesaan.

f.

Mengkoordinasikan penyusunan rencana pem
bangunan kawasan perdesaan.

g.

Menunjuk pelaksana pembangunan kawasan per
desaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana
pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati/
Walikota.

h.

Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pem
bangunan kawasan perdesaan atas dasar laporan
TKPKP Kawasan yang telah dilakukan verifikasi.
Pelaporan ditujukan kepada TKPKP Provinsi, dengan
tembusan TKPKP Pusat.
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Selain itu, dibentuk pula TKPKP di tingkat Kawasan dengan
tugas dan fungsi sebagai berikut:
a.

Melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan.

b.

Menyusun rencana pembangunan kawasan
perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten/
kota.

c.

Melaksanakan rencana pembangunan kawasan
perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TKPKP
Kabupaten/Kota.

d.

Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pembangunan kawasan perdesaan. Pelaporan
dilakukan kepada TKPKP Kabupaten/Kota.

3.2.2. Pengusulan dan Penetapan Kawasan
Perdesaaan

Pada tahap ini, TKPKP Kabupaten/kota atau BKAD menempuh
tahapan dalam rangka penetapan lokasi PKP sebagai berikut:
Gambar 6. Penetapan Lokasi
Inventarisasi
& Identifikasi

Usulan

Penilaian
Usulan

Penetapan

Pertama, Inventarisasi dan identifikasi merupakan tahap
mengumpulkan data yang terkait dengan potensi dan kebutuhan yang ada di kawasan, dan desa-desa dalam satu kawasan
harus memiliki keterkaitan komoditas unggulan atau permasa
lahan.
Kedua, berdasarkan Keputusan Dirjen PKP, inisiatif pengusulan dapat berasal dari Kabupaten/kota maupun dari desa, de
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ngan proses rembug atau negosiasi, sebagaimana tergambar
sebagai berikut:
Gambar 7. Diagram Proses Pengusulan dan
Penetapan Kawasan Perdesaan
Bupati/Walikota
Pemerintah Kab/Kota
(Via TKPKP Kab/Kota)

Bersyarat

Negosiasi/Rembug

Forum
Kecamatan
Desa

Desa

Forum
Kecamatan
Desa

Surat
Keputusan

Desa

Penilaian
oleh
TKPKP
Kab/Kota

Ya

Usulan
Penetapan
oleh TKPKP
Kab/Kota

Tidak
DROP

Inisiatif Masyarakat/Desa-Desa

Ketiga, penilaian usulan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten/
kota dengan melakukan verifikasi data dan mencermati alasan
kemendesakan PKP. Pemerintah juga menetapkan kebijakan
terkait syarat kawasan yang lolos, terutama kesesuaian dengan
RTRW dan RPJMD Kabupaten/kota.
Keempat, penetapan kawasan perdesaan dilakukan ber
dasarkan

surat

usulan

penetapan

kawasan

perdesaan

dilampiri dengan deskripsi kawasan, delineasi kawasan yang
telah dilakukan dan disusun oleh TKPKP Kabupaten/kota
serta berita acara penilaian. Penetapan kawasan perdesaan
dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang
Penetapan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disampaikan
kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan kepada
TKPKP Kawasan.
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3.2.3. Perencanaan Pembangunan Kawasan
Perdesaan

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku
selama 5 tahun dan memuat program-program pembangunan. RPKP disusun melalui tahapan:
a.

Identifikasi Kondisi Lokasi;

b.

Pembuatan Peta Delineasi dan Susunan Fungsi
Kawasan;

c.

Penyusunan Model Sinergisme;

d.

Penyusunan Matrik Kegiatan/Program;

e.

Penetapan dokumen RPKP.

Adapun sistematika penyajian RPKP berdasarkan Keputusan
Dirjen PKP No. 14/DPKP/SK/07/2016 adalah sebagai berikut:
Bab I

Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tujuan Pembangunan Kawasan
Perdesaan
C. Landasan Hukum

Bab II

Deskripsi Kondisi Kawasan Perdesaan
Fisik Dasar
A. Sosial Budaya dan Kependudukan
B. Ekonomi
C. Sarana dan Prasarana
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Bab III

Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan
Perdesaan
A. Delineasi Kawasan Perdesaan
B. Susunan Fungsi Kawasan Perdesaan

BAB IV

Klaster dan Sasaran Klaster
A. Klaster Komoditas
B. Klaster Pendukung

BAB V

Model Sinergisme Pembangunan
Kawasan Perdesaan
A. Analisis Klaster
B. Kerangka Sistem

BAB VI

Matriks Program dan Kegiatan

3.2.4. Pelaksanaan PKP
Terkait dengan PKP, UU No 6 Tahun 2014 Pasal 85 ayat
(1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja
perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa
dengan mengikutsertakan masyarakat Desa; (2) Pembangunan
Kawasan

Perdesaan

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber
daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa; (3) Pembangunan
Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan
pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
Konsekuensi dari kewenangan tersebut, maka pendanaan
PKP tergantung pada siapa pemilik kewenangan. Selain itu,
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pendana
an juga dapat berasal dari dana non pemerintah
, seperti dana masyarakat, swasta, dana dari dalam negeri
maupun luar negeri, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

3.2.5. Pelaporan dan Evaluasi
Dalam rangka memantau capaian PKP, perlu dilakukan
monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan secara
berkala. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan
pencapaian

hasil

dan

kendala

yang

dijumpai

dalam

pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dan
Rencana Kegiatan Tahunannya.
Hasil monitoring dan evaluasi disajikan dalam laporan dan
digunakan

sebagai

referensi

penyusunan

rencana

dan

pelaksanaan pada periode berikutnya. Laporan monitoring dan
evaluasi disusun setiap tiga bulan dan dievaluasi setiap satu
tahun sekali.

3.3. Menggagas Pembangunan Kawasan
Perdesaan yang Inklusif

Pesan teknokrasi dan administrasi yang kuat dari kebijakan
teknis di atas pastinya bukan perkara yang mudah khususnya
bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk diimplementasikan, baik karena persoalan interpretasi nilai dan prinsip, kelembagaan hingga pilihan tema yang tepat untuk pembangunan kawasan.
Pendekatan “membangun desa” saja tidak akan pernah mampu untuk menyelesaikan problem ketimpangan pembangunan. Oleh karena itu, dua pendekatan “membangun desa”
dan “desa membangun” harus sama kuatnya, mengingat konsep pembangunan kawasan harus diperkuat dengan faktor
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endogen melalui peningkatan partisipasi dan kapasitas desa.
Bahkan inilah yang menjadi indikator penting dalam pembangunan kawasan, dimana desa dalam kawasan juga memiliki
kebutuhan dan kepentingan atas pembangunan kawasannya.
Banyak daerah saat ini sudah memiliki kawasan yang berbasis
zonasi spasial (kewilayahan), dimana kawasan tersebut biasanya
ditetapkan berdasarkan komoditas yang bersifat homogen,
seperti: argopolitan. Ada juga kawasan yang ditetapkan berbasis
kerentanan, seperti: kawasan rawan bencana gunung merapi,
serta kawasan yang ditetapkan berdasarkan peruntukan,
seperti: kawasan industri. Buku ini berfokus pada kawasan
per
desaan, dimana penetapan kawasan perdesaan biasanya
dilakukan berdasarkan komoditas lokal atau potensi ekonomi
yang ada di kawasan atau bahkan terkadang hanya berdasarkan
ikon salah satu desa saja sudah langsung ditetapkan menjadi
ikon kawasan.
Pembangunan kawasan perdesaan idealnya tumbuh seiring
dengan kebutuhan desa-desa dalam kawasan untuk saling
bersinergi, baik untuk pengembangan potensi maupun untuk
menjawab tantangan lokal. Tanpa adanya kebutuhan tersebut,
dikhawatirkan hanya akan menjadi dokumen tertulis tanpa
internalisasi dan implementasi yang kuat di level kawasan. Ada
banyak cerita program PKP yang faktanya tidak diketahui oleh
desa di kawasan tersebut, sehingga hanya menjadi program
pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah PKP yang
bersifat top down menjadi problematis dilaksanakan bila tidak
ada dialog yang setara dengan desa (kawasan), karena secara
normatif di dalam PP No. 47 Tahun 2015 menyebutkan bahwa
PKP yang berskala lokal desa ditugaskan pelaksanaannya
kepada desa. Desa yang merasa tidak menjadi bagian dari
PKP dapat saja menolak kewajiban untuk membiayai program
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pembangunan yang dimandatkan ke desa, meski program
tersebut merupakan kewenangan desa. Sayangnya SK DPKP
tidak menyebutkan bahwa segala bentuk penugasan kepada
pemerintah desa seharusnya disertai dengan pembiayaan.
Inilah pentingnya rembug atau negosiasi yang setara antara
pemerintah kabupaten/kota dengan desa (kawasan).
Ada banyak daerah yang telah menetapkan PKP namun ada
juga daerah yang belum memiliki kawasan yang akan diprioritaskan untuk PKP. Positioning IRE adalah mendorong daerah
untuk menetapkan PKP dengan menggunakan pendekatan
inklusif sesuai mandat UU Desa, yaitu:
a.

Menghormati

kedaulatan

desa

sebagai

bentuk

pelaksana
an asas rekognisi dan subsidiaritas terkait
pengaturan desa;
b.

Menjamin akses dan distribusi sumber daya secara
berkeadilan;

c.

Memperkuat partisipasi lokal, termasuk warga dari
kelompok marginal dan rentan.

Mengoperasionalkan pendekatan inklusif dalam penetapan
PKP sendiri membutuhkan proses yang memang tidak sederhana, membutuhkan waktu lebih panjang dan upaya lebih
kuat, sehingga kehadiran kebijakan PKP bukan hanya menjadi
milik dan kepentingan pemerintah kabupaten/kota saja, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan warga desa dalam
kawasan tersebut.
Pemerintah daerah bertugas memfasilitasi seluruh proses
PKP, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan
hingga tahap monitoring dan evaluasi. Sub bab ini akan
mengurai tahap awal yaitu persiapan menuju penetapan PKP.
Meski ada perbedaan bagan alur PKP dengan regulasi, hal
ini dimaksudkan untuk memperkuat proses substansi guna
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mencapai tujuan PKP. Sedangkan untuk keluaran dari setiap

proses, buku ini menawarkan keluaran yang sesuai dengan

regulasi, sehingga dapat dioperasionalkan dan tidak menabrak

regulasi. Adapun rute yang dapat ditempuh oleh pemerintah

kabupaten/kota dalam tahap persiapan dan perencanaan

adalah sebagai berikut:

