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Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa tidak kunjung mendapatkan 
landasan pijak yang kokoh sehingga desa bisa menempuh ”jalan lurus” 
menapaki tujuan mulia seperti yang termuat dalam UU Desa. 

Seperti kita ketahui bersama, UU Desa sebenarnya membawa misi 
mulia, yaitu mensejahterakan desa. Namun, sampai sejauh ini berbagai tantangan 
dan hambatan masih saja ada. Akibatnya desa seperti terseok-seok. Gamang 
dalam menentukan langkah, menata rutenya secara mandiri, yang oleh desa 
dirasa tepat dalam rangka mencapai tujuan mulia tersebut.

Dari sisi regulasi, alih-alih memberikan panduan bagi desa menerjemahkan 
asas rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas, nyatanya justru menenggelamkan 
desa kepada pola-pola relasi kuasa yang mengkooptasi desa. Hal tersebut jelas 
terlihat dalam dua peraturan pemerintah yang menjadi regulasi turunan UU 
Desa, yaitu PP No. 43 Tahun 2014 jo PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan 
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP No. 60 Tahun 2014 
jo PP No. 22 Tahun 2015 jo PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dua PP 
tersebut menjadi basis legitimasi bagi supra desa untuk terus mengendalikan 
dan mengontrol desa melalui kebijakan dan aturan yang mereka buat.  

Dari sisi kelembagaan, adanya dua kementerian yang “membawahi desa”, 
yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
serta Kementerian Dalam Negeri, tak pelak membuat desa menjadi semakin 
bingung membangun rujukan. Belum lagi, belum berubahnya nalar berpikir yang 
dikembangkan oleh dua kementerian tersebut yang masih menempatkan desa 
sebagai obyek pembangunan.

Sedangkan di internal desa, pengelolaan dana desa yang masih belum 
sepenuhnya menggunakan prinsip akuntabilitas dan inklusi sosial, sering kali 
membuat program-program pembangunan yang dibuat pemerintah desa belum 
senafas dengan kehendak dan aspirasi warga desa. Demikian pula soal aset desa. 
Aset-aset yang ada di desa yang idealnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat 
desa untuk memakmurkan mereka masih banyak yang dikelola oleh orang luar 
desa atau pemerintah supra desa. Dalam situasi demikian, desa akhirnya hanya 
menjadi penonton atas eksploitasi sumber daya lokal dan bahkan menerima 
dampak dari kerusakan lingkungan. 

Padahal, jika merujuk pada capaian-capaian proyek yang dilakukan IRE 
terlihat sekali jika desa diberdayakan dan diorganisir melaksanakan UU Desa 
sesuai dengan rutenya,  desa mampu berinovasi merumuskan dan melaksanakan 
program-program pembangunan yang sejalan dengan aspirasi masyarakat desa. 
Keterlibatan warga marginal dalam proses perencanaan dan penganggaran di desa 
misalnya, pada akhirnya melahirkan program pembangunan seperti: bea siswa 
untuk warga miskin, pengadaan mobil ambulance untuk pelayanan kesehatan, 
pemberdayaan ekonomi bagi warga disabilitas, dll. 

 
Titok Hariyanto
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Tri Warsa UU Desa

SUNAJI ZAMRONI

Direktur Eksekutif IRE

Tahun ini UU Desa memasuki tahun 
ketiga, 2014-2017. Dalam isti-
lah jawa, kata serupa yang bisa 
digunakan adalah “tri warsa”, yaitu 

tiga tahun. Banyak cerita dan beragam 
pengalaman sejauh ini yang kita temukan. 
Salah satunya seperti yang menjadi 
kegundahan kepala desa Banyusoco, 
Gunungkidul, berikut ini: “Menurut saya, 
pemerintah pusat ini hobinya bikin peraturan 
yang hanya merepotkan kami-kami orang 
desa, sebenarnya apa maunya mereka ini?” 

Pandangan kritis juga  sering terlontar 
dari para pegiat desa maupun orang-orang 
yang terlibat aktif dalam upaya pembaharuan 
desa. Mereka mengeluhkan peran pemerintah 
pusat yang over regulation (banyak mengatur 
desa) dan tidak padunya pemahaman antar 
unit pemerintahan. 

Kritik tajam juga dilontarkan mantan 
ketua Pansus UU Desa, Ahmad Muqawan 
(kini Ketua Komite I DPD RI). Dalam obrolan 
dengan penulis, senator asal Jawa Tengah ini 
sering mengungkapkan bahwa: “Pemerintah 
ini telah gagal memahami filosofi dan 
subtansi UU Desa. Desa diurus oleh dua 
kementerian, repotlah jadinya. Seharusnya 
cukup satu kementerian saja yang mengurus 
desa.” Suara kritis pun terlontar dari para 
ahli dan pegiat penyusunan UU Desa. 
Mandat mulia telah dibajak di tengah jalan.

Panggung berita tentang UU Desa 
pun ternyata mengabarkan narasi yang 
mengkhawatirkan. Publik negeri ini larut 
dalam nalar dana desa dan korupsi kepala 

desa. Media arus utama bahkan turut andil 
aktif mengembangkan kerangka nalar yang 
melokalisir isu UU Desa hanya berkutat 
pada dana desa. Ada pula kalangan LSM 
yang membangun isu desa sebagai sumber 
korupsi baru. Narasi-narasi yang dilontarkan 
kepada publik yang seperti ini memberikan 
fakta lain, bahwa pihak “non state actors” 
pun masih bermasalah dalam memahami 
filosofi dan subtansi UU Desa. 

Situasi di dalam desa pun setali tiga 
uang. Pasca UU Desa, dalam ruang sosial 
dan politik di desa masih ditemukan praktik-
praktik yang tidak sebangun dengan spirit 
demokrasi. Relasi kuasa di banyak desa 
masih timpang. Elit masih powerfull di 
tengah masyarakat desa yang beragam. 
Tidak ada jaminan bahwa UU Desa serta 
merta menghadirkan “negara budiman” 
di tengah kehidupan dan penghidupan 
masyarakat desa.

Peta masalah di atas memperlihatkan 
rona pelaksanaan beleid baru tentang desa 
sampai sejauh ini. Adagium dalam nalar 
strukturasi Giddens (1984) menunjukkan 
bahwa setiap praktik relasi sosial politik 
yang dipandu oleh norma  tertentu, selalu 
akan direfleksikan di antara aktor-aktor yang 
berelasi tersebut (self reflection). Relasi 
desa dengan supradesa selama 3 tahun 
ini, yang dipandu UU Desa, jika mengikuti 
nalar strukturasi maka dibutuhkan refleksi 
bersama. Hal ini penting dilakukan untuk 
menemukan akar masalah dan karakter 
kebijakan pemerintah maupun peraturan 
teknis turunan UU Desa, yang sejauh ini 
memandu relasi pemerintah pusat dan 
daerah dengan desa. Pertanyaan reflektif 
yang penting diajukan dengan demikian 
adalah bagaimana desa-desa di Indonesia 
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saat ini dalam mengurus kepentingan 
masyarakatnya?

Banjir Pengaturan, Kering 
Pengakuan

Berbagai obrolan dan forum-
forum refleksi perjalanan UU Desa 
sampai tahun ketiga ini, termasuk 
yang diuraikan di atas, memberikan 
kesan yang kuat bahwa desa terlalu 
diatur, bukannya diakui. Mengapa bisa 
demikian? Bagaimana penjelasannya? 
Berikut beberapa argumentasi penulis 
untuk menjelaskan situasi dan kondisi 
tiga tahun (tri warsa) UU Desa yang 
menjauh dari mandatorinya. 

Pertama, kebijakan yang mengu-
rung desa. Pasca pengesahan UU 
Desa tiga tahun silam, gerakan untuk 
mendistorsi mandat UU Desa ini 
sebenarnya mulai tercium gelagatnya. 
Regulasi ini dengan gagah memuliakan 
desa melalui asas pengakuan dan 
subsidiaritas. Hak asal usul desa dan 
prakarsa masyarakat desa diakui dan 
dihormati negara dengan beleid ini. 
Tetapi nalar yang dibangun di dalam 
produk peraturan teknis turunan UU 
Desa, yaitu Peraturan Pemerintah 
No. 43/2014 maupun No 60/2014 
mendudukkan desa tetap sebagai 
entitas yang “musti” dikontrol oleh 
negara (pemerintah). Peraturan “sapu 
jagad” No. 43/2017 jo No. 47/2015 
disusun pemerintah untuk memandu 
paham dan cara berdesa sebagaimana 
nalar yang dipahami dan dibangun oleh 
Ditjen PMD Kemendagri. 

