
Ekonomi Gotong Royong
Untuk Kemakmuran Desa
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Ekonomi  Memandang Desa

Ekonomi sukses membentuk negara, kota, modal dan 
warga dengan cara melakukan eksploitasi desa (tanah, 
hasil bumi, dan tenaga kerja murah)

Ekonomi lebih sukses melakukan isolasi ekonomi-
politik terhadap desa dalam hal pembentukan desa 
(ruralisasi) sehingga menghambat perubahan desa
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Pembangunan Desa
Pembangunan desa adalah instrument ekonomi, yang hadir 
sebagai kapitalisasi serta perencanaan dan proyek. 

Kapitalisasi untuk kepentingan eksploitasi ekonomi.  
Perencanaan dan proyek untuk isolasi desa. 

Negara  tidak turun tangan dengan baik dalam ranah “membangun 
desa” (Kawasan perdesaan), melainkan malah campur tangan 
terlalu detail dalam ranah “desa membangun” dengan 
perencanaan dan proyek. Ini juga disebut isolasi. 
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Pertumbuhan

Rendah Tinggi/Maju

Pemerataan

Rendah Desa melarat Desa timpang

Tinggi Desa subsisten Desa makmur

Tipologi pemetaan ekonomi desa
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Menekan 
urbanisasi

Ruralisasi Daya ungkit 
ekonomi desa

Sayang gagasan dan arahan Presiden tersebut “layu sebelum 
berkembang” karena tidak menjadi kebijakan di jajaran para 
Menteri terutama Menteri yang menangani desa.  Menteri malah 
bikin proyek proyek proyek yang tidak jelas seperti SDGs desa 

PRESIDEN JOKO WIDODO
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REDISTRIBUSI 

Dana desa merupakan salah satu redistribusi pemerintah kepada 
desa, tetapi ia tidak menarik karena menjadi proyek

Ekonomi konvensional-konservatif akan selalu berbicara tentang 
“pemerataan dengan pertumbuhan” atau redistribution with growth

Ekonomi progresif yang banyak dan massif berbicara tentang 
pertumbuhan dengan pemerataan atau “growth with 
redistribution”

Di luar uang dan proyek, pemerintah dapat melakukan redistribusi 
berupa: hutan desa, lahan bekas tambang BUMN, maupun 
memastikan akses desa terhadap sumberdaya milik bersama   
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Gotong Royong
KORPORASI RAKYAT
Rakyat (petani, nelayan, 
perajin, peternak, dll) bekerja, 
berusaha, berproduksi sesuai 
potensi lokal.

KONSOLIDASI DESA 
Desa memudahkan, 
menyatukan dan mengorganisir 
usaha ekonomi rakyat

PROTEKSI PEMERINTAH 

Pemerintah bukan hanya memberi bantuan, 
melainkan yang lebih penting adalah melindungi 

usaha rakyat yang dikonsolidasi desa

KOLABORASI PERUSAHAAN

Perusahaan bisa melakukan investasi, tetapi 
yang lebih baik adalah kerja sama bisnis melalui 

jalur pemerintah maupun dengan rakyat yang 
dikonsolidasi oleh desa
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RURALISASI & MEMBANGUN DESA

Bukan proyek dari 
atas melainkan 
desentralisasi pada 
daerah  

Bukan isolasi atau 
intervensi pusat, 
melainkan akselerasi  

Bukan residu 
melainkan 
partisipasi dan 
kolaborasi desa  

Bukan eksploitasi 
melainkan investasi 
dan kolaborasi 
perusahaan  