Gambar 9. Tahap Persiapan dan Perencanaan PKP

Menggagas Pembangunan Kawasan Perdesaan yang Inklusif

Pertama, pengusulan dapat dilakukan baik oleh desadesa

maupun

kabupaten

yang

bertemu

dalam

forum

musyawarah perencanaan pembangunan maupun forum
dialog khusus yang membahas usulan tentang rencana PKP.
Kecamatan atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi
usulan desa untuk pembangunan kawasan perdesaan dengan
mempertimbangkan kebutuhan, potensi dan komitmen dari
desa-desa yang ada dalam kawasan. Usulan ini pun harus
memperhatikan dokumen RPJMD dan RTRW Daerah agar tidak
berbenturan dengan perencanaan pembangunan daerah.
Kedua,

memfasilitasi

pemembuatan

kajian

yang

berisi

identifikasi kebutuhan, potensi, peluang dan tantangan di
tingkat lokal/kawasan yang dikaitkan juga dengan kewenangan
desa. Kajian ini juga seharusnya mempertimbangkan sum
ber daya lokal (sumber daya alam, manusia, finansial, fisik
dan sosial-budaya). Selain kajian tentang sumber daya,
penting juga untuk memotret kinerja demokrasi di tingkat
lokal, antara lain: tingkat partisipasi warga, transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik akuntabilitas,
kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), responsifitas
pemerintah desa, sehingga potret ini dapat digunakan
untuk melihat peluang dan tantangan pengelolaan sumber
daya untuk menghindari potensi terjadinya elite capture.
Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan salah satu
metode atau pendekatan yang dapat ditempuh dalam
proses pemetaan awal di tingkat kawasan. Robert Chambers
dan Paramesh Shah (Narayanasamy, 2009) mendefinisikan
PRA sebagai pendekatan dan metode di mana masyarakat
pedesaan sendiri melakukan banyak investigasi, presentasi,
analisis, perencanaan, dan penyebarluasan.
Ketiga, pemerintah daerah memfasilitasi dialog hasil kajian
PKP dengan melibatkan perwakilan warga desa, pemerintah
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desa, BPD, BKAD/BUM Desa Bersama, maupun organisasi
terkait di tingkat kecamatan untuk mendiskusikan dan
mempertajam hasil kajian. Dialog hasil kajian ini diharapkan
terfasilitasi dengan baik sehingga tercipta forum yang setara.
Perlu diperhatikan juga, bahwa prinsip inklusi harus mewarnai
susbstansi dialog ini, dimana kedaulatan desa harus dihormati,
dan bukan sekedar mempertimbangkan kepentingan per
tumbuhan ekonomi. Output dari kegiatan ini yaitu berita acara
atau nota kesepakatan PKP.
Keempat, penetapan lokasi PKP oleh Bupati/walikota yang
dituangkan dalam SK Bupati. SK ini bertujuan untuk mem
berikan kepastian hukum atas lokasi rencana PKP, menuju
tahapan berikutnya, yaitu tahap persiapan.
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BAB 4
STRATEGI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN

Pengantar

S

ejauh pengamatan selama ini, belum banyak pemerintah
desa maupun pemerintah kabupaten yang memandang

perlu untuk mengembangkan ekonomi berbasis potensi
kawasan dan keterkaitan antardesa. Dugaan ini setidaknya
dapat

dijelaskan

dengan

dua

alasan.

Pertama,

belum

ditemukannya urgensi mengembangkan potensi dan aktivitas
ekonomi antardesa sebagai efek masih banyaknya problem
internal desa yang mesti diselesaikan. Pemerintah desa selama
ini lebih disibukkan dengan urusan teknokrasi dan administratif
daripada menatakelola urusan publik yang lebih luas (IRE,
2019). Kedua, memang kerangka kerja dan panduan teknis
selama ini cenderung sulit diimplementasikan. Sebagaimana
telah dijelaskan di awal, Permendesa No. 5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan dikritik karena memberi
beban kerumitan bagi pemerintah desa dan kabupaten
dengan berbagai instrumen teknokrasinya.
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Oleh karena itu, bagian ini ditujukan untuk memberikan
panduan yang sesederhana mungkin, namun dengan tetap
memperhatikan prinsip dan perspektif pengembangan kawa
san perdesaan sebagaimana dijelaskan di awal buku ini. Pada
bagian ini akan dijelaskan strategi perencanaan pembangunan
kawasan perdesaan yang ditempuh oleh pengambil kebijakan
baik di desa maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan
ekonomi

berbasis

kawasan

perdesaan.

Bagian

pertama

dijelaskan strategi membangun kemitraan strategis dalam
pengembangan ekonomi lokal berbasis kawasan perdesaan.
Bagian kedua berkaitan dengan penyusunan dokumen
rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP). Terakhir
akan

dijelaskan

mengenai

penyusunan

rencana

induk

(masterplan) pembangunan kawasan perdesaan.

KELURAHAN

PERENCANAAN

PROSES

Gambar 9. Tahap Perencanaan PKP
PEMBENTUKAN
KELEMBAGAAN
DAN KEMITRAAN

PENYUSUNAN
DOKUMEN RPKP

PNYUSUNAN
MASTERPLAN

TKPKP

PERDA RPKP

MASTERPLAN

PELEMBAGAAN
DALAM
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN
DAERAH & DESA

RPJMD/RPJMDESA

Sumber: Keputusan Dirjend PKP No. 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan

4.1.

Membangun Kemitraan Strategis

Kemitraan strategis merupakan salah satu variabel penting
dalam PKP yang bisa dilakukan dengan berbagai pola dan
skema. Kemitraan menjadi penting karena memiliki tujuan
menutup kekurangan dan memaksimalkan kelebihan yang
dimiliki oleh masing-masing lembaga (dalam hal ini, masya
rakat) untuk pada akhirnya saling menguntungkan (mutu
alisme) (Kamil, 2006). Yang dimaksud hubungan saling meng
untungkan ini karena di dalamnya bisa terdapat saling transfer
pengetahuan/keterampilan, sumberdaya, modal, cara belajar,
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hingga teknologi. Kerjasama dapat memiliki berbagai manfaat,
salah satunya mendorong persaingan dalam mencapai tujuan
dan peningkatan produktivitas, mendorong terciptanya sinergi
sehingga biaya operasionalisasi dapat ditekan, tapi daya saing
dapat ditingkatkan, dan dapat menciptakan hubungan yang
harmonis antarpihak untuk meningkatkan solidaritas dan
kesetiakawanan (Nuryasin, 2012).
Pada pasal 91 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, telah
disebutkan bahwa desa dapat mengadakan kerjasama dengan
desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga. Ini berarti,
pola kemitraan yang dapat direalisasikan adalah (1) kemitraan
antar desa, di mana di dalamnya bentuk kemitraan dapat dijalin
antar pemdes (pemdes-pemdes), atau antar-lembaga ekonomi
yang dapat berbentuk Kerjasama BUM Desa (BUM Desa
Bersama), atau (2) Pihak ketiga di mana desa dapat bermitra
dengan perusahaan swasta. Selain dua pola ini, pemerintah
daerah sebagai institusi supradesa juga dapat menjadi mitra
untuk membangun kemitraan kawasan.
1.

Kemitraan Antar Desa
Kemitraan atau kerjasama antar desa diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
tentang Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
Kerjasama desa yang dimaksud adalah kesepakatan
bersama

antar-desa

dan/atau

dengan

pihak

ketiga

yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang
pemerintahan,

pembangunan,

pembinaan

kemasya

rakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang menjadi
potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak
dan kewajiban para pihak. Adapun, untuk bidang dan/atau
potensi desa yang menjadi kerja sama antar-desa dapat
meliputi:
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(a) Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa
untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;

(b) Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan,
dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa, dan/atau

(c) Bidang keamanan dan ketertiban.
Untuk poin pertama, menjadi menarik, karena pengembangan
usaha dapat memanfaatkan lembaga-lembaga ekonomi yang
ada di desa, dan meleburkannya menjadi satu di tingkat kawasan, seperti BUM Desa Bersama.
Kerjasama antar desa merupakan kerjasama yang dilakukan
dua desa atau lebih yang bisa dilakukan dalam lingkup satu
kecamatan, atau dengan desa lain yang berbeda kecamatan,
tetapi masih termasuk dalam kabupaten/kota yang sama. Sebenarnya, kerjasama antardesa yang berbeda kabupaten tetapi
masih dalam satu provinsi bisa saja dilakukan, tetapi prosedur
kerjasamanya harus mengikuti ketentuan kerja sama antar
daerah (Pasal 3 Permendagri No. 96/2017). Tahapan kerjasama
antardesa secara sederhana tergambar sebagai berikut:
Gambar 10. Tahapan Kerjasama antar Desa
PERSIAPAN

PENAWARAN
KERJASAMA

PEMBAHASAN
MELALUI MUSDES

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Data kebutuhan dan
Potensi Desa serta skala
prioritas

Surat Penawaran
Kerjasama

Berita acara musdes
berupa pernyataan
setuju atau tidak

MUSYAWARAH
ANTAR DESA

PELAPORAN
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Kerjasama antar desa dimulai dengan tahap persiapan.
Pada tahap ini, desa harus mengiventrisasikan kebutuhan
dan potensi desa serta mengukur kemampuan APB Desa.
Sehingga, desa benar-benar memutuskan kebutuhan mana
yang baru bisa terpenuhi dan membentuk skala prioritas,
dan apakah desa berkapasitas dari sisi anggaran. Kemudian,
skala prioritas ini dibahas dalam musyawarah desa, yang
penyelenggaraannya dibantu oleh BPD. Ketika susunan skala
prioritas disusun, desa kembali melakukan musyawarah desa
untuk menyepakati kerjasama antar-desa. Dalam tahap ini,
pertama-tama, penting untuk melihat apakah bidang atau
potensi desa yang akan dikerjasamakan sudah tertuang dalam
RPJM Desa dan RKP Desa. Sebab, jika belum tertuang dalam
RPJM Desa dan RKP Desa, maka harus dilakukan perubahan
terhadap dua dokumen perencanaan dan penganggaran
tersebut.
Pada tahap penawaran, kepala desa pengusul menawarkan
rencana kerjasama kepada kepala desa lain dengan surat penawaran kerja sama. Dalam surat itu, harus tertuang:
(a) Bidang dan/atau potensi desa;
(b) Ruang lingkup kerja sama;
(c) Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
(d) Jangka waktu
(e) Hak dan kewajiban
(f)

Pendanaan

(g) Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
(h) Penyelesaian perselisihan
Setelah

kepala

desa

menerima

penawaran

kerjasama,

dilanjutkan dengan tahap pembahasan di tiap desa yang
dilakukan

melalui

musyawarah

desa

untuk

kemudian

menyepakati tawaran kerjasama tersebut.
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Desa yang telah bersepakat untuk melakukan kerjasama,
selanjutnya melakukan musyawarah pembahasan dalam
forum musyawarah antar desa. Dalam forum musyawarah ini,
penting melibatkan bukan hanya perwakilan pemerintah desa
dan BPD saja, melainkan juga perwakilan masyarakat terutama
tokoh masyarakat, pelaku usaha, LKD, dengan memperhatikan
komposisi gender yang seimbang dan penting melibatkan
perwakilan kelompok rentan dan marginal di desa. Jika
disepakati, ada dua hal yang harus diperhatikan: Pembentukan
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan penyusunan
rancangan

Peraturan

Bersama

Kepala

Desa

melalui

musyawarah antardesa. BKAD lah yang akan membantu
kepala desa dalam melaksanakan kerjasama antardesa. Tata
kerja dan pembentukan BKAD ini akan ditetapkan bersamaan
dengan perumusan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai
kerjasama desa.
Peraturan Bersama Kepala Desa menjadi penting karena
berisi tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan
dengan pembebanan di dalam APB Desa yang tentu saja
bisa berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang
diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat desa. Oleh sebab
itu, dalam tahap ini, masyarakat, termasuk kelompok marginal,
harus benar-benar diikutsertakan dalam musyawarah antar
desa yang bertujuan untuk menghimpun masukan mereka.
Setelah ada masukan dari bupati/walikota melalui camat,
maka kedua atau lebih desa akan melakukan penandatangan,
pelaksanaan, dan pelaporan. Selama masa pelaksanaan inilah
BKAD menjadi lembaga kerja yang penting sebagai pelaksana
kegiatan-kegiatan yang mengacu pada Peraturan Bersama
Kepala Desa, sementara BPD memainkan fungsi penting
pengawasan.
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Selain penting memperhatikan proses atau tahapan dalam
membangun kerjasama antar desa, juga perlu membentuk
dan memperkuat kelembagaan yang bertanggung jawab
atas kerjasama tersebut. Mengingat buku ini berfokus pada
pendekatan PEL dalam PKP, artinya kelembagaan ini pun
berfokus pada pengembangan ekonomi kawasan. Ada dua
bentuk kelembagaan ekonomi desa, yakni BUM Desa (Badan
Usaha Milik Desa) dan koperasi. Kedua bentuk lembaga ini
seringkali diinterpretasikan sama, tetapi sebenarnya berbeda:
BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besar kesejahteraan masyarakat (Pasal 1 UU No. 6
Tahun 2014).