Kementerian Keuangan punya 
andil besar dalam membangun nalar 
Peraturan Pemerintah No. 60/2014 
jo PP No. 22/2015, terkait paham 
dan tatacara penggunaan dana desa. 
Regulasi pemerintah ini memuat 
beberapa pasal yang nyata mengingkari 
asas rekognisi dan subsidiaritas (Pasal 
19, 21, 22 PP 60/2014). Sengkarut 
pemahaman yang menyimpang 
ini seakan disempurnakan dengan 
terbitnya Peraturan Presiden No. 11 
dan 12 tahun 2015 terkait dengan 
urusan desa yang diurus oleh Kemen-
desa PDTT dan Kemendagri. Kom -
plikasi permasalahan urusan desa 
dan pelaksanaan UU Desa hari ini, 
diyakini banyak pihak penyebabnya 
ada lah desa diurus tidak hanya oleh 
satu kementerian saja.

Kedua, kinerja kelembagaan peng-
urus desa masih bermasalah. Pro-
gram ketiga Nawa Cita di era Presiden 
Jokowi secara tegas berpihak pada 
desa dan daerah pinggiran. Sayang 
sekali turbulensi politik kekuasaan 
menghadirkan kementerian pengurus 
desa yang ganda. Nyaris biner 
karakter antar kementerian pengurus 
desa ini. Ditjen Bina Pemerintahan 
Desa Kemendagri masih menonjolkan 
karakter kontrol dan kendali kepada 
pemerintahan desa. Sedangkan 
Kemendesa tumbuh dengan watak 
pemberdayaan desa, yang sementara 
ini masih dibalut oleh nalar dan 
tindakan “proyek kementerian” 
yang dibawa ke desa. Kementerian 

keuangan sendiri tampil perkasa 
dengan otorisasi keuangan negara, 
maka dana desa diperangkap laksana 
uang negara yang sedang digunakan 
orang-orang desa. Padahal kita paham, 
bahwa dana desa adalah uang rakyat, 
hak desa, dan konsekuensi logis atas 
pengakuan dan penghormatan negara 
pada desa. Pengembangan ekonomi 
lokal melalui BUMDesa di tangan 
Kemendesa menjelma ke arah proyek 
nasional BUMDesa. Padahal mandat 
UU Desa jelas mendorong BUMDesa 
ke arah gerakan kolektif desa untuk 
mentransformasi sistem sosial ekonomi 
lokal. Lokalitas yang diakui UU Desa, 
ditundukkan oleh nalar transnasional. 
Yang lokal didorong mengikuti cita rasa 
yang global.

Ketiga, sistem penguatan kapa-
sitas dan pendampingan desa yang 
belepotan. Bisa jadi tantangan nyata 
pelaksanaan UU Desa adalah me-
lembagakan asas rekognisi dan 
subsidiaritas dalam cara berpikir, 
bertindak mengurus desa, maupun 
aksi kolektif berdesa. Karena itu 
butuh sistem penguatan kapasitas 
yang terkonsolidasi antar kementerian 
dan lembaga negara maupun antara 
aktor-aktor di dalam negara  dan di 
luar negara. Saat ini masing-masing 
memiliki sistem dan kurikulum 
penguatan kapasitas dalam mema-
hami UU Desa. Beda lembaga lain 
pula sistem dan kurikulumnya. Desa 
akhirnya bingung. Pemerintah pun 
masih melanjutkan “proyek nasional 
pendampingan desa”. Era peme-
rintahan yang lalu bangga dengan 
Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM 
MP), kini pemerintah yakin dengan 
Proyek Nasional Pendampingan Desa 
(PNPD). Alih-alih para pendamping 
desa mengawal penguatan kapasitas 
desa, malah belepotan menjadi tenaga 
pendamping pemerintah desa dalam 
menuruti tuntutan administrasi proyek 
dana desa. Pendamping desa yang 
seharusnya menjalankan kerja-kerja 
pengorganisasian rakyat, kini malah 
sibuk mengorganisasi administrasi 
kegiatan desa.

Relasi kuasa di banyak desa masih timpang. Elit 
masih powerfull di tengah masyarakat desa yang 
beragam. Tidak ada jaminan bahwa UU Desa serta 
merta menghadirkan “negara budiman” di tengah 
kehidupan dan penghidupan masyarakat desa.
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Berdasarkan data Bank Dunia 
(2010), sebagian besar 
masyarakat di Indonesia 
terutama masyarakat miskin 

dan kelompok rentan (vurnerable 
group) tidak memiliki akses terhadap 
layanan keuangan yang memadai. 
Secara nasional akses ke sistem 
keuangan formal hanya menjangkau 
sekitar 52% dari total jumlah 
penduduk. Di sisi lain, terdapat 32% 
penduduk mengakses keuangan 
informal dan 17% penduduk yang 
mengalami eksklusi dari sistem 
keuangan  atau dengan kata lain 
tidak dapat mengakses sistem 
keuangan. Sementara itu, sebanyak 
50% penduduk mampu menabung 
di sektor keuangan formal, 18% pen-
duduk menabung atau menyimpan 
uang mereka di sektor informal seperti 
arisan, kelompok tabungan, dan dana 
bergulir, sedangkan sebanyak 32% 
tidak memiliki tabungan sama sekali.  
(www.kemenkeu.go.id,2017). 

Berpijak dari data-data tersebut, 
dapat dikatakan bahwa sistem 
keuangan yang ada hari ini relatif 
belum memberikan akses kepada 
masyarakat terutama mereka  yang 
termasuk kelompok miskin, rentan dan 
marginal. Padahal kelompok-kelompok 
tersebut sangat membutuhkan sebuah 
sistem keuangan yang mampu 

memberdayakan dan menumbuhkan 
kemandirian ekonomi. 

Salah satu sistem keuangan yang 
telah terbukti mampu membangun 
sistem keu a    ngan yang inklusi adalah 
credit union.  Secara konseptual credit 
union merupakan sebuah  lembaga 
keuangan mikro yang pada dasarnya 
merupakan perwujudan dari sebuah 
gerakan pemberdayaan masyarakat 
terutama pemberdayaan ekonomi 
bagi masyarakat miskin dan pada 
prinsipnya merupakan sebuah lembaga 
keuangan yang berbentuk koperasi 
yang dimiliki, dikelola dan disupervisi 
oleh anggotanya serta menyediakan 
jasa-jasa keuangan bagi anggotanya 
baik dalam bentuk tabungan maupun 
pinjaman (Kusumajati, 2012) . 

Sejarah credit union relatif telah 
cukup panjang, konsep dan praktek 
credit union di dunia, diawali  pada 
pertengahan abad XIX sekitar tahun 
1864 di Jerman, yang pada saat itu 
sedang mengalami krisis ekonomi 
akibat panen gagal. Kondisi itu 
mengakibatkan banyak kaum tani 
yang tinggal di pedesaan hijrah ke kota 
untuk mencari pekerjaan kasar dengan 
upah yang sangat murah, bahkan 
menjadi korban rentenir. Melihat 
kondisi ini timbul gagasan dari Frederik 
Wilhem Raiffeisen seorang walikota 
yang kemudian dikenal sebagai bapak 
pendiri gerakan credit union  untuk 
membantu kaum miskin tersebut 
melalui credit union (Mulnadus, dkk, 
2011)

Membangun 
Inklusivitas 
Sistem Keuangan 
Melalui Credit 
Union

IRANDA YUDHATAMA

Direktur Swara Nusa Institut

Berangkat dari aspek filosofis dan 
historis tersebut, dapat dikatakan 
bahwa credit union berangkat dari 
prinsip solidaritas dalam membangun 
jaringan kerjasama di bidang keuangan 
yang berdasarkan prinsip-prinsip 
kemanusiaan dan dirumuskan menjadi 
tiga pilar gerakan credit union di 
seluruh dunia  yakni (1) Pendidikan, 
yang dimaknai sebagai suatu kegiatan 
untuk meningkatkan kapasitas dan 
harkat hidup anggotanya agar anggota 
memahami peranannya, hak dan 
kewajibannya, lebih rasional, dan 
bijaksana dalam mengatur keuangan 
rumah tangga dan usahanya; (2) 
Swadaya, yang dapat diartikan bahwa 
credit union selalu mengutamakan 
pembiayaan dari dirinya sendiri 
dan selalu berusaha untuk semakin 
besar dan sehat melalui partisipasi 
anggotanya dengan cara menabung 
atau menyimpan;(3)  Solidaritas, yang 
dimaknai bahwa setiap anggota credit 
union harus selalu memotivasi diri agar 
tidak hanya memikirkan dirinya sendiri 
melainkan kepentingan bersama dan 
harus saling melayani (Mulnadus, dkk, 
2011)