Sementara, menurut UU No. 25/1992 tentang

perkoperasian menjabarkan koperasi sebagai badan usaha
yang beranggotakan orang-seorang, atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan.
Gambar 11. Bagan Kemitraan Lembaga Ekonomi
Lokal di Desa
Mitra
Bisnis
Lainnya

Koperasi

Lembaga
Ekonomi
Lokal dan
Masyarakat

Produsen
Mitra
Usaha
Pemasok
(Supplier)

BUM Desa

Penerima
manfaat
Langsung
(direct
beneficiaries)

Lembaga
Ekonomi
Lokal dan
Masyarakat

Mitra
Bisnis
Lainnya

Konsumen

Sumber: Sukasmanto, 2020

43

Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Dalam konteks pengembangan kawasan, lembaga ekonomi
yang dirasa paling strategis untuk dimitrakan adalah BUMDes.
Alasannya, selain peran BUM Desa yang lebih mengarah ke
kewirausahaan sosial untuk mengelola aset desa, pelayanan
publik, dan usaha lain sesuai dengan tipologi dan kondisi
desa

untuk

sebesar-besarnya

kesejahteraan

masyarakat

(Sukasmanto, 2016), bentuk kerjasama antar-BUM Desa di
dua atau lebih desa sudah direkognisi dalam UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa (Pasal 92 ayat 6) dan PP No. 43/2014) di
bawah istilah hukum “BUM Desa Bersama” (Pasal 141). Pada
umumnya tujuan pendirian sebuah BUMDesma adalah untuk
meningkatkan

perekonomian

antar

desa,

meningkatkan

PADes, meningkatkan pengelolaan potensi antar-desa sesuai
dengan keburuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung
pertumbuhan serta pemerataan ekonomi di desa. Namun,
BUMDesma bisa menjadi sangat tepat didirikan di beberapa
desa yang dalam lingkup lokal desanya masing-masing
memiliki keterbatasan, sehingga butuh bersinergi.
Pembentukan BUM Desa Bersama dapat dilakukan melalui
pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa yang
sudah ada di masing-masing desa. Namun, pembentukan
BUM Desa Bersama harus diawali dengan penyelenggaraan
musyawarah desa untuk memperbincangkan alasan mengapa
perlu dibentuk BUM Desa Bersama.
Hampir mirip dengan subab sebelumnya, setelah tercipta
kesepakatan di musdes, kemudian dibentuk BKAD yang
selanjutnya

akan

menyelenggarakan

musyawarah

antar

desa untuk membentuk BUMDesma beserta unit usaha
yang

dikehendaki.

akan

mendiskusikan

Selanjutnya,

musyawarah

penyusunan

AD/ART,

antar

desa

membentuk

tim pemilihan pengurus BUMDesma, menyusun struktur
BUMDesma, memilih pengurus, dan merancang aturan-
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aturan serta SOP pada masing-masing unit usaha sebelum
operasionalisasi (Suharyanto, 2015).
Gambar 12. Bagan Kemitraan Lembaga Ekonomi
Lokal dalam Kawasan
Lembaga
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Lokal dan
Masyarakat
dalam
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Lainnya
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Lembaga
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Sumber: Sukasmanto, 2020

2.

Kemitraan Desa dengan Pemerintah Kabupaten
dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan

Sebagaimana yang telah diulas pada Bab 3, pembangunan
kawasan perdesaan sangat lekat dengan pembangunan
kemitraan antar desa-desa yang ada di bawah satu kabupaten
apabila mengacu pada Pasal 83 UU No. 6 tahun 2014. Di
satu sisi, Pemerintah Kabupaten memberikan peran untuk
mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan
Kawasan Perdesaan, juga menyediakan informasi perencanaan
pembangunan kabupaten/kota untuk desa, sementara peme
rintah desa menjadi pengelolanya.
Dalam kemitraan desa-desa dan pemerintah kabupaten, usulan
dapat berasal dari kabupaten dimana Bappeda menjadi leading
sector. Namun, pengusulan kawasan dapat juga diusulkan dari
beberapa desa. Idealnya, meskipun pengusulan dari kabupten
harus tetap memerhatikan aspirasi masyarakat, pengusulan
pembangunan kawasan sebaiknya dilakukan secara bottom-up
dari desa. Pasalnya, berdasarkan UU Desa, desa telah memiliki
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kewenangan yang lebih besar untuk mengelola aset (Mariana,
2017), sehingga bila ia telah merekognisi kewenangan ini, desa
akan lebih mengetahui cara memanfaatkan dan mensinergikan
aset-aset serta potensi sumber daya yang dimiliki. Selain itu,
pengusulan pembangunan kawasan dari lingkup lokal desa
lebih berpotensi melembagakan demokrasi untuk penciptaan
keputusan-keputusan ekonomi, misalkan dari pembentukan
kepentingan publik, perluasan ruang publik, dan inklusivitas
aspirasi (Angga dan Mariana, 2019). Sehingga, desa tidak diaturatur dan masih dapat mengedepankan proses yang inklusif
dalam mengatur kawasan dan menatakelola ekonominya.
Untuk langkah-langkah strategis membangun kemitraan
dengan

pemerintah

kabupaten

dalam

pengembangan

kawasan, dapat dilihat di Bab 3.
3.

Kemitraan Multipihak (Desa, Pemerintah Daerah,
dan Swasta)

Selain kerjasama antardesa, Permendagri Nomor 96 Tahun
2017 turut menyebutkan bahwa kerjasama desa dapat
dilakukan dengan pihak ketiga, yang mana maksud ‘pihak
ketiga’ ini adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan
lembaga lainnya (Pasal 1 Ayat 12). Ini misalnya dapat berbentuk
Corporate Social Responsibility (CSR) hingga desa binaan.
Dalam konsep governance, pemerintah harus berbagi peran
dengan sektor privat atau swasta dan masyarakat sipil untuk
mendorong proses pembangunan (Pratikno, 2005) Dalam
konteks pengembangan ekonomi, peran swasta dan pihak
ketiga lainnya menjadi penting untuk mengoptimalkan proses
pemasaran, dukungan modal, hingga pelatihan skema bisnis
(Subarkah, 2017).
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Secara operasional, langkah-langkah untuk menyusun dan
melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, dimana desa
menjadi pengusul atau pemrakarsanya hampir mirip dengan
proses membangun kerjasama antar desa (bagian 1a), terdiri dari
tahap persiapan, penawaran, penyusunan Perjanjian Bersama,
penandatanganan, pelaksanaan, dan pelaporan. Demikian pula
sebaliknya ketika pihak ketiga yang memprakarsai kerjasama.
Yang membedakan hanyalah, desa harus membuat kerangka
acuan kerja yang memuat informasi, data, analisis manfaat
dan analisis biaya kerjasama yang harus jauh lebih teliti dan
hati-hati, dan musyawarah desa harus tetap menjadi forum
sentral sebagai forum pertimbangan segala masukan, karena,
meskipun swasta berpotensi menjadi partner pembangunan,
desa harus berhati-hati agar wilayah dan sumber dayanya tidak
berpotensi terjebak dalam dominasi korporasi, dimana ada
penghisapan keuntungan hanya untuk pihak ketiga semata.
Selain kemitraan antara dua pihak, kemitraan juga dapat
dilakukan secara multipihak dimana pemerintah daerah
dilibatkan. Kerjasama multipihak ini strategis untuk diimple
men
tasikan dalam visi membangun kawasan, apalagi jika
pemerintah daerah telah memiliki visi membangun kawasan,
seperti misalnya Kabupaten Kuningan dengan strategi “Desa
Pinunjul”-nya.

Kabupaten

Kuningan

menerapkan

prinsip

kemitraan kolaboratif yang ditunjukkan pada diagram ini.
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Gambar 13. Prinsip Kemitraan Kolaboratif

Sumber: Presentasi Rinekawati Soelaeman, Bappeda Kuningan, 2020

Pada

prinsipnya,

kemitraan

multipihak

harus

tetap

memerhatikan prinsip rekognisi, demokrasi, dan partisipasi
desa yang telah diatur dalam UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014).
Yang artinya, desa harus dilihat sebagai subyek yang aktif

dan berdaulat, bukan hanya sebagai penerima program dari
swasta dan pemerintah daerah saja. Kemitraan multipihak
sebaiknya juga harus tetap merancang program bersama yang

melihat kebutuhan dan potensi masyarakat dengan saksama,
termasuk kompleksitas dan dinamika kondisi sosial ekonomi
serta lingkungan yang dihadapi masyarakat (Mariana et al,
2021). Sehingga bisa dirumuskan apa yang dibutuhkan untuk
mengembangkan ekonomi lokal desa-desa di dalam satu
kawasan.
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Jika dilandaskan pada prinsip ini, maka selanjutnya masingmasing pihak yang bermitra dapat melakukan pembagian
kerja sesuai dengan potensi desa-desa di dalam suatu kawasan,
sesuai kebutuhan, dan sesuai kapasitas masing-masing pihak.
Gambar 14. Contoh Pembagian Peran untuk
Pengembangan Kawasan di Kabupaten Kuningan

Sumber: Presentasi Rinekawati Soelaeman, Bappeda Kuningan, 2020
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Misalnya, dalam diagram yang sudah disusun Bappeda
Kuningan,

terlihat

peran

masing-masing

pihak

untuk

pengembangan kawasan di Kabupaten Kuningan. Masingmasing berusaha untuk mengembangkan ekonomi dan
pariwisata sesuai dengan kapasitasnya. Terakhir, setelah
berbagi peran, masing-masing pihak yang bermitra dapat
merancang roadmap dan masterplan yang selanjutnya akan
mendukung tujuan pengembangan kawasan pedesaan (PKP).

4.2.