Namun sayangnya dalam realitas, 
credit union relatif kurang popular di 
Indonesia sebagai sistem keuangan 
alternatif yang ber sifat inklusif yang 
memberikan akses kepada kelompok 
miskin rentan dan marginal agar 
mereka dapat berdaya secara ekonomi. 
Hal ini dapat dilihat dari data yang 
diungkapkan oleh Mulnadus bahwa 
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meskipun usia gerakkan credit union di 
Indonesia telah mencapai lebih dari 40 
tahun dan secara teoritik pangsa pasar 
dari credit union di Indonesia dapat 
mencapai angka 30 %, namun dalam 
prakteknya  jumlah anggota credit 
union di Indonesia baru mencapai 2,5 
juta jiwa dan hanya ber kembang pesat 
di tiga propinsi yakni Kalimantan Barat, 
Sumatera Utara dan Nusa Tenggara 
Timur, sementara di propinsi lainnya 
terkesan lambat (Mulnadus, 2014 :1). 

Padahal di negara-negara lain per-
kembangan dan popularitas credit 
union sebagai lembaga pemberdayaan 
ekonomi rakyat relatif maju. Seperti 
studi  yang dilakukan oleh Jamie 
Aristotle B. Alip dan  Aprille Joyce 
Baldeo. Hasil penelitian tersebut 
menun jukkan bahwa gerakan pem-
berdayaan perempuan melalui Credit 
Union tidak hanya dapat mening-
katkan kesejahteraan ekonomi 
perempuan miskin semata, namun 
juga sekaligus dapat meningkatkan 
mar tabat kemanusian mereka dan juga 
mengurangi kesenjangan ekonomi di 
tingkat lokal  (Aritootle, et.al 2013).

Demikian pula di negara di Korea 
Selatan, gerakan credit union mampu 
berkontribusi dalam pembangunan 
ekonomi nasional di Korea Selatan.  Hal 
ini menunjukkan, bahwa pertumbuhan 
dan perkembangan ekonomi Korea 
Selatan atau yang biasa disebut 

dengan “ Miracle of The Han River” 
bukan semata-mata dibangun dari 
kuatnya peran pemerintah dan sektor 
swasta (private sector) yang dimainkan 
oleh para chaebol atau konglomerat, 
namun juga disebabkan oleh gerakan 
demokratisasi dari masyarakat sipil 
dalam bentuk pemberdayaan komu-
nitas di tingkat regional dalam bentuk 
peran “tersembunyi” gerakkan credit 
union yang telah berkembang sejak 
tahun 1960 dengan berbasis pada 
komunitas berpendapatan rendah 
(Han,In Soo dan Kang, 2013).

Membangun Kemandirian 
Ekonomi

Credit union memiliki keunggulan 
dibandingkan lembaga keuangan 
lainnya. Beberapa keunggulan tersebut 
antara lain; (1) basis keanggotaannya 
beragam;(2) ketersediaan informasi 
yang lebih baik berkaitan dengan 
basis kelembagaan komunitasnya;(3) 
secara umum mampu menyediakan 
jasa simpanan yang sederhana dan 
mudah diakses anggotanya;(4) 
mampu menyediakan jasa pinjaman 
bagi anggotanya yang produktif 
secara ekonomi dengan kinerja tingkat 
pengembalian pinjaman cukup baik. 
Hal yang paling membedakan credit 
union dari lembaga keuangan non-bank 
lainnya yang terlibat dalam keuangan 
mikro adalah kemampuan credit union 

untuk secara massal memobilisasi 
rekening tabungan sukarela dengan 
nilai kecil-kecil. Simpanan itulah 
yang kemudian diinvestasikan dalam 
berbagai bentuk produk pinjaman bagi 
anggota (Kusumajati,2012). 

Sistem keuangan yang inklusif 
melalui credit union dapat memberikan 
kemudahan akses bagi mereka 
yang selama ini tidak terjangkau 
dan dianggap invisible oleh sistem 
keuangan yang ada. Selain memberikan 
kemudahan akses terhadap produk 
jasa simpanan maupun pinjaman, 
credit union juga memberdayakan 
anggota melalui pendidikan keuangan 
(financial literacy) dan pendampingan 
yang mampu memberikan penyadaran 
kepada anggota terutama dari kelompok 
rentan dan marginal agar mampu 
mengelola keuangan dengan bijak dan 
benar, baik keuangan keluarga maupun 
pengelolaan keuangan usaha mikro 
yang dijalankan anggota. 

Ketika setiap anggota telah berdaya 
secara finansial, maka kemandirian 
ekonomi yang merupakan salah 
satu tujuan dari credit union dapat 
terwujud. Kemandirian ekonomi suatu 
komunitas akan dapat mendorong 
proses pemerataan ekonomi dan 
sekaligus mengatasi kesenjangan 
ekonomi secara nasional seperti yang 
telah banyak dipraktekkan oleh gerakan 
credit union di berbagai negara. 
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Judul artikel ini mengingatkan penulis 
pada makalah yang disampaikan 
dalam seminar nasional dan launching 
Kredit SAHABAT untuk Mewujudkan 

Program Desa Bebas Rentenir di Sumbawa, 
pertengahan Maret 2017. Pemda Kabupaten 
Sumbawa Besar meluncurkan “sahabat” 
sebagai program untuk membuka akses 
yang luas kepada masyarakat desa untuk 
memperoleh kredit lunak guna mendukung 
usaha tani dan non-farm, sehingga mereka 
bisa keluar dari jerat rentenir. Pengalaman 
menunjukkan bahwa hampir semua pelaku 
usaha, bahkan yang menjalankan usaha 
skala menengah dan besar, membutuhkan 
lembaga perkreditan.  

Dengan menyimak kembali dan sekaligus 
mengembangkan makalah tersebut, tulisan 
ini bermaksud mengajak para praktisi desa 
untuk sedini mungkin menyiapkan Lembaga 
Perkreditan Mikro (LPM) yang berbasis pada 
kuasa orang desa. Pengalaman menunjukkan 
bahwa orang desa telah memiliki LPM yang 
lahir secara partisipatif. Dewasa ini ada pula 
beberapa desa yang berhasil membangun 
koperasi dan bahkan BUMDesa yang 
menjalankan fungsi sebagai LPM yang 
menjawab kebutuhan warganya.

 Pada kenyataannya, usaha koperasi 
dan BUMDesa semacam itu sangat langka 
di pedesaan. Akibatnya, petani, perajin, 
atau pelaku usaha mikro dan kecil kesulitan 

mendapatkan modal usaha. Mereka harus 
mengandalkan jasa kredit informal yang 
berbunga tinggi atau terjebak dalam kerugian 
usaha karena harus bergantung pada para 
patron yang menyediakan modal, bahan 
baku, dan/atau memasarkan produksinya. 

Turunnya dana desa dalam kerangka 
UU Desa belum menjadi jalan keluar untuk 
memberdayakan masyarakat kecil jika dana 
desa itu lebih banyak dialokasikan untuk  
pembangunan infrastruktur, sarana dan 
prasarana ekonomi, tanpa dipakai untuk 
mendorong berkembangnya LPM yang 
memberdayakan orang desa. Idealnya, 
LPM mampu menjadi bagian dari upaya 
meningkatkan aset desa, usaha desa, BUM 
Desa, atau gerakan ekonomi desa. Dalam 
menjalankan bisnis, LPM harus memiliki 
manajemen profesional dan menjadi pemain 
wirausaha yang hebat sehingga mampu 
menggerakkan ekonomi, meningkatkan 
peluang usaha, memperkuat daya saing, 
serta membuka tumbuhnya pekerjaan bagi 
kalangan orang miskin di desa.