Pemetaan Aset Kawasan dan Keterkaitan
Antar Desa dalam Penyusunan Dokumen
RPKP

Dalam rute pembangunan kawasan perdesaan, penyusunan
dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)
menjadi salah satu tahap penting. Secara teknis penyusu
nan dokumen ini meliputi tahap: identifikasi kondisi lokasi,
pembuatan peta delienasi dan susunan fungsi kawasan,
penyusunan model sinergisme, penyusunan matriks kegiatan/
program, dan penetapan dokumen RPKP (Kep Dirjen PKP No.
14/DPKP/SK/07/2016).
Dalam Pasal 83 UU Desa, pembangunan kawasan perdesaan
meliputi: (a) penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa
dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai
dengan tata ruang Kabupaten/Kota; (b) pelayanan yang
dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perdesaan;

(c)

pembangunan

infrastruktur,

peningkatan

ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna;
dan (d) pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan
akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Cakupan
pembangunan kawasan perdesaan tersebut menyiratkan
perlunya pengelolaan dan pemanfaatan aset dan potensi yang
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ada di desa. Dalam buku ini, definisi aset tidak hanya sebatas
kekayaan milik desa sebagaimana diatur dalam kerangka UU
Desa. Aset yang dipahami memiliki cakupan yang lebih luas,
yakni meliputi aset alam, aset fisik, aset finansial, aset sosial,
dan aset manusia (Scoones, 1998; DFID, 1999). Ketersediaan dan
akses terhadap aset-aset ini sangat penting dalam menopang
penghidupan masyarakat. Semakin beragam aset yang dimiliki
maka semakin kuat daya resiliensi mereka dalam menghadapi
berbagai kerentanan dan guncangan penghidupan.
Sebagai gambaran, berikut ini dijelaskan jenis-jenis aset desa
beserta indikator-indikator baik di tingkat rumah tangga
maupun tingkat komunitas/desa.

Tabel 2 Jenis-Jenis Aset Desa
Jenis Aset

Indikator Tingkat

Indikator Tingkat Komunitas/Desa

Rumah Tangga
Aset Alam

Memiliki akses secara

Ketersediaan sumber daya, seperti

fisik terhadap sumber

mata air, obyek wisata alam, per

daya

tanian, waduk/danau, sungai, dll
yang dapat dimanfaatkan bersama

Aset Fisik

Memiliki akses secara

Terdaftar sebagai aset desa/pemer

legal

intah daerah/pemerintah pusat

Memiliki kontrol atas

Memiliki kewenangan terhadap

aset tersebut

pengelolaan aset

Kepemilikan hunian

Infrastruktur lokal (jalan, jem
batan, bangunan)

Alat transportasi

Fasilitas komunitas

Kepemilikan/akses
terhadap alat produksi
dan pengolahan
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Aset manu
sia

Status kesehatan dan
gizi

Organisasi komunitas yang efektif,
seperti kelompok tani, pokdarwis,
kelompok wanita, dll.

Kapasitas endogen
(kearifan dan nilai-nilai
lokal)
Kapaistas eksogen (ke
mampuan “modern”,
kapasitas IT)
Akses informasi
Aset Finan
sial

Tingkat pendapatan
rumah tangga

Modal finansial kelompok

Pendapatan tetap

Akses terhadap lapangan kerja

Tabungan rumah
tangga

Kapasitas fiskal desa (APB Desa)

Akses terhadap kredit
Aset Sosial

Sumber daya sosial
endogen (kohesi, rasa
percaya diri)

Kohesi sosial budaya, nilai kearifan
lokal yang masih dijaga, pranata
sosial

Sumberdaya sosial
eksogen (jaringan dan
daya tawar)

Pemanfaatan agen luar

Sumber: (diadaptasi dari Kusters, Achdiawan, Belcher, & Pérez, 2006)

Pemetaan mengenai aset dan potensi desa seringkali tidak
menjadi pekerjaan yang mudah. Terlebih bagi pemerintah desa
dan masyarakat desa yang menyadari aset dan potensi yang
ada di desa serta peluang untuk mengoptimalkan pengelolaan
dan pemanfaatan aset dan potensi tersebut. Dalam kacamata
orang desa yang dalam kesehariannya melihat kondisi existing
dari aset tersebut sulit untuk memproyeksikan nilai dan
manfaat dari aset serta potensi yang ada. Oleh karena itu,
seringkali pemerintah desa dan masyarakat desa memerlukan
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pihak di luar dirinya untuk memfasilitasi kebutuhan pemetaan
tersebut. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fasilitator
atau ‘orang luar’ ini hanya sebatas membantu orang desa
menggali aset dan potensi yang dimiliki serta membantu
merumuskan strategi menatakelola dan memanfaatkan aset
dan potensi tersebut.
Secara ilustratif, bagan di bawah ini akan menjelaskan peta
aset yang ada di desa-desa dan keterkaitan antar desa dengan
mengambil contoh pembangunan kawasan wisata Waduk
Darma di Kabupaten Kuningan. Contoh kasus ini diharapkan
dapat memudahkan memahami bagaimana aset dipetakan
dan dicari keterkaitannya dalam satu kawasan.
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Studi Kasus

Pengembangan Kawasan Wisata Waduk Darma,
Kuningan
Kawasan Waduk Darma di Kecamatan Darma, Kabupaten
Kuningan direncanakan menjadi kawasan wisata bertaraf
internasional oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Waduk
seluas 427 hektare merupakan aset Provinsi Jawa Barat yang
dikelola oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA) dan
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung.
Revitalisasi Waduk Darma ini sayangnya belum berorientasi
pada pembangunan kawasan perdesaan yang dirumuskan
secara partisipatif bersama pemerintah daerah dan desa-desa di
kawasan. Hal ini kemudian berdampak pada lemahnya realisasi
pembangunan kawasan Waduk Darma baik di pemerintah
daerah maupun pemerintah desa terkait (Sukasmanto &
Yudhatama, 2019). Namun demikian, dalam wacana pemerintah
kabupaten dan desa-desa di kawasan, revitalisasi Waduk Darma
harus memberi manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat desadesa di kawasan tersebut.
Dalam konteks tersebut, pengembangan ekonomi di kawasan
Waduk Darma harus mampu mempertemukan aset, potensi,
dan kepentingan para pemangku kepentingan di sekitar
kawasan, termasuk institusi-institusi ekonomi yang ada. Oleh
karenanya, peta aset, potensi, dan jejaring institusi ekonomi
ini menjadi data awal yang perlu digali untuk mendorong
pengembangan kawasan yang partisipatif. Dengan menggu
nakan cara pandang aset
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penghidupan, perlu dipetakan aset berikut potensinya di
masing-masing desa, yang meliputi aset alam, aset fisik, aset
finansial, aset manusia, dan aset sosial. Berdasarkan bagan di
bawah ini, dapat dicermati peta aset dan potensi di masingmasing desa dengan keterkaitan aset alam berupa kawasan
sagara Waduk Darma. Di antara tiga desa ini, masing-masing
memangku kawasan waduk. Di samping itu, desa-desa ini juga
memiliki potensi yang hampir sama atau memiliki keterkaitan
satu dengan yang lain.
Desa Jagara, Desa Cipasung, dan Desa Darma misalnya,
memiliki potensi tutut atau keong gondang (Pila ampullacea)
yang tersebar di sekitar kawasan sagara. Potensi ini
telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan tengah
dikembangkan menjadi berbagai macam olahan kuliner.
Nantinya, olahan tutut ini akan menjadi salah satu daya tarik
kuliner di kawasan wisata Waduk Darma. Aset lain yang
potensial dikembangkan dan mendukung pengembangan
kawasan wisata Waduk Darma adalah berbagai komoditas
pertanian yang dihasilkan masyarakat, seperti kopi dan bambu
di Cipasung, lada dan cengkeh di Desa Jagara, serta sumber
mata air dan curug di Desa Darma.
Di samping aset alam, pemetaan mengenai aset sosial juga
menjadi penting. Aset sosial yang ada dalam pengembangan
kawasan Waduk Darma dapat diidentifikasi sebagai aset
kelembagaan (institusi ekonomi lokal) dan nilai-nilai sosial yang
ada. Aset kelembagaan tersebut, antara lain:
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Tabel 3. Aset Kelembagaan
Institusi Ekonomi Lokal
Kelompok

Penggerak

Wisata (Kompepar)

Penjelasan
Organisasi penggerak wisata di tingkat desa, namun
belum semuanya aktif dan berkapasitas dalam mengelola wisata.

Kelompok petani kopi,

Relatif mampu berproduksi dan memiliki jaringan

cengkeh, kapulaga

pemasaran ke luar daerah. Produk kopi yang dihasilkan masih belum diolah

BUM Desa

Menjalankan sejumlah usaha di bidang jasa perdagangan dan layanan umum (pom bensin mini,
warung, PAMDes), namun belum mampu mengelola
aset dan potensi lokal yang ada.

Perusahaan

Daerah

Aneka Usaha (PDAU)

Perusahaan daerah yang memiliki kewenangan
dalam mengelola wisata waduk Darma dengan
mendapatkan revenue dari tiket masuk sekitar 1 milyar per tahun.

Pelaku usaha di kawasan

Berjumlah sekitar 60 orang (warung kuliner, warung

Waduk Darma

kelontong, dll) relatif sudah berjalan dengan duku
ngan dari pemeritnah Kabupaten dan PDAU.

Nelayan

kolam

jaring

Berjumlah 4600 unit Karamba menurut data Pemda,

apung (Karamba)

tersebar di sekitar kawasan waduk.

Kelompok usaha tutut

Tersebar di 3 desa di sekitar waduk dan menyerap
tenaga kerja mulai dari proses pemanenan, pembersihan, penjulan, dan rencana untuk pengolahan.

(Sumber: Sukasmanto & Yudhatama, 2020, Laporan Assessment Kabupaten
Kuningan)

Strategi Membangun Inisiatif Pengembangan
Ekonomi Lokal dalam PKP
Meski PKP merupakan bagian dari peran pembinaan dan
pengawasan pemerintah supra desa (pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota), namun prakarsa pengembangan kawasan
juga dapat berasal dari desa. Buku ini berangkat dari keyakinan
bahwa pembangunan kawasan perdesaan harus tumbuh
sejalan dengan kebutuhan dan kemauan masyarakat desadesa dalam satu kawasan. Karenanya, menumbuhkan inisiatif
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dan partisipasi lokal dalam pengembangan kawasan perdesaan
juga menjadi aspek yang patut diperhatikan bagi pihak
supra desa yang hendak melaksanakan peran “membangun
desa”. Bagian ini akan menguraikan bagaimana strategi yang
dapat ditempuh untuk menumbuhkan prakarsa lokal dalam
pengembangan kawasan perdesaan yang inklusif.
Pertama,

menemukan

isu

bersama

yang

menjadi

pembicaraan dan kebutuhan bersama. Dalam Permendesa
No. 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
dijelaskan mengenai isu strategis yang mesti dimuat dalam
rencana pembangunan kawasan perdesaan. Dalam konteks
pengembangan dan revitalisasi kawasan Waduk Darma, isu
bersama yang didiskusikan dalam konteks pengembangan
kawasan adalah adanya wisata desa yang dapat dinikmati
manfaatnya oleh desa-desa di sekitar kawasan Waduk Darma.
Mereka berharap tidak sekadar menjadi penonton, namun
dapat mendayagunakan aset desa yang mereka miliki menjadi
produk desa yang memenuhi unsur daya tarik wisata. Namun
demikian,

tantangannya

adalah

pemerintah

dan

warga

desa seringkali belum mengenali betul aset dan potensi
yang mereka miliki. Sehingga dalam konteks ini, diperlukan
upaya penyadaran mengenai potensi dan aset unggulan apa
yang menjadi isu strategis dalam pengembangan kawasan
perdesaan.
Kedua, mengembangkan sinergi lintas sektoral di antara para
pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengembangan
kawasan.