Problem Lembaga Perkreditan 
Mikro

Pemerintah, swasta, dan LSM telah 
menginisiasi tumbuhnya LPM, namun 
hanya sedikit yang bisa berkembang. Ada 
beberapa fenomena yang mengemuka di 
berbagai daerah terkait LPM. Pertama, 
banyak tumbuh koperasi tetapi mati sebelum 
berkembang. Kedua, banyak usaha simpan 
pinjam, tetapi bergerak untuk kebutuhan 
konsumsi. Ketiga, banyak tumbuh lembaga 

Menegaskan Visi 
Pemberdayaan 
dalam Lembaga 
Perkreditan Mikro 
Desa

Dr. BAMBANG HUDAYANA

Antropolog UGM dan Peneliti IRE
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perkreditan rakyat tetapi kaya 
sendiri,  misalnya BPR. Lembaga ini 
meski berjasa menyelamatkan orang 
miskin dari rentenir tetapi bisnis 
mereka masih kuat sisi komersialnya 
daripada pemberdayaannya. Keempat, 
banyak lahir lembaga simpan-pinjam, 
misalnya koperasi, tetapi kemudian 
mengalami kemunduran dan tidak 
mampu bersaing dengan lembaga 
perkreditan yang justru menjalankan 
bisnis komersial. Akibatnya, orang 
desa harus kembali bergantung pada 
mereka yang menjadi pemodal atau 
patron. Hal ini karena merekalah yang 
menyediakan pinjaman untuk modal 
usaha, menampung atau memasarkan 
produksi, tetapi mengendalikan orang 
desa yang menjadi kliennya dan meraih 
keuntungan yang lebih besar. 

Pemerintah desa celakanya 
juga tidak memiliki pengalaman 
dan keterampilan mengembangkan 
lembaga perkreditan pedesaan. 
Pemerintah desa lebih terampil dalam 
menjalankan pembangunan fisik, 
daripada pembangunan ekonomi 
apalagi mendukung berkembangnya 
sektor perdagangan dan jasa di desa.   

Belajar dari Sejarah
Sejarah menunjukkan bahwa 

pemerintah dan masyarakat lokal 
telah memiliki inisiatif untuk mem-
perkenalkan lembaga keuangan mikro 
di desa. Simak saja pada jaman pen-
jajahan sudah dibentuk lumbung 
desa. Tulisan Dr. Ravik Karsidi meng-
ungkapkan bahwa  pada tahun 1898 
pemerintah Belanda mendirikan 250 
lumbung di daerah Purwokerto, tetapi 
ide lumbung desa ini bukan  hal yang 
baru karena banyak desa di  Jawa 
Tengah  sudah memiliki lebih dahulu 
atas inisiatif warga. Dengan adanya 
lumbung desa ini, maka para petani 
mempunyai akses kredit khususnya 
pada masa paceklik. Lumbung desa itu 
menjadi cikal bakal lahirnya koperasi 
desa. 

Selain  lumbung desa lahir juga 
bank desa yang melayani warga 
desa. Bank desa  dapat melayani 
kelompok petani, pedagang, dan 
warga pada umumnya. Dr. Ravik 

Karsidi mengemuka kan bahwa bank 
desa tersebut merupakan usaha 
masya rakat desa. Pendiriannya sama 
dengan cara pendirian lumbung desa, 
yaitu ditetapkan oleh rapat desa. Modal 
pertamanya diperoleh dari pinjaman 
bank rakyat serta lumbung desa dan 
kas desa dari desa yang bersangkutan. 
Pada masa prakemerdekaan jumlah 
lumbung desa bisa mencapai 15.000 
unit, sedangkan bank desa mencapai 
8.000 unit.

 Sayangnya, Pemerintah Indo-
nesia tidak belajar dari sejarah. 
Kebijakan pemerintah cenderung 
memperkenalkan lembaga perkreditan 
baru yang kelembagaan dan modalnya 
berasal dari negara atau swasta 
daripada rakyat desa seperti lumbung 
desa dan bank desa di atas. Selama 
Orde Baru, misalnya, muncul program 
perkreditan mikro, seperti Kredit 
Investasi Kecil, Modal Kerja Permanen, 
KIK/KMKP, Kredit Candak Kulak, Kredit 
Perkebunan Inti Rakyat, KUT, Kredit 
Usaha Kecil, dan KUPEDES. 

Pada era reformasi, meskipun kaya 
inisiatif, tetapi lembaga layanan kredit 
untuk orang desa juga tidak berakar 
dalam masyarakat. Ada alasan yang 
mendasarinya, yaitu meluasnya 
ekspansi kapitalistik predator. Selain 

itu, negara sebenarnya memihak pada 
lembaga bisnis kapitalis sehingga yang 
lebih banyak diurus adalah bank besar. 
Hal itu juga terjadi karena berbagai 
program masih miskin aksi kerakyatan, 
sehingga masyarakat desa tidak terlibat 
secara aktif. 

Sementara itu pada era reformasi, 
muncul program PNPM Mandiri 
Pedesaan, yang popular pada era 
SBY. Dalam program ini ada kegiatan 
SPP (Simpan-Pinjam Perempuan) 
yang diharapkan dapat meningkatkan 
akses perempuan pada modal dan 
usaha ekonomi mikro dan kecil. Akan 
tetapi, kerja SPP dapat dikatakan 
mandul. Studi Evaluasi PSPK UGM 
menunjukkan bahwa SPP masih fokus 
pada upaya menyukseskan proyek 
seperti memperbanyak peminjam 
daripada memberdayakan kelompok 
miskin. 

Belajar dari Grameen Bank
Grameen Bank menjadi buah bibir 

di kalangan praktisi pembangunan 
di seluruh dunia karena berhasil 
memberdayakan jutaan kaum miskin, 
khususnya perempuan di Bangladesh. 
Grameen Bank didir ikan oleh 
Muhammad Yunus sebagai elemen 
masyarakat sipil yang peduli terhadap 

fo
to

 s
um

be
r:

 s
am

aw
ar

ea
.c

om

Launching dan seminar nasional pengembangan BUM Desa melalui Kredit Sahabat di 
Sumbawa 22 Maret 2017
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nasib rakyat miskin dalam pembangunan. 
Kaum miskin tidak bisa keluar dari jerat 
kemiskinan jika tidak ada gerakan aksi yang 
mendampinginya. 

Strategi pemberdayaan Grameen Bank 
adalah menempatkan bank sebagai gerakan 
sosial untuk pemberdayaan orang desa, 
khususnya kaum perempuan. Mengapa 
perempuan karena merekalah yang paling 
didera oleh kemiskinan struktrual dan 
kultural. Agar peran nasabah Grameen 
Bank bisa maju, maka nasabah diorganisir 
untuk bergabung dalam kelompok usaha. 
Kelompok usaha dibagi menjadi tiga strata, 
satu unit kelompok kecil dengan anggota 5 
orang, satu unit gabungan 3 kelompok kecil 
dengan anggota 15 orang, dan satu unit 
gabungan 5 kelompok kecil dengan 25-30 
orang. 

Dana kredit dikucurkan secara bergilir 
di dalam unit kelompok terkecil. Seorang 
anggota dapat memperoleh bantuan 
kredit bila aktif dalam kelompok. Nasabah 
kemudian bersatu dalam memajukan usaha, 
melalui sharing pengalaman, survei pasar 
dan menyusun rencana bisnis. Grameen 
Bank juga menyediakan pendamping untuk 
mengaktifkan kegiatan kelompok dan 
membimbing setiap bisnis dampingannya.

 Grameen Bank memungut bunga sebesar 
2 persen per tahun. Bunga ini terlalu tinggi 
dalam kacamata orang luar. Namun dalam 
kacamata pengelolanya adalah masuk akal. 
Pertama, bunga yang relatif tinggi itu dipakai 
menambah modal sehingga Grameen Bank 

bisa bekerja untuk melayani masyarakat 
desa yang tersebar luas di Bangladesh. 
Kedua, sebagian dari keuntungan melalui 
bunga tersebut bisa dijadikan sebagai dana 
penguatan capacity building para nasabah. 
Akan tetapi, Grameen Bank bukan bank milik 
desa sehingga mereka bukan subjek yang 
berkuasa dan aktif  membangun kemandirian 
secara otonom.

Tantangan kedepan
Meskipun memiliki semangat pem-

berdayaan, Grameen Bank tetap memiliki 
kelemahan karena bank ini bukan milik orang 
miskin atau desa. Saham tetap dikuasai oleh 
para pendiri, dan orang desa tetap menjadi 
objek program pemberdayaan. Ke depan, 
desa harus memiliki lembaga perkreditan 
mikro, dan masyarakat desalah yang 
menge lola,  turut menanamkan modal, dan 
memanfaat kannya untuk memajukan usaha. 