Pembangunan

kawasan

perdesaan

memang

secara normatif merupakan kewenangan dari pemerintah
daerah, terutama kabupaten/kota. Namun demikian, berjalan
tidaknya rencana pengembangan kawasan juga sangat
ditentukan oleh prakarsa dari bawah, yakni pemerintah desa
dan masyarakatnya. Tak hanya itu, institusi-institusi lain yang
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memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan ekonomi di
kawasan juga memegang peran penting, seperti para pelaku
usaha ekonomi, swasta, dan akademisi/perguruan tinggi.
Ketiga, menemukan komoditas/potensi antardesa yang sama
dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Selama
ini, relasi dan jejaring antarkomoditas sebenarnya sudah
terjalin antardesa yang digerakkan oleh aktor-aktor non
negara, khususnya para pelaku ekonomi. Di Kecamatan Pakis,
Kabupaten Magelang misalnya, komoditas sayuran menjadi
komoditas unggulan di sebagian besar desa di kecamatan ini.
Para tengkulak berperan besar menampung, menyerap, dan
menjual sebagian besar produksi sayuran petani-petani di
berbagai desa penghasil sayuran di Pakis. Namun demikian,
relasi yang terbangun antara petani dan tengkulak ini
cenderung relasi yang menguntungkan satu pihak, meski pada
kenyataannya petani sangat menggantungkan pemasaran
produksinya

pada

peran

tengkulak

ini.

Pembangunan

kawasan perdesaan memiliki peluang untuk menghubungkan
komoditas/potensi antardesa ini guna memperkuat posisi
dan daya tawar masyarakat desa dalam kerjasama ekonomi
yang berkeadilan. Dengan demikian, penting bagi institusi
desa untuk memetakan kembali keterkaitan antar komoditas/
potensi antardesa yang nantinya menjadi pijakan dalam
pembangunan kawasan perdesaan.
Keempat, memahami nilai/value dari aset lokal yang ada di
sekitar. Dalam Teori Pembangunan Rantai Nilai (Value Chain
Development Theory), rantai nilai menjelaskan mengenai
berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk membawa produk
barang atau jasa dari proses desain, produksi, pemasaran,
distribusi, hingga ke konsumen akhir (ILO, 2015: 3).
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Gambar 15. Siklus Pembangunan Rantai Nilai

Pemilihan
sektor dan
rantai nilai

Riset dan
analisis
sistem pasar

Desain
intervensi
pilot

Pengukuran
Implementasi

hasil dan
monitoring

Sumber: ILO, 2015: 13.

Dalam memahami nilai dari aset lokal ini, terdapat sejumlah
aspek yang dapat dipetakan, di antaranya: (1) potensi lokal yang
ada, (2) usaha yang dikembangkan dari produk saat ini, (3) nilai
yang dikembangkan, (4) aktor penggerak/pelaku usaha, dan (5)
strategi seperti apa yang dapat ditempuh untuk meningkatkan
nilai.
Gambar 16. Bagan Aspek Pemetaan Rantai Nilai
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Pelaku Usaha
Usaha yang
dikembangkan

Usaha yang
dikembangkan

Aktor
Penggerak
Strategi
meningkatkan nilai
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Dalam upaya mencapai langkah-langkah di atas, diperlukan
sejumlah prasyarat, antara lain:
a.

Adanya komitmen dan inisiatif pemerintah desa.
Komitmen dan inisiatif pemerintah desa ditunjukkan
melalui kebijakan yang mendorong pengembangan
ekonomi desa yang berbasis aset lokal. Misalnya,
pemerintah desa berkomitmen melalui alokasi modal
penyertaan bagi pengembangan usaha BUM Desa.

b.

Adanya individu/atau kelompok yang memiliki visi
dan sudah menjalankan memiliki usaha. Tidak dapat
dipungkiri bahwa di desa banyak pelaku-pelaku
ekonomi yang telah berjalan namun belum bersinergi
satu dengan yang lain. Usaha-usaha masyarakat ini
sangat penting untuk menopang basis penghidupan
masyarakat

di

desa-desa

dalam

satu

kawasan.

Kesamaan usaha ini penting untuk diwadahi dan
difasilitasi agar tidak saling berkompetisi secara tidak
sehat satu sama lain.
c.

Peran fasilitator yang memiliki engagement yang kuat
(mampu memotivasi, mengedukasi, melatih, menjadi
mediator. Bahkan, fasilitator juga dapat bergabung
menjadi tim dengan melebur dan tidak berjarak
dengan masyarakat yang didampinginya.
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Gambar 17. Bagan Rantai Nilai dalam
Pengembangan Potensi Desa
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Pelembagaan Institusi Ekonomi Lokal

Dalam pengembangan ekonomi, institusi memiliki peran yang
sangat penting. Institusi yang berkapasitas misalnya, dipercaya
dapat

memberi

kontribusi

penting

bagi

pertumbuhan

ekonomi suatu negara. Acemoglu (2003) menerangkan bahwa
lembaga ekonomi menentukan insentif dan kendala pelaku
ekonomi sekaligus membentuk hasil ekonomi. Olson (1996)
misalnya menekankan bahwa tingkat kesejahteraan memiliki
kaitan erat dengan kualitas dan kapasitas institusi yang
bekerja di dalamnya. Indikator yang dipakai dalam mengukur
kinerja institusi ini bertumpu pada kerangka demokrasi lokal
sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya.
Bagian ini akan memberi penekanan pada operasionalisasi
kerangka demokrasi tersebut dalam konteks pengembangan
ekonomi lokal. Secara rinci, kerangka demorkasi lokal tersebut
dapat dioperasionalisasikan dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 4. Contoh Operasionalisasi Kerangka Demokrasi
Lokal dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Aspek

Indikator

Pembentukan
kepentingan
publik

Adanya kepenti
ngan bersama yang
diperbincangkan di
ruang formal dan
informal

Diskusi kelompok
(formal, informal)
Pengorganisasian

Rencana revi
talisasi Waduk Dar
ma dibicarakan di
kedai kopi hingga
di ruang musyawa
rah desa

Adanya komitmen
pemerintahan
desa, masyarakat,
dan/atau kelom
pok-kelompok/lem
baga kemasyaraka
tan desa untuk
mengembangkan
kawasan perdesaan
berbasis aset dan
potensi lokal

Kegiatan pemetaan
potensi, pendoku
mentasian potensi
secara visual

Pendekatan
partisipatoris
digunakan dalam
kegiatan pendo
kumentasian dan
pemetaan potensi
lokal

Adanya kesepaka
tan yang dirumus
kan dan diputuskan
secara partisipatif

Diskusi kelompok,
musyawarah desa

Pemkab meng
undang pemangku
kepentingan dan
masyarakat dalam
menyepakati agen
da pembangunan
kawasan.
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Perluasan
ruang publik

Inklusivitas
aspirasi

Adanya
penyebarluasan
gagasan/ide secara
kolektif di antara
warga desa

Diskusi kelompok,
pengorganisasian,
musyawarah desa

Agenda
pengembangan
kawasan
didiskusikan di
ruang-ruang publik
yang lebih luas

Diskusi informal,
musyawarah desa

Masyarakat
miskin, difabel,
perempuan, dan
marjinal dilibatkan
dalam diskusi
pengembangan
kawasan

Diskusi kelompok,
pengorganisasian
dan penyadaran,
musyawarah

Pemanfaatan
forum-forum
informal warga
sebagai arena
membahas
rencana
pembangunan
kawasan
perdesaan

Terdapat kebijakan
afirmasi terhadap
kelompok rentan
dan marjinal serta
pelibatan mereka
dalam aktivitas
sosial ekonomi di
kawasan

Adanya aset yang
dikelola, dikuasai,
dan dimanfaatkan
oleh kelompok
rentan dan marjinal
Adanya rencana
pengembangan
kawasan perdesaan
yang memuat
afirmasi terhadap
kelompok rentan
dan marjinal
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Aglomerasi
yang didorong
oleh modal

Adanya kebijakan
pemerintah desa
yang memproteksi
penguasaan aset
dari ancaman dari
pihak luar

Diskusi kelompok,
musyawarah

Terdapat kebijakan
proteksi lahan
dan musyawarah
desa yang
diselenggarakan
untuk membahas
rencana investasi
masuk desa.

Forum musyawarah
desa secara
partisipatif
diselenggarakan
untuk memutuskan
rencana investasi
masuk ke desa
Komitmen
pemerintahan
desa dan warga
desa untuk
mendayagunakan
asset dan potensi
lokal daripada
kekuatan modal
dari luar
Di

samping

prinsip-prinsip

demokrasi,

pengembangan

ekonomi juga perlu memperhatikan prinsip inklusivitas.
Inklusi sosial secara sederhana dimaknai sebagai proses
yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu untuk
berpartisipasi dalam kehidupan sosial baik secara penuh
maupun sebagian (Simarmata and Zakaria 2017). Berdasarkan
pemahaman ini, terdapat sejumlah level penerapan inklusi
sosial dalam kehidupan sosial sebagaimana dijelaskan dalam
bagan berikut:
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Gambar 18. Bagan Level Inklusi
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Kami tidak mengakui bahwa ada persoalan (inklusivitas)

Kami tahu bahwa ada persoalan, kami mengambil
langkah, namun tidak yakin bagaimana menjalankannya
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keberpihakan pada kelompok rentan dan mengambil
langkah formal untuk mempromosikan inklusi.
Kami berkomitmen untuk menghapus semua bentuk
diskriminasi melalui perubahan sistematis

Inklusi adalah hal yang normal dan bagian dari
budaya kami.

Sumber: Measuring Inclusion Tool (2017)

Level inklusi di atas dapat digunakan untuk mengukur sejauh
mana inklusivitas suatu kebijakan, khususnya terkait dengan
PEL dalam kerangka pembangunan kawasan perdesaan.
Setidaknya dalam proses pembangunan kawasan perdesaan,
mulai dari proses perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan,
kerangka kebijakan inklusif perlu dibangun. Dari waktu ke
waktu, proses ini juga harus senantiasa meningkat mulai dari
level kesadaran hingga inklusi menjadi budaya yang melekat
(embedded) dalam setiap kebijakan di tingkat lokal.
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Sumber Gambar: Merdeka .com
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BAB 5
MEMBANGUN PEL YANG ADAPTATIF
PADA MASA BENCANA

P

emahaman mengenai risiko bencana seringkali belum
menjadi cara berpikir para pengambil kebijakan. Padahal,

Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana
alam yang tinggi. Data BNPB (2019) menyebutkan bahwa
sepanjang tahun 2019 telah terjadi 9.383 kejadian bencana
alam yang menewaskan 684 korban jiwa dan kerusakan
berbagai fasilitas publik dan permukiman. Di samping risiko
bencana alam, seiring dengan munculnya pandemi Corona
Virus Disease-19 (COVID-19) yang kali pertama muncul pada
akhir tahun 2019, dunia diingatkan dengan risiko bencana
non alam yang dapat mengakibatkan dampak yang jauh
berbeda dengan bencana alam pada umumnya. Oleh karena
itu, diperlukan strategi pengembangan ekonomi lokal yang
mampu beradaptasi dengan situasi krisis baik yang disebabkan
oleh bencana alam maupun bencana non alam, seperti
pandemi.

67

Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Bagian ini akan menjelaskan mengenai ancaman-ancaman
serta tantangan-tantangan apa saja yang muncul dalam
pengembangan ekonomi lokal serta peluang PEL yang adaptif
dengan situasi pandemi. Selain itu, bagian ini juga akan
mengulas bagaimana strategi yang dapat ditempuh untuk
meningkatkan ketahanan sosial dari situasi krisis yang terjadi.

5.1. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Risiko
Bencana
Berbagai studi menyebutkan bahwa kawasan perdesaan
memiliki peluang yang lebih besar untuk pulih dari situasi krisis. Sumarto, Wetterberg, & Prittchett (1998) menemukan bahwa dampak dari krisis dirasakan lebih parah di perkotaan dari
pada di kawasan perdesaan. Dalam situsi krisis semacam ini,
desa diharapkan dapat menjadi bantalan sosial yang memung
kinkan kerentanan sosial ekonomi dari perkotaan bisa teratasi
dengan kembali ke desa. Hal ini menjadi timbal balik dari remitensi yang selama ini diterima keluarga mereka di perdesaan
(Titus & Burgers, 2008). Dalam situsi krisis yang disebabkan faktor ekonomi dan politik, kondisi ini dapat mungkin terjadi. Namun bagaimana jadinya ketika desa pun mengalami dampak
yang nyata dari situasi krisis yang disebabkan oleh pandemi
COVID-19 ini. Apakah desa masih mampu menjadi tumpuan
harapan sekaligus penghidupan bagi warganya atau bahkan
turut mengalami kelumpuhan sehingga memerlukan upaya
pemulihan? Sebagai upaya memperkuat keyakinan tersebut,
diperlukan pemahaman mengenai manajemen risiko bencana sebagai instrumen untuk membangun ketahanan masyarakat dan dengan demikian mengurangi efek dari kejadian
buruk sekaligus memungkinkan mereka memanfaatkan peluang untuk perbaikan (World Bank, 2014: 3)
Secara optimis, studi-studi yang ada mengamini keyakinan
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bahwa desa dapat mengembangkan ketahanan sosial yang
memungkinkan

mereka

memiliki

kemampuan

adaptif

terhadap situasi krisis. Pandemi COVID-19 ini misalnya, telah
mengakibatkan disrupsi rantai pasok yang mengakibatkan
ancaman terhadap ketersediaan pangan impor (Sugiyono,
2020). Kondisi ini menciptakan harapan bahwa inisiatif
membangun ketahanan pangan akan berkembang diawali
dari desa. Salah satu strategi mengembangkan ketahanan
pangan ini adalah melalui revitalisasi Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa) sebagai rantai pasok pangan (Puguh et.al, 2020).
Dalam kerangka pembangunan kawasan perdesaan, desadesa dapat membangun kemitraan antar BUM Desa dalam
upaya membangun ketahanan pangan berbasis kawasan.
Situasi-situasi di atas menggambarkan bahwa pembangunan
kawasan

perdesaan

harus

diperkuat

dengan

perspektif

mengenai manajemen risiko bencana yang memadai agar
mampu bertahan dari situasi krisis. Meminjam konsep Mitchell
& Harris (2012), pendekatan risiko dan resiliensi dapat dipakai
dalam mendorong pembangunan kawasan perdesaan yang
mampu bertahan dari berbagai risiko bencana, termasuk
pandemi. Setidaknya pendekatan risiko dan resiliensi ini dapat
dijelaskan dalam empat karakter berikut:
a.

Pembangunan kawasan perdesaan harus
menyediakan kerangka kerja holistik untuk menilai
sistem dan interaksinya mulai dari tingkat rumah
tangga dan komunitas hingga tingkat daerah serta
nasional. Kerangka kerja ini harus memuat pemetaan
mengenai aspek risiko yang mungkin timbul dalam
pembangunan kawasan perdesaan.

b.

Perlunya menekankan kapasitas untuk mengelola
bahaya atau gangguan. Kapasitas di sini termasuk

69

Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan

kapasitas dalam memitigasi dan mengelola risiko
bencana.
c.

Perlu adanya bantuan untuk mengeksplorasi
pilihan untuk menghadapi ketidakpastian, shock,
dan perubahan. Misalnya, ketika desa-desa wisata
terhantam oleh COVID-19, diperlukan aktor-aktor
yang mampu menawarkan pilihan-pilihan alternatif
penghidupan yang lebih berkelanjutan dalam upaya
menghadapi krisis.

5.2. Strategi Meningkatkan Ketahanan Sosial
Berdasarkan ancaman, peluang, dan tantangan Pengem
bangan Ekonomi Lokal (PEL) di tengah pandemi yang
telah dipaparkan dalam segmen sebelumnya, PEL dan
pengembangan kawasan sebenarnya dapat dijadikan sebagai
sebuah ruang untuk meningkatkan ketahanan sosial (social
resiliency) di masyarakat.
Namun

pertama-tama,

kita

mungkin

perlu

memahami

konsep ketahanan sosial. Dalam konteks kebencanaan, konsep
ketahanan sosial dipahami sebagai kemampuan suatu entitas
sosial atau sebuah proses sosial dari satu masyarakat untuk
mengantisipasi, merespon, dan memulihkan diri dari bencana
(Saja dkk., 2018). Jadi, dari apa yang dikonsepkan oleh Saja
dkk (2018) bisa dilihat, ketika berbicara ketahanan sosial, kita
akan turut berbicara kemampuan masyarakat dalam konteks
pra-bencana, yakni dalam antisipasi, ketika terjadi bencana,
yakni dalam merespon, dan pasca-bencana—baik jangka
pendek maupun jangka panjang—yakni dalam memulihkan
diri. Sehingga, untuk meningkatkan ketahanan sosial, sebuah
masyarakat harus memerhatikan kemampuan mereka dalam
tiga tahapan periodik ini.
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Masing-masing masyarakat sebenarnya bisa mengusahakan
ketahanan sosial, karena di tiap masyarakat, terdapat asetaset penghidupan yang berbeda-beda. Tanner et al (2014)
mengungkapkan, bahwa terciptanya ketahanan sosial sangat
dipengaruhi dari aset penghidupan (livelihood assets) yang
terdapat di masyarakat, dan aset ini mencakup beragam
bentuk, mulai yang terlihat (tangible) hingga tak terlihat
(intangible), dan yang berwujud sebagai modal ekonomi
(economic capital), fisik (physical capital), alami (natural
capital), manusia (human capital), hingga sosial (social capital)
(Keck dan Sakdapolrak, 2013). Ini mirip dengan aset-aset desa
menurut Kusters, Achdiawan, Belcher, & Pérez (2006) yang
sudah dipaparkan di Bab IV. Aset-aset ini lah yang kemudian
bisa diolah menjadi kapasitas untuk meningkatkan ketahanan.
Dalam hal ini, Keck dan Sakdapolrak (2013) dapat membantu
kita

untuk

melihat,

masyarakat

punya

kapasitas

yang

berbeda-beda untuk menangani bencana dan pada akhirnya
mengusahakan ketahanan sosial. Kapasitas tersebut terbagi
menjadi tiga, yaitu:
(1) Coping capacities, yaitu kemampuan masyarakat yang
diukur dari bagaimana mereka bereaksi untuk bertahan
dan mengatasi dampak suatu gangguan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia di sekeliling mereka.
Biasanya sumber daya tersebut dapat langsung dipakai.
Dalam hal ini, masyarakat hanya mampu untuk berpikir
jangka pendek. Kapasitas mereka didasarkan pada kebutuhan pemulihan saat ini secara langsung setelah peristiwa krisis.
(2) Adaptive capacities, yaitu kemampuan masyarakat
yang diukur dari bagaimana masyarakat secara proaktif
dan preventif dapat mengantisipasi dampak yang lebih
besar ketika bencana masih terjadi, dengan belajar dari
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pengalaman masa lalu dan/atau menyesuaikan diri dengan kondisi penghidupan pada saat itu. Orientasinya sudah melihat ke jangka panjang, meskipun apa yang mereka lakukan melalui proses bertahap.
(3) Transformative capacities, yaitu kemampuan masyarakat mengubah suatu tatanan di dalam kehidupan
mereka yang dilihat secara internal dan eksternal. Secara
eksternal, yakni bagaimana masyarakat mampu untuk
mengakses aset dan bantuan dari arena sosial-politik
yang lebih besar (misal: pemerintah dan organisasi-organisasinya, LSM, atau lembaga filantropis), dan secara
internal, yakni melakukan pengambilan keputusan bersama terkait penanganan dan pemulihan bencana, serta
menciptakan kelembagaan yang mampu mendorong
kesejahteraan individu dan ketahanan masyarakat yang
berkelanjutan terhadap krisis di masa depan. Orientasinya sudah menjamin agar situasi yang sama bisa ditanggulangi dan masyarakat tetap sejahtera. Dalam tahap
ini, masyarakat telah berproyeksi ke depan dan merencanakan perubahan atau pembangunan yang lebih progresif.
Untuk lebih jelasnya, tiga kapasitas ini dapat dipahami dari
diagram di bawah:
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Gambar 19: Tiga kapasitas mengusahakan
“ketahanan sosial”
Coping Capacities

Transformative Capacities

Adaptive Capacities
(1) Dilakukan sebelum
bencana terjadi
(preventif & proaktif);
(2) Orientasi jangka panjang;
(3) Perubahan sedang,
bertahap
(4) Terjaminnya
kesejahteraan di masa
depan

(1) Dilakukan setelah
bencana terjad (reaktif);
(2) Orientasi jangka pendek;
(3) Perubahan rendah,
"tetap bagaimana
adanya";
(4) Pemulihan keadaan saat
ini saja.

(1) Dilakukan sebelum
bencana terjadi
(proaktif &
transformatif)
(2) Orientasi jangka panjang
(3) Perubahan tinggi,
sampai ke akar (radikal)
(4) Peningkatan
kesejahteraan di masa
kini dan masa depan.

Dari tiga kapasitas ini, kapasitas yang dinilai paling baik
untuk

menghadapi

bencana

adalah

kapasitas

adaptif

dan transformatif, karena tujuan mereka bukan sekadar
memulihkan kondisi kembali seperti semula (jangka pendek),
tapi sudah berorientasi pada perubahan dan kesejahteraan
masyarakat di masa depan (jangka panjang). Dalam kerangka
kapasitas ini, PEL dan pengembangan kawasan sangat
berpotensi dijadikan salah satu strategi untuk mewujudkan
ketahanan

sosial

masyarakat

dalam

menghadapi

krisis,

menyadari sifatnya yang ingin menciptakan pekerjaan yang
layak,

menyediakan

kesempatan

untuk

meningkatkan

pendapatan bagi masyarakat miskin, rentan, dan marginal,
dengan menguatkan inisiasi antara pemerintah lokal dan
masyarakat, bahkan antarkawasan (Blakely dan Bradshaw,
2002; ILO, 2005). Akan tetapi, dalam konteks menghadapi krisis,
PEL ini perlu memerhatikan beberapa hal.
Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah dalam ranah
meningkatkan adaptive capacities, di mana PEL perlu
beradaptasi dengan kondisi krisis. Adaptasi ini bisa dalam
bidang ekonomi yang dikembangkan (lihat Gambar X) dan
dalam kelompok sasaran yang menjadi target PEL.
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Gambar 20. Potensi Ekonomi yang Bertahan atau
Berkembang di Tengah Pandemi

Dalam kondisi krisis, muncul kondisi-kondisi kerentanan baru
dan kelompok rentan yang baru pula. Kelompok marginal
yang sudah ‘marginal’ sebelum pandemi semakin tersingkir
karena harus menanggung kerentanan ganda, dan muncul
juga kelompok marginal ‘baru’ yang mencakup pekerja sektor
informal yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak
memiliki akses pada internet dan teknologi, yang tak memiliki
akses memadai untuk air minum, dan yang bekerja sebagai
tenaga medis. Kerentanan dan kelompok ini perlu direkognisi
dan diikutsertakan dalam PEL.
Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah dalam ranah
transformative capacities. PEL perlu memerhatikan pelem
bagaan ke arah transformasi ekonomi dan pemulihan dampak
pandemi, bukan hanya dalam kondisi krisis, tetapi juga dalam
kondisi pascakrisis. Pelembagaan ini dapat diwujudkan melalui
tiga hal.