Dengan demikian, lembaga perkreditan 
mikro akan menjadi kekuatan warga desa 
dalam melancarkan gerakan ekonomi 
kerakyatan secara partisipatif. Lembaga 
perkreditan mikro ini harus dipastikan 
untuk memberdayakan masyarakat desa, 
khususnya golongan miskin, marginal, dan 
warga desa umumnya. Lembaga keuangan 
ini bisa di bawah naungan BUM Desa, 
koperasi, atau usaha ekonomi lainnya yang 
merupakan gerakan ekonomi kerakyatan di 
desa sehingga berfungsi untuk meningkatkan 
kemandirian ekonomi desa. 

foto sumber: samawarea.com

Masyarakat di Kecamatan 
Plampang sedang 

bertransaksi  Kredit Sahabat 
(Kerabat) yang dikelola 

Badan Usaha Milik Desa. 
(BUMDesa)
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Ke depan, gotong royong harus 
dimaknai sebagai konsolidasi 
untuk merebut akses dan aset 

demi kepentingan desa

Masih banyak pemerintah 
desa yang belum melibatkan 

perempuan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan
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Menuju Desa
Mandiri Data

Bagi pemerintah, termasuk 
peme rintah desa, data adalah 
tulang punggung untuk me-
rancang dan menjalankan 

ber bagai kebijakan atau program. 
Data tersebut bisa berupa data sosial 
kependudukan, ekonomi perdagangan, 
hingga pengelolaan sumber daya alam. 
Tanpa data yang akurat mustahil ter-
wujud kebijakan yang efektif serta 
dapat diterima oleh semua masyarakat. 

Data juga menjadi kunci trans-
paransi dan akuntabilitas dalam setiap 
program yang digulirkan pemerintah, di 
pusat ataupun di desa. 

Sayangnya akurasi data masih 
menjadi persoalan. Data yang disaji-
kan oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS) sebagai lembaga yang ber-
tanggungjawab untuk menyediakan 
kebutuhan data seringkali dinilai 
bermasalah. Sebagai contoh adalah 
data kemiskinan yang biasa dijadikan 
basis untuk pemberian bantuan kepada 
masyarakat. Sengkarut data tersebut 
menjadi ganjalan bagi pelaksana 
program maupun pengguna data di 
lapangan.

Pada pelaksanaan program bantuan 
pemerintah, seperti pembagian Kartu 
Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar 
atau, pada periode pemerintahan 
sebelumnya, Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) dan bantuan beras bagi keluarga 

tidak mampu (Raskin), seringkali 
muncul protes dari masyarakat karena 
menilai distribusi bantuan tersebut 
tidak tepat sasaran. Hal ini  menjadi 
persoalan di hampir semua pemerintah 
desa, terutama ketika mereka menjadi 
penyalur akhir bantuan kepada 
masyarakat. Perangkat atau kepala 
desa sering menerima protes dari 
masyarakat karena bantuan dinilai 
tidak terdistribusi dengan baik. 

Untuk mengakomodir masyarakat 
tidak mampu yang tidak menerima 
bantuan, pemerintah desa harus 
memutar otak dan tidak jarang 
perlu membuat diskresi kebijakan. 
Contohnya di Desa Rappoa, Kab. 
Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dalam 
musyawarah desa disepakat i , 
Peme rintah Desa Rappoa terpaksa 
mengurangi jatah beras yang diterima 
oleh warga sesuai daftar yang diberikan 
pemerintah pusat untuk didistibusikan 
kembali kepada warga tidak mampu 
yang tidak memperoleh jatah bantuan. 
Praktik tersebut terjadi di banyak 
desa dan pemerintahan desa harus 
mengambil langkah tersebut demi 
menghindari konflik maupun untuk 
menciptakan rasa keadilan.

Salah satu penyebab munculnya 
permasalahan data selama ini 
adalah adanya masalah di hulu, 
sejak pengumpulan data oleh BPS. 
Tidak semua tenaga enumerator 
yang digunakan oleh BPS memiliki 
pengetahuan maupun keterampilan 
untuk menggali data. Banyak pula 
enumerator tidak menguasai kondisi 

sosial ekonomi masyarakat desa, 
karena memang tidak memiliki 
pengalaman hidup di desa. Penulis 
sendiri menemukan cerita beberapa 
warga yang mengaku tidak pernah 
disensus, namun di rumahnya sudah 
ditempeli stiker tanda telah disensus. 

Desa Mandiri Data
Saat ini telah muncul beberapa 

inisiatif dari pemerintah desa untuk 
mengembangkan data secara mandiri. 
Pada 2011, misalnya, dengan di-
dukung Combine Research Institute, 
IDEA, dan Pemerintah Daerah Kabu-
paten Gunungkidul, dua desa–Desa 
Nglegi, Kecamatan Patuk, dan Desa 
Girikarto, Kecamatan Panggang–
meng  embangkan Sistem Informasi 
Desa (SID). Berbeda dengan metode 
pengumpulan data yang digunakan oleh 
BPS, Pemerintah Desa Nglegi tidak 
berhenti pada wawancara individu 
atau rumah tangga, namun melakukan 
triangulasi kepada tetangga dari 
warga yang diwawancara. Misalnya 
dalam pengumpulan data tentang 
kekayaan atau penguasaan aset untuk 
data kemiskinan, petugas di tingkat 
desa akan mengecek kepemilikan 
harta setiap warga seperti ternak dan 
lahan kepada beberapa tetangganya. 
Ini karena individu dianggap sering 
tidak transparan terkait kepemilikan 
kekayaan, sedangkan tetangga 
dianggap cukup memiliki pengetahuan 
tentang lahan garapan, atau jumlah 
ternak, dari warga di sekitarnya. 
Dengan triangulasi ini, diharapkan data 

NURMA FITRIANINGRUM

Peneliti IRE
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yang diperoleh lebih akurat. 
Metode t r iangulas i  dengan 

menggunakan penilaian/informasi 
tetangga bukan tanpa risiko adanya 
bias atau adanya unsur subyektif. 
Terlebih untuk kepemilikan aset-
aset non fisik, atau soal utang, 
karena informasi tentang hal-hal ini 
biasanya tertutup dan jarang diketahui 
orang di sekitarnya. Tetapi metode 
pengumpulan data seperti di atas 
perlu diapresiasi. Agar datanya lebih 
valid, perlu disusun instrumen yang 
lebih baik. Data yang diperoleh juga 
mulai digunakan sebagai basis data 
pemerintah desa dalam merancang dan 
menjalankan kebijakan tingkat desa, 
misalnya dalam menjalankan program-
program yang dibiayai oleh APBDesa.

Inisiasi implementasi SID di 
Desa Nglegi dan Girikarto tersebut 
berlanjut ke semua desa di Kabupaten 
Gunungkidul pada 2015. Selanjutnya, 
SID itu diintegrasikan dalam Sistem 
Informasi Kabupaten (SIK) pada 
tahun 2016. Jika SID ditujukan untuk 
menjadi basis data bagi pengambilan 
keputusan di desa, maka SIK ditujukan 
untuk menjadi rujukan perencanaan 
dan pengambilan keputusan di tingkat 
kecamatan, Pemerintah Daerah 
Gunungkidul (gunungkidulkab.go.id). 
Sayangnya, langkah baik yang telah 
diambil oleh pemerintah daerah ini 
belum dibarengi dengan keterlibatan 
pemerintah pusat. Berbagai kebijakan 
dari  pemerintah pusat masih 
menggunakan dan hanya mengakui 
data-data yang dihimpun oleh BPS.

Selain inisiatif oleh Pemdes 
Nglegi dan Girikarto serta Kabupaten 
Gunungkidul, pada tahun 2017 IRE, 
dengan dukungan program KOMPAK, 
juga mendorong sejumlah desa di 
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa 
Tenggara Barat untuk memiliki data 
desa yang baik. Di Desa Krakitan, 
Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa 
Tengah, misalnya, tim media warga 
dengan dukungan pemerintah desa 
melakukan pendataan penyandang 
disabilitas. Dari hasil pendataan 
tersebut didapatkan hasil yang 
berbeda dengan data difabel Desa 
Krakitan yang dimiliki oleh Bappeda 

Kabupaten Klaten. Dari segi jumlah, 
banyak ditemukan warga difabel yang 
tidak masuk ke dalam data, atau 
sebaliknya, warga bukan penyandang 
disabilitas tapi ada dalam data. 
Tim media melakukan pendataan 
dengan meminta keterangan warga 
serta kunjungan langsung ke rumah 
difabel untuk mengetahui kondisi 
yang bersangkutan. Keberhasilan ini 
diapresiasi oleh Pemerintah Kecamatan 
Bayat dan Kabupaten Klaten. Camat 
kemudian mendorong pelaksanaan 
review data penyandang disabilitas 
di seluruh wilayah Kecamatan Bayat 
dengan metode yang sama.

Belajar dari implementasi SID 
sejauh ini, pemerintah daerah 
perlu menjembatani permasalahan 
pemanfaatan data antara pemerintah 
desa dan pemerintah pusat. Selama 
ini pemerintah pusat cenderung abai 
dan menutup mata atas amburadulnya 
basis data yang digunakan untuk 
mengimplementasikan sejumlah 
program, terutama program yang 

ditujukan secara langsung kepada 
individu. Misalnya Bantuan Langsung 
non Tunai, dan Program Keluarga 
Harapan. 

Sudah saatnya pemerintah pusat, 
terutama Badan Pusat Statistik sebagai 
leading sector, memberdayakan sum-
ber daya manusia yang ada di desa 
untuk melakukan pendataan secara 
mandiri, pemerintah dapat melatih 
tenaga-tenaga di desa, menyusun 
instrumen yang mudah digunakan 
oleh masyarakat, serta menyiapkan 
infrastruktur yang aksesibel. Seharus-
nya pula, dengan dukungan teknologi 
informasi dan internet, proses 
penghimpunan data (input) dapat 
dilakukan dengan lebih mudah. 
Implementasi pengumpulan data ter-
sebut tidak perlu dilakukan serentak 
di semua desa di Indonesia, tapi dapat 
dimulai dengan inisiasi/pilot project di 
desa-desa yang telah memiliki modal 
sistem informasi desa yang baik atau 
setidaknya ter-update. 

foto sumber: http://gdhe.web.id

Kunjungan partisipan Sekolah Sistem Informasi Desa (SSID) dari 7 desa Kabupaten Kebumen 
Provinsi Jawa Tengah.
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Indonesia menjadikan pertanian 
sebagai salah satu pendukung 
pembangunan nasional. Letaknya 
yang berada di bawah garis imajiner 

khatulistiwa, membuat Indonesia 
memiliki modal utama dalam bercocok 
tanam, yakni  beriklim tropis dan 
tanahnya subur. Namun kemiskinan 
di perdesaan mencapai  hampir 50 
persen dan itu terjadi pada petani 
(BPS, 2017). Penyebabnya bisa terjadi 
karena melimpahnya tenaga kerja 
pertanian, terutama di pulau Jawa, 
sementara luas lahan tetap dan bahkan 
semakin berkurang.  

Terjadinya penyempitan dan alih 
fungsi lahan pertanian telah dirasakan 
lebih dari satu dekade . Misalnya di 
Jawa Tengah, selama tahun 2000-
2010 telah terjadi alih fungsi lahan 
pertanian sawah hingga 14.830 
hektare atau 4,12 hektare per hari, 
setara sekitar luas empat lapangan 
sepakbola. Meskipun terdapat 
perluasan lahan, namun peningkatan 
luas lahan sawah tersebut tidak 
sebanding dengan alih fungsi lahan 
pertanian  sawah. Pengendalian 
alih fungsi lahan dengan melakukan 
perbaikan kesejahteraan petani belum 
menjadi solusi bagi ketersediaan 
pangan. Dengan penghasilan yang 
rendah, petani pada akhirnya memilih 

beralih profesi dan menjual lahan 
mereka demi keberlanjutan hidup.

Riset yang dilakukan oleh Purwito 
(2015) pada masyarakat petani di 
Desa Kolomayan, Kabupaten Blitar, 
menemukan petani di wilayah itu 
menghadapi permasalahan akibat 
luas lahan pertanian yang semakin 
sempit sementara mereka harus 
menanggung beban kebutuhan rumah 
tangga. Untuk bertahan hidup, para 
petani tidak hanya mengandalkan 
aktivitas bertaninya, namun memiliki 
strategi lain. Strategi beternak 
dilakukan oleh petani sawah untuk 
menghasilkan tabungan dan investasi. 
Strategi pratronase dilakukan dengan 
mengerjakan lahan milik orang lain.  
Strategi solidaritas horizontal dengan 
lebih mengedepankan modal sosial 
guna membangun jaringan sosial di 
antara petani sawah, misalnya dengan 
saling memberi bahan makanan seperti 
sayuran dan buah-buahan. 

Selain persoalan lahan, para petani 
dihadapkan pada tingginya biaya proses 
produksi.  Hilangnya benih, pupuk dan 
obat-obatan di pasaran masih sering 
terjadi menjelang musim tanam. Belum 
lagi nilai jual yang rendah ketika musim 
panen. Problem petani ini menjadi 
tantangan bagi pemerintah hari ini. 
Penerapan Undang-Undang No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa diharapkan 
menjadi problem solver bagi petani 
berlahan sempit. Azas rekognisi dan 
subsidiaritas yang termuat dalam 
UU Desa saat ini dapat menjamin 
desa untuk menentukan kewenangan 
lokal desa dan kedudukan desa 
sebagai pemerintahan yang berbasis 
masyarakat. Pemerintah desa dapat 
ikut andil dan mengambil peran dalam 

proses produksi petani berlahan sempit, 
sehingga keberlanjutan kehidupan di 
desa dapat dijamin. 

Penguatan Petani Berlahan 
Sempit

Sejumlah upaya dapat dilakukan. 
Pertama, menguatkan kelembagaan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). 
Setelah tiga tahun UU Desa, desa 
diharapkan terus turut menjamin 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
desa. Keberadaan BUMDesa  di setiap 
desa, didorong  mampu membantu 
peningkatan kualitas kehidupan 
masyarakat desa, terutama petani 
berlahan sempit. Menurut Yulianto 
(2017), BUMDesa sebagai lembaga 
ekonomi lokal yang mengedepankan 
kemanfaatan sosial (social benefit) 
terbukti mampu menjadi alternatif 
dalam memecahkan persoalan sosial 
di beberapa daerah. Pemerintah sen-
diri terus mendorong pembentukan 
BUMDesa yang sampai saat ini telah 
terbentuk di 18.446 desa dari 74.910 
desa. 

BUMDesa ini dapat memberikan 
manfaat bagi petani berlahan sempit. 
Dari pengamatan penulis di sebuah 
desa di Kabupaten Jember, keberadaan 
BUMDesa sangat dibutuhkan petani 
saat memasuki masa tanam semangka, 
karena pupuk, obat-obatan dan bibit 
tiba-tiba menghilang di pasaran. Selain 
itu, harganya juga tiba-tiba melon jak 
tajam, yang ternyata dapat menim-
bulkan ketergantungan petani terhadap 
rentenir. 

Para petani berharap agar BUMDesa 
dapat mengendalikan harga kebutuhan 
proses produksi tanam semangka 
dan membeli hasil panennya, karena 

Undang-Undang 
Desa bagi Petani 
Berlahan Sempit

WAHYU HIDAYAT

Pemerhati Petani Desa
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harga menjadi masalah utama petani 
lahan sempit. Keterbatasan lahan 
menjadi pertimbangan petani dalam 
pengeluaran biaya dalam proses 
produksi. BUMDesa dapat membantu 
petani dalam menyediakan kebutuhan 
petani dalam mencukupi masa tanam, 
pemeliharaan, panen, dan pasca 
panen.

BUMDesa juga dapat meminjamkan 
modal kepada petani dengan skema 
simpan pinjam. Skema ini bisa 
dilakukan dengan pola kerjasama 
BUMDesa dengan pihak perbankan. 
Dengan cara ini, petani tidak lagi 
bergantung pada para rentenir yang 
memberikan pinjaman dengan bunga 
yang sangat besar. Dari pengamatan 
penulis di Jember, ditemukan bahwa 
dengan meminjam ke renternir Rp 
200 ribu untuk menanam semangka, 
petani harus mengembalikan 1 kwintal 
semangka seharga Rp 450 ribu. 
Menurut salah satu petani, ketika hasil 
panen bagus, utang kepada renternir 
dapat dibayar. Namun, jika panen 
gagal, utang ini menjadi masalah baru. 
Tidak sedikit petani yang kemudian 
menjual hewan ternaknya untuk 
menutupi utang.