74

Membangun PEL yang Adaptif pada Masa Bencana

Pertama, pembentukan atau pemanfaatan kebijakan. Dalam
kondisi pandemi COVID-19 saja, waktu itu telah diterbitkan
beberapa kebijakan, seperti Permendes PDTT Nomor 6 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020, atau SE No. 11 Tahun 2020 yang merevisi SE No. 8 Tahun
2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat
Karya Tunai Desa. Kedua kebijakan ini dapat dijadikan landasan
untuk mengembangkan ekonomi lokal, misalnya imbauan
bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelatihan
keterampilan pasca-bencana (Permendesa PDTT No.6/2020).
Kebijakan ini harus dioperasionalkan lagi dalam kebijakan,
program, dan anggaran turunan di desa.
Kedua, melalui alokasi anggaran. Harus ada usaha mendorong
pemerintah desa untuk fokus ke penganggaran yang peka
terhadap

penanggulangan

dampak

ekonomi

pandemi

COVID-19 untuk menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat,
melalui refokusing RKP dan APBDesa.
Ketiga, dengan memanfaatkan institusi yang sudah ada di
desa seperti Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) untuk
membangun sinergi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ada
banyak LKD di desa seperti LPMD, PKK, Gapoktan, yang kadang
bergerak sendiri-sendiri sesuai ranah sektoral mereka. Namun
dalam kondisi pandemi, usaha untuk membangun kemitraan
antar-LKD demi meningkatkan ketahanan ekonomi menjadi
perlu untuk dilakukan. Contohnya, riset IRE (2020) menemukan,
dalam situasi pandemi di mana lelaki sebagai pencari nafkah
utama banyak yang kehilangan pekerjaan, istri—yang tadinya
bekerja ‘hanya’ sebagai ibu rumah tangga—harus ikut
membantu pemasukan dengan berjualan aneka dagangan.
Untuk hal ini, PEL bisa dilakukan dengan mengaktifkan UMKM
desa yang merangkul jualan para perempuan.
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Masih dalam ranah transformative capacities, pola-pola
kemitraan kawasan juga dapat dijadikan sebagai salah satu
menciptakan ketahanan masyarakat karena sifatnya yang
saling melengkapi kebutuhan. Hal ini sudah dicontohkan
dalam subab sebelumnya, misalnya dalam ketahanan pangan
tiap desa yang dibangun dengan kemitraan antar BUMDesa,
yang memiliki usaha dan komoditas pangan yang berbedabeda pula. Oleh sebab itu, aset dan usaha yang dibiarkan
beranekaragam di satu kawasan turut menjadi kunci penting
PEL berbasis pengembangan kawasan di tengah pandemi.
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BAB 6
INTEGRASI PEL DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

P

elembagaan PKP dalam perencanaan pembangunan, baik
di tingkat desa maupun di tingkat pemerintah daerah

provinsi, kabupaten/kota maupun pusat sangat dibutuhkan
dalam

rangka

menjamin

keberlanjutan

program.

Bila

digambarkan dalam tahapan sederhana, perencanaan PKP
hingga pelembagaan dapat dilakukan sesuai dengan tahapan
berikut:
Gambar 21. Tahapan Pembangunan Kawasan
Perdesaan

Membuat
Kajian tentang
Rencana PKP

Melakukan
dialog hasil
kajian RPKP

Penyusunan
Masterplan
berdasarkan
peran para
pihak

Pelembagaan
(Perencanaan
dan
Penganggaran)
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Tahapan perencanaan PKP seperti gambar 21 di atas dapat
dioperasionalkan dengan merinci tahap, proses, aktor, dan
output dari PKP sebagai berikut:
Tabel 5. Tahap, Proses, Aktor, dan Output PKP
Tahap

Proses

Aktor

Output

Perencanaan
Studi/kajian

•

kelayakan PKP

Riset dan

RPKP

analisa
komprehensif
•

Dialog dengan
stakeholder

Dialog Hasil Kajian

Diselenggarakan

Penyelenggara:

Pembagian

oleh Pemerintah

Pemerintah

peran dan

Daerah dengan

Daerah (TPKP),

tanggungjawab

mengundang

menghadirkan:

antar aktor

seluruh

a. Pemerintah

Rencana

perwakilan desa
yang berada

Desa
b. Pihak lain

pengembangan
kawasan

dalam kawasan

yang dianggap

Nota Kesepakatan

yang akan

penting

atau berita acara

dikembangkan

untuk terlibat,

serta pihak-pihak

seperti: sektor

lain yang terkait

swasta/bisnis,

(kemitraan)

Perguruan
Tinggi, NGO/
CBO, dll

Penyusunan

Dilakukan oleh

Masterplan

setiap aktor yang
terlibat dalam

•
•

kemitraan PKP

Pemerintah

Masterplan setiap

Daerah (TPKP)

institusi

Pemerintah
Desa

•

Swasta

•

Perguruan
Tinggi

•
Integrasi
PKP dalam
Perencanaan
Pembangunan
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PKP secara konkret harus diturunkan dalam bentuk program
dan kegiatan, yang menggambarkan bentuk komitmen dalam
memfasilitasi upaya pencapaian tujuan PKP. Berbagai program
dapat dirancang baik di tingkat desa maupun kabupaten/kota,
dan program tersebut sudah seharusnya bersinergi untuk
memperkuat PKP.
Salah satu program/kegiatan yang penting dilakukan oleh
Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa di awal
implementasi adalah menyusun masterplan yang secara
umum berisi:
a.

Latar Belakang, yang menggambarkan tentang
kebutuhan dan kepentingan dalam PKP

b.

Kajian sosial, ekonomi, dan lingkungan

c.

Peluang dan Tantangan PKP

d.

Roadmap pengembangan PKP

e.

Rekomendasi

Perspektif

tentang

inklusi

sosial,

keadilan

gender

dan

pembangunan keberlanjutan menjadi ruh dalam program
PEL berbasis kawasan perdesaan selain dari prinsip yang
memang sudah diatur oleh Permendes, PDTT No. 5 Tahun 2016.
Program yang dirancang harus mampu menjawab kebutuhan
dan tantangan desa-desa dalam suatu kawasan. Perumusan
program PKP dapat mengacu pada kerangka perumusan
program pembangun sebagai berikut:
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Gambar 22. Kerangka Perumusan Program
Pembangunan
Alamat

Lokasi
Penerima Manfaat

Kecukupan Anggaran

PROGRAM

Alokasi
Disiplin Anggaran

Metode
Transfer

Keberlanjutan

Kapasitas Alam

Kepentingan Ekonomi

Kapasitas Sosial Budaya

Pertama, lokasi program menggambarkan alamat sebuat
program, baik wilayah program tersebut diimplementasikan
maupun penerima manfaat program. Pilihan lokasi harus tepat
sesuai dengan rencana PKP. Begitu juga dengan penerima
manfaat program penting untuk mempertimbangkan akses
perempuan, kelompok rentan dan marginal di desa untuk
terlibat dalam pengelolaan sumber daya lokal (perspektif
GESI). Kedua, alokasi anggaran sebagai indikator penting
dalam melihat kecukupan anggaran dan tatakelola anggaran.
Kecukupan anggaran untuk memastikan program dapat
dijalankan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan disiplin
anggaran untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas
dalam tatakelola anggaran.

Ketiga, metode transfer untuk

memastikan sebuah program tersampaikan dengan baik
kepada penerima manfaat, memastikan tidak dikorupsi, tidak
problematis dan konfliktual. Keempat, keberlanjutan mengarah
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pada upaya memastikan sebuah program memperhatikan
aspek kapasitas dan kepentingan alam, sosial dan ekonomi
berjalan bersinergi, dengan lebih memperhatikan kapasitas
alam.
Kritik terhadap PKP baik dari aspek normatif maupun praktek
di beberapa daerah menggambarkan relasi kuasa yang
terjadi antara daerah dan desa sehingga berdampak pada
tidak optimalnya program yang dikembangkan di suatu
kawasan. Desa termasuk masyarakat seringkali merasa hanya
menjadi obyek pembangunan, tidak terlibat atau bahkan
tidak mengetahui. Buku ini diharapkan dapat memberikan
gambaran kepada daerah dan desa tentang substansi dan
tahap yang sebaiknya ditempuh dalam rencana PKP.
Tabel 6. : Rencana Kerjsama Pembangunan Kawasan
Waduk Darma
Pembangunan Kawasan Waduk Darma
Pemerin
tah Prov.
Jawa Barat

Pemerintah
Kab. Kuni
ngan

Pemerintah Desa
Jagara

Pemerintah
Pemerintah
Desa Cipasung Desa Sakerta
Timur

a. Revita
lisasi
Waduk
Darma

a. Penyusu
nan Dok.
Rencana
PKP

a. Pembuatan
Masterplan
Desa Wisata

a. Pembuatan
Masterplan
Desa Wisata

a. Pembuatan
Master
plan Desa
Wisata

b. Penguatan
Kemitraan
dalam PKP
Waduk
Darma

b. Pembangunan
fasilitas pen
dukung Wisata

b. Pembangu
nan fasilitas
pendukung
wisata

b. Fasilitasi
Kompepar
Desa

c. Fasilitasi
Pengem
bangan
Ekonomi
Lokal

c. Penguatan LKD

c. Penguatan
Kelem
bagaan Kom
pepar

c. Penguatan
BUM Desa

d. Pengembangan
ekonomi Lokal
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6.1. Rute Integrasi Rencana PKP di Tingkat 		
Daerah
Pemerintah Kabupaten memiliki peran dan tanggung jawab
penting dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) dan
rutenya pun telah disusun sebagaimana gambar 3.1. Salah
satu keluaran yang penting dalam tahapan tersebut adalah
adanya Perbup tentang Perencanaan Pembangunan Kawasan
Perdesaan. Perbup ini idealnya dapat menjadi pedoman bagi
daerah dan desa dalam PKP.
Gambar 23.
Materi Muatan Peraturan Bupati tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Peraturan Bupati tentang Pembangu
nan Kawasan Perdesaan dapat berisi
materi muatan sebagai berikut:
a.

Ketentuan Umum

b.

Maksud, tujuan, prinsip dan ruang
lingkup PKP

c.

Tahap Pembangunan Kawasan
Perdesaan

d.

Penetapan Kawasan Perdesaan

e.

Penyusunan Dokumen PKP

f.

Pelaksanaan PKP

g.

Kelembagaan dan Kemitraan

h.

Pendanaan

i.

Monitoring, Evaluasi dan Pe
laporan

j.