Upaya kedua yang dapat dilakukan 
adalah memaksimalkan peran 
kelompok tani. Setelah berlakunya 
UU Desa, nafas dan semangat 
pembangunan desa bertumpu dari 
bawah atau masyarakat (grass root), 
termasuk di dalamnya masyarakat 
marginal yakni petani berlahan sempit. 
Keberadaan UU Desa tersebut perlu 
diikuti juga strategi yang jitu bagi 
keuntungan dan kesejahteraan petani. 

Gabungan  Ke lompok  Tan i 
(Gapoktan) harus membuat rencana 
stra  tegis (renstra) bagi kelompok tani 
di desa, yang mengutamakan keber-
pihakannya terhadap petani berlahan 
sempit, yakni dengan  me ngontrol 
peredaran subsidi pupuk dan benih 
agar tepat sasaran. Melalui program 
desa mandiri benih tahun 2015, 
pemerintah  sudah berkomitmen tidak 
akan mencabut kebijakan subsidi 
benih, sehingga petani tetap bisa 
mendapatkan benih berkualitas yang 
dapat meningkatkan produktivitas 

khususnya tanaman pangan.   
Sebagai wujud perlindungan dan 

pemberdayaan petani berlahan sempit, 
juga dapat dibuat kerjasama antar 
desa, one vilage one comodity dan 
pengembangan jejaring.  Diharapkan 
dengan pengembangan ekonomi 
kawasan pedesaan, peningkatan 
ekonomi perkotaan dan pedesaan 
dapat saling menguntungkan. 

Strategi lainnya adalah dengan 
memaksimalkan potensi sumber daya 
alam (SDA) dan sumber daya manusia 
(SDM) yang kurang  termanfaatkan. 
Dana desa sebesar Rp 3,8 triliun 
bisa digunakan untuk meningkatkan 
produktifitas sektor pertanian dan 
kepemilikan lahan sempit yang rata-
rata 0,25-0,50 hektare. Dengan 
peningkatan kualitas SDM petani 
lahan sempit, petani dapat mengolah 
lahan yang terbatas namun hasilnya 
bisa maksimal. Misalnya, seperti yang 
penulis temukan di Desa Gunungrejo 
(2017), Desa dengan kewenangan 
lokal yang dimilikinya telah me-
ngeluarkan Peraturan Desa (Perdes) 
mengenai pemanfaatan pekarangan 
untuk meningkatkan pendapatan 
warga, dengan menanam sayuran dan 
memelihara ikan. 

Upaya ketiga adalah Pengadaan 
Lahan Pertanian oleh Desa. Melalui 
PMK No. 226/PMK.07/2017, pe-
me  rin tah pusat menerapkan for-
mula pengalokasian Dana Desa 
tahun 2018 dengan memberikan 
afir masi pada desa tertinggal dan 
sangat tertinggal yang mempunyai 
jumlah penduduk miskin tinggi untuk 

menempatkan fokus yang lebih besar 
pada pengentasan kemiskinan dan 
ketimpangan, yaitu dengan melakukan 
penyesuaian bobot variabel jumlah 
penduduk miskin dan luas wilayah. 
Salah satunya dengan pengalokasian 
anggaran untuk pembelian lahan 
pertanian yang diperuntukkan bagi 
petani berlahan sempit. Dengan skema 
bagi hasil, langkah ini akan berdampak 
positif bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat desa, mengurangi angka 
kemiskinan yang terjadi di pedesaan, 
dan bisa mengurangi penguasaan 
lahan pertanian desa oleh tuan tanah. 

Menurut Khairudin (2017), di 
wilayah kabupaten Sleman, harga 
tanah di perdesaan naik ketika para 
peng embang perumahan menguasai 
lahan-lahan pertanian di desa. Tentu 
hal ini berdampak buruk bagi generasi 
yang akan datang dalam memenuhi 
kebutuhan sandang, pangan, dan 
papan, jika harga tanah terus 
melonjak naik. Upaya pencegahan 
agar petani tidak mudah menjual 
tanah pertaniannya ke pengembang 
seperti  nya perlu juga dilakukan oleh 
pemerintah desa. Desa harus me-
yakinkan petani bahwa lahan per-
tanian saat ini masih sebagai sumber 
penghasilan keluarga. 

Untuk itu, pemerintah desa perlu 
memaksimalkan kembali ruang parti-
sipasi. Forum Musyawarah Dusun 
(Musdus) dan Musyawarah Desa 
(Musdes) bukan sekedar menjadi 
acara seremonial untuk memenuhi 
se ba gian persyaratan pencairan Dana 
Desa. Peran Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) perlu ditingkatkan dengan 
melibatkan gapoktan dan petani 
sebagai mitra dan sekaligus kekuatan 
penyeimbang dari pemerintah desa. 
Dengan cara itu, gapoktan dan petani 
bisa terlibat dalam merancang pem-
bangunan desa dan pembiayaan desa, 
sehingga pengembangan usaha tani 
dan keberpihakan terhadap petani 
berlahan sempit dapat dimasukkan 
dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), 
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa 
(RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDesa).  

Dengan pengalokasian 
anggaran untuk pembelian 

lahan pertanian yang 
diperuntukkan bagi petani 

berlahan sempit, bisa 
mengurangi penguasaan 

lahan pertanian desa oleh 
tuan tanah.

”
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Michael Hauben—Bapak 
Netizen Dunia—meyakini 
kehadiran jaringan internet 
akan memperkuat alam 

demokrasi dunia. Apa yang dikatakan 
Michael Hauben itu terbukti sekarang. 
Internet telah membuka mata 
masyarakat dunia tentang kejadian-
kejadian di berbagai belahan dunia 
tanpa batas teritorial (“Anxieties/
Desires”, Waizly Darwin, Gramedia 
2011).

Senada dengan Hauben, AE 
Priyono, Direktur LP3ES mengistilahkan 
gerakan warganet di dunia maya 
sebagai gerakan ‘Horisontalisme’, yaitu 
gerakan yang berawal dari cysberspace 
kemudian mengalami transformasi 
menjad civic-cyberspace, yaitu ruang 
publik digital yang sangat terbuka 
untuk deliberasi tentang isu-isu publik. 
(AE Priyono, 2016).

Gerakan For Bali di dalam buku ini 
merupakan bukti nyata tentang gerakan 
horisontalisme yang dikemukakan oleh 
AE Priyono. Gerakan yang berawal dari 
dunia maya bertansformasi menjadi 
gerakan sipil untuk menyuarakan 
penolakan proyek reklamasi Teluk 
Benoa. Adapun proyek reklamasi ini 
merupakan proyek untuk membuat 
daratan baru sebanyak 12 pulau 
di Teluk Benoa, dengan luas total 
700 hektare. Proyek ini berdasarkan 
pada Peraturan Presiden (Perpres) 

No. 51/2014 yang menyatakan 
kawasan Teluk Benoa sebagai zona 
penyangga, yang lahir sebelum masa 
kepemimpinan SBY berakhir.  Perpres  
ini bertentangan dengan dua Perpres 
sebelumnya yang dikeluarkan oleh 
Presiden yang sama, yaitu Perpres No. 
45/2011. Celakanya lagi Gubernur I 
Made Mastika mendukung mega 
proyek ini.

Reklamasi Teluk Benoa akan ber-
dampak pada tergusurnya mata 
pencaharian mayoritas warga yang 
berprofesi menjadi nelayan. Selain itu, 
kawasan ini termasuk kawasan cagar 
budaya dan wilayah suci warga Bali, 
karena di tempat ini terdapat 24 kuil 
agama Hindu.

Amalinda Savirani di dalam kata 
pengantar buku ini menjelaskan bahwa 
gerakan netizen melalui platform media 
sosial hanya sebatas pada wacana 
sebagai gerakan sosial. Amalinda 
mengutip Merlyna Lim di Journal of 
Contemporary Asia, yang berjudul 
“Many Clicks but Little Sticks”, yang 

menjelaskan bahwa netizen hanya rajin 
mengklik tombol tapi tidak ada dampak 
apapun terhadap gerakan sosial. Tapi 
ini berbeda dengan Gerakan For Bali, 
yang berhasil mentransformasi yang 
tadinya hanya menjadi pembincangan 
di dunia maya menjadi gerakan yang 
masif dan mempunyai daya lawan yang 
sangat kuat (Hal. 138).  