Ketentuan Penutup

Perbup ini digunakan sebagai pedoman bagi desa dan
kabupaten/kota bila ingin melaksanakan PKP. Prinsip-prinsip
dalam UU Desa dan PEL idealnya menjadi dasar dalam

82

Integrasi PEL dalam Perencanaan Pembangunan

pelaksanaan PKP, diantaranya tentang kemitraan yang setara,
inklusifitas, rekognisi dan subsidiaritas.
Konsep PKP dalam cara pandang IRE, lebih menekankan
pada pembangunan desa yang partisipatif, mengedepankan
kebutuhan dan kepentingan kawasan, artinya faktor endogen
harus diperkuat daripada sekedar rancangan yang bersifat top
down. Keterlibatan desa harus kuat mulai dari tahap persiapan,
perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi
program PKP.
Pelembagaan PKP di tingkat daerah sebagaimana disebutkan
dalam PP No. 47 Tahun 2015 dimulai dari penyusunan
Peraturan Bupati, integrasi dalam RPJMD, RKPD, hingga
Renstra dan Renja SKPD. Selanjutnya program-program yang
dirancang untuk PKP dialokasikan dalam APBD sesuai dengan
kewenangan daerah. Secara sederhana, tahap pelembagaan
PKP digambarkan sebagai berikut:
Gambar 24. Tahap Pelembagaan
PKP di Tingkat Daerah

RPJM dan
RKPD

Dokumen
Perencanaan
PKP (perbup)
Perda Rencana
Pembangunan
Kawasan
Perdesaan

Renstra dan
Renja SKPD
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6.2.Rute Integrasi PEL Berbasis Kawasan
Perdesaan dalam Dokumen 		
Perencanaan Desa
Perlu diingat bahwa konsep PEL berbasis kawasan perdesaan
yang diusung oleh IRE dalam buku ini menggunakan
pendekatan partisipatif dengan memperkuat faktor endogen,
dimana desa sebagai subyek pembangunan melakukan
perencanaan pembangunan kawasan yang terintegrasi dalam
perencanaan pembangunan desa.
Gambar 25. Integrasi Program PKP dalam
Perencanaan Pembangunan Desa

Kawasan

Desa

Desa
RKP Desa

RPJM
Desa

RKP Desa
RKP Desa
RKP Desa

Rencana
PKP

RKP Desa
RKP Desa

RPJM
Desa

RKP Desa
RKP Desa
RKP Desa
RKP Desa

Dalam

rangka

pelembagaan

pembangunan

kawasan

perdesaan, baik RPJM Desa maupun RKP Desa, sudah
seharusnya secara eksplisit mengurai tentang rencana PKP
yang akan dilaksanakan di desa-desa yang menjadi lokasi PKP
tersebut.
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Apabila PKP disusun setelah adanya RPJM Desa, maka dapat
dilakukan penyesuaian pada dokumen Perubahan RPJM
Desa karena alasan adanya penyesuaian terhadap kebijakan
pembangunan supra desa. Begitu pula dengan RKP Desa yang
juga merupakan implementasi tahunan RPJM Desa.
Dalam PKP ada program dan kegiatan yang harus dilaksanakan
di level kawasan dan menjadi tanggungjawab desa, maka
program tersebut harus dimasukkan dalam dokumen RPJM
Desa dan RKP Desa agar dapat diimplementasikan dan dibiayai
oleh desa. Contohnya:

VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNA DESA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No.

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
: Jagara
: Darma
: Kuningan
: Jawa Barat

Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang

Rencana
Lokasi
Kegiatan

Penerima Manfaat
Vol

Satuan

L

P

A-RTM

Contoh
Penyelenggaraan pemerintahan desa
1. Penyusunan Dok. Perencanaan Desa Wisata
2. Pendataan Potensi Ekonomi Pendukung Wisata

Desa Jagara
5 Dusun

3
2

Kali
Kali

4
2

3
4

0

Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Pembangunan jogging track dan kuliner
2. Penataan Homestay

Dusun...
5 Dusun

3
3

Km
Paket

10
3

5
3

21
4

III Pembinaan Kemasyarakatan
1. Pembinaan Kompepar

Desa Jagara

4

Kali

5

3

-

IV Pemberdayaan Masyarakat
1. Pelatihan olahan pangan lokal dan kuliner
2. Pelatihan Pemandu Wisata

Desa Jagara
Desa Jagara

3
3

K
K

2
7

8
4

12
3

I

II

Mengetahui
Kepala Desa
(.............................................)
Keterangan:
A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin

Desa Jagara, tanggal......., ......., ........
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(..............................................)
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Berdasarkan perencanaan yang ada, desa dapat mensinergikan
rencana PKP dengan dokumen perencanaan di masingmasing desa.
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BAB 7
PENUTUP

B

uku panduan ini memberikan pembelajaran kepada
semua pemangku kepentingan (stakeholder), khususnya

praktisi bahwa desa-desa tidak bisa berkembang dengan
hanya mengandalkan pada kekuatan dari dalam desa dan
memberdayakan tanpa dukungan kerjasama dengan berbagai
pihak. Pengalaman telah membuktikan bahwa desa-desa
justru dapat berkembang dengan cepat ketika bekerjasama
dengan desa lainnya yang bertetangga dalam membangun
kawasan perdesaan.
Kerja sama antar desa
kekuatan

dalam

akan membuat mereka

mengembangkan

potensinya

berbagi
sehingga

mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, skala ekonomi,
dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai

tantangan

dan ancaman.
Tidak kalah penting, daerah-daerah tidak boleh hanya fokus
pada pembangunan desa semata. Daerah-daerah harus
mengambil bagian dalam pembangunan kawasan perdesaan
sehingga

pengembangan kawasan perdesaan itu terpadu

dengan pembangunan desa dan pembangunan daerah.
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Pengalaman juga telah membuktikan bahwa ketika desa-desa
abai terhadap kerjasama pembangunan kawasan dan daerah
miskin konsep dan inovasi untuk memfasilitasinya, maka
pembangunan kawasan perdesaan tidak akan berkesinambung
dan dalam pelaksanaannya, pembangunan

tersebut rawan

menghadapi konflik-konflik kepentingan seperti perebutan
sumberdaya alam serta dana pembangunan dari daerah dan
pemerintah pusat.
Pembangunan kawasan perdesaan dapat mengacu pada kesamaan potensi sumber daya antar desa-desa yang berdekatan. Mereka dapat memfokuskan agenda pembangunan pada
salah satu sektor ekonomi unggulan, misalnya sektor primer
seperti pertanian pangan, pertanian sayuran, peternakan, dan
perikanan. Selain itu, desa-desa dapat memfokuskan pada sektor ekonomi sekunder seperti industri kecil dan menengah,
dan sektor ekonomi tersier seperti perdagangan produk pertanian, pariwisata, dan jasa yang relevan bagi kesejahteran masyarakat desa.
Buku panduan ini memberikan pelajaran bahwa Rencana Tata
Ruang dan Wilayah (RTRW) bukan sekedar pembagian wilayah
atau zona pembangunan. RTRW harusnya menjadi acuan bagi
daerah dalam mengisinya dengan program pembangunan
yang sesuai dengan potensi dan rencana yang matang
dan

mengatur serta memfasilitasi pembangunan kawasan

perdesaan sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, daerahdaerah perlu menggunakan UU Desa sebagai landasan untuk
mengawal pembangunan kawasan perdesaan.
Meskipun daerah-daerah sudah memberikan perhatian pada
pembangunan kawasan perdesaan, namun pelaksanaannya
masih mengedepankan bidang pembangunan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur itu penting, tetapi harus diikuti
dengan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan

88

Penutup

sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahte
raan. Pembangunan kawasan yang bergerak pada pengem
bangan ekonomi lokal itu akan mempercepat pertumbuhan
ekonomi berbasis pada potensi desa-desa yang bertetangga
dan pemerataan hasil pembangunan sehingga dapat menye
jahterakan dan mengikis kemiskinan.
Buku panduan ini juga memberikan pembelajaran bagi banyak
daerah yang sudah memiliki rencana induk (masterplan) dan
peta jalan pembangunan kawasan perdesaan namun masih
sulit dioperasionalkan. Kesulitan ini terjadi karena mereka
tidak melihat realitas empiris bahwa pembangunan kawasan
perdesaan telah dilakukan oleh berbagai agensi. Oleh karena
itu, buku panduan ini menunjukkan pentingnya peran agensi
sebagai lembaga yang sangat strategis dalam mengatur dan
membangun kawasan perdesaan.
Agensi-agensi

itu

tidak

hanya

lembaga

pemerintahan,

tetapi juga lembaga kemasyarakatan, perusahaan daerah,
perusahaan swasta, dan LSM yang terbukti memberikan
kontribusi pada pengembangan kawasan perdesaan. Namun
demikian,

dalam

perencanaan

program

pembangunan

kawasan, mereka kurang diidentifikasi secara cermat tentang
potensi dan kontribusinya serta dilibatkan secara maksimal
untuk mendukung

percepatan pembangunan kawasan

perdesaan.
Selama ini, agensi yang diberi peran besar dalam pem
bangunan kawasan adalah kecamatan. Kecamatan memang
dapat berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,
pelayanan publik, dan pengembangan masyarakat sipil.
Namun demikian, peran kecamatan belum memiliki visi
yang kuat untuk membangun desa berbasis kawasan yang
mengakar dari bawah dan melibatkan berbagai agensi secara
terorganisasi dan berkelanjutan. Untuk masyarakat yang
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mandiri dalam membangun wilayahnya, maka ke depan
peran LSM dan swasta semakin relevan bagi pengembangan
kawasan perdesaan. Merekalah yang justru memiliki sumber
daya dan pengalaman langsung dalam memajukan kawasan
perdesaan sesuai dengan potesi dan perannya masing-masing.

Rekomendasi
1.

Desa-desa yang bertetangga perlu memperkuat kerjasama dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan sehingga pembangunan desanya memiliki sinergisitas de
ngan agenda pembangunan kawasan perdesaan.

2.

Pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya memfokuskan
perhatian pada pembangunan desa, tetapi juga pemba
ngunan kawasan perdesaan.

3.

Pendekatan pembangunan perdesaan hendaknya meng
edepankan kerja sama kemitraan antar desa dan bersifat
bottom up dan partisipatif sehingga peran daerah adalah
memfasilitasi mereka dalam penggalian, penguatan potensi, sumberdaya, dan peluang pengembangan ekonomi
ke dalam jangka pendek dan jangka menengah.

4.

Pendekatan pembangunan perdesaan hendaknya melibatkan peran LSM serta swasta sebagai agensi yang justru
memiliki sumberdaya dan pengalaman langsung dalam
memajukan kawasan perdesaan.

5.

Pendekatan pembangunan hendaknya juga menghasilkan masterplan yang memperkuat sinergisasi antara perencanaan dari desa-desa dan dari daerah.

6.

Mendorong peran aktif desa dalam mengidentifikasi potensi lokal dan mengoptimalkan pengelolaan sumber
daya lokal dalam kerangka pembangunan kawasan perdesaan.
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Buku Panduan Pengembangan Ekonomi Kawasan
Perdesaan ini menawarkan rute yang lebih sederhana
namun tetap mempedomani kerangka regulasi yang ada.
Tujuannya adalah agar pesan-pesan penting dan maksud
di balik pembangunan kawasan perdesaan lebih dapat
dipahami oleh pemerintah desa, masyarakat desa, dan
pemangku kepentingan di tingkat kabupaten. Selain itu,
pedoman ini juga diharapkan dapat memunculkan
prakarsa-prakarsa dari bawah dalam pembangunan
Kawasan perdesaan sesuai kebutuhan dan potensi lokal.
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