Buku yang berawal dari tesis S2 
di Program Studi S2 di Departemen 
Politik Pemerintah, Fisipol UGM 
memberikan gambaran kepada publik, 
bagaimana gerakan yang tadinya hanya 
“berisik” di media sosial menjadi 
gerakan yang meluas dan mempunyai 
kekuataan yang cukup besar untuk 
menolak kebijakan pemerintah untuk 
melaksanakan mega proyek ini. 
Gerakan yang minim sumber daya 
material bisa berubah menjadi gerakan 
massal dengan agenda politik yang 
jelas yaitu Menolak Reklamasi Teluk 
Benoa (Hal. 83).

Kenapa media sosial? Pertanyaan 
ini ada dibenak saya ketika pertama 

Gerakan 
Sosial Baru 
ala Netizen

Judul Buku   : Media Sosial dan Demokrasi
Penulis          : I Gusti Agung Ayu Kade Galuh
Kata Pengantar  : Amalinda Savirani, Ph.D
Penerbit  : Polgov
Cetakan   : Pertama, Maret 2017
Tebal   : xxiv+ 212 hlmn

RESENSI BUKU



FLAMMA Review Edisi 50 Agustus 2017 15

kali melihat buku ini, karena bukan 
persoalan mudah menurunkan 
wacana yang ada di sosmed menjadi 
sebuah gerakan massal untuk 
melakukan penolakan terhadap 
sebuah megaproyek yang didukung 
oleh pemerintah pusat. Di buku ini, 
penulisnya menjelaskan kenapa 
menggunakan media sosial. 

Ada empat pertimbangan memilih 
media sosial sebagai Gerakan For 
Bali. Pertama, murah, menggunakan 
sosmed tidak memerlukan biaya 
tinggi sehingga tidak memerlukan 
modal yang besar. Kedua, saat ini 
pengguna medsos tidak lagi kelas 
menengah, masyarakat  desa sekarang 
sudah menggunakan medsos dalam 
kehidupan sehari-hari sehingga mudah 
dijangkau oleh akar rumput. Ketiga, 
salah satu kelebihan medsos adalah 
tidak melalui kebijakan redaksional. 
Keempat, para aktor Gerakan For Bali 
mayoritas kelas menengah perkotaan 
dan usia produktif. Mereka tidak 
gagap teknologi, mereka menggunakan 
medsos sebagai ruang politik untuk 
menyuarakan aspirasi.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana 
strateginya? Menariknya Gerakan For 
Bali menggunakan medsos tidak hanya 
sekedar publikasi melainkan gerakan 
perlawanan. Karena bertujuan sebagai 
gerakan perlawanan maka bentuk, 
konten, dan target khayalak menjadi 
hal utama sehingga memerlukan 
perencanaan yang matang dan 
terorganisir. Dampak dari seriusnya 
pengelolaan konten membuat identitas 
warga Bali yang menjadi korban 
semakin kuat sehingga melahirkan 
simpati pihak lain terhadap gerakan 
ini, sehingga memudahkan melakukan 
konsolidasi dan akhirnya gerakan 
perlawanan ini bersikap masif dan 
mendapatkan dukungan solid dari 
publik.

Buku ini menunjukkan kepada 
kita bahwa gerakan dunia maya 
bisa diorganisir, tidak hanya sekedar 
“berisik” di dunia maya namun menjadi 
gerakan nyata untuk menyuarakan 
penolakan reklamasi Teluk Benoa. 
Transformasi dari maya ke nyata ini 
menarik untuk dicermati. Gerakan For 

Bali mulai menyuarakan perlawanan 
Agustus 2013 menggunakan medsos 
dalam membangun opini perlawanan 
terhadap reklamasi Teluk Benoa, 
dan tepat 22 Januari 2014 bersama 
organisasi sipil, Gerakan For Bali 
berhasil melakukan aksi di depan 
Istana Merdeka, Jakarta. (Hal. 118).

Transformasi dari dunia maya 
ke dunia nyata tidak selalu berhasil 
diwujudkan. Lalu, apa kelebihan 
Gerakan For Bali ini sehingga berhasil 
dan bertahan hingga sekarang? 
Penulis buku ini menyimpulkan ada 
lima kondisi yang mendukung proses 
transformasi ini. Pertama, gerakan ini 
berhasil memproduksi konten yang 
membangkitkan kemarahan publik. 
Kedua, hal utama lain adalah komitmen 
yang kuat dari aktor gerakan. Ketiga, 
selain membangun komitmen aktor,  
gerakan ini juga membangun komitmen 
antar aktor gerakan baik secara internal 
juga ekstenal. Keempat, nilai lebih dari 
gerakan ini adalah berhasil menarik 
perhatian media massa mainstream 
untuk mengangkat dan membingkai 
isu gerakan ini. Kelima, setiap gerakan 
tidak pernah lepas dari peluang politik, 
ini karena sistem politik demokrasi 
yang dianut oleh Indonesia, kalau 
gerakan ini dibangun di zaman Orde 
Baru kemungkinan sulit diwujudkan. 
Melihat lima peluang itulah, penulis 
buku ini menyatakan bahwa Gerakan 

For Bali adalah gerakan sosial 
baru karena berhasil memobilisasi 
massa dan mendorong representasi 
demokratis (Hal. 162)  

Perjuangan belum selesai, masih 
butuh amunisi dan tenaga untuk 
terus menggelorakan perlawanan 
menolak reklamasi. Bagaimana 
Gerakan For Bali mempertahankan 
barisan ini? Pertanyaan ini penting 
karena gerakan perlawanan seperti ini 
bisa terbelah bila tidak dirawat dan 
dikonsolidasikan, dan  walaupun sudah 
berhasil melakukan gerakan nyata tapi 
masih tetap terbuka peluang gerakan 
ini dipreteli oleh kelompok-kelompok 
yang pro reklamasi. Ini tantangan yang 
selalu akan dihadapi oleh gerakan sipil 
dan tidak menutup kemungkinan  juga 
dihadapi oleh Gerakan For Bali. 

Machmud N A
Manajer Komunikasi IRE

sumber foto: https://www.forbali.org

Superman Is Dead (SID), Navicula, Nosstress 
Bali, bersama masyarakat melakukan petisi 
kepada Presiden untuk membatalkan Perpres 
51 tahun 2014.
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Sejatinya UU No 6 Tahun 2014 
tentang Desa, yang biasa 
disebut dengan UU Desa 
semangatnya adalah me-

ngembali kan hak dan kewenangan 
desa yang selama ini diambil oleh 
pemerintah pusat. Hak dan kewengan 
yang sekarang dikembalikan ke desa 
salah satunya adalah pengelolaan dana 
desa. Desa diberikan kewenangan 
untuk membelanjakan dana desa tapi 
tidak keluar dari koridor hukum yang 
berlaku.

Kasus-kasus penyalahgunaan dana 
desa yang dilakukan oleh oknum-
oknum kepala desa bukan salahnya 

tan kapasitas peme rintah desa 
harus dioptimalkan.

3. Mengajak elemen-elemen ma-
sya   rakat untuk membantu desa 
dalam pengelolaan dana desa 
dengan mengajak masya rakat 
untuk berpartisipasi dalam 
pengelolaan dana desa.

Demikian Pernyataan Sikap IRE 
terhadap kasus-kasus korupsi Dana 
Desa. Pernyataan sikap ini boleh 
dikutip dengan tidak menghilangkan 
substansi dari pernyataan sikap ini.

Yogyakarta, 6 Agustus 2017

Pernyataan 
Sikap IRE 
terhadap 
Kasus-kasus 
Dana Desa

dana desa, melainkan mekanisme 
yang pengelolaan dan kurangnya 
pendampingan yang dilakukan oleh 
Kementerian terkait kepada pemerintah 
desa. Ini terbukti ada beberapa desa 
yang mampu mengelola dana desa 
dengan baik dan transparan. Salah 
satunya Desa Panggungharjo, Bantul, 
Yogyakarta. 

IRE yakin sumber masalahnya buka 
pada Dana Desanya tapi mekanisme 
pengelolaan dan pendampingan 
yang tidak maksimal dilakukan oleh 
kementerian terkait. Maka dengan ini 
IRE menyampaikan sikap :  

1. Sumber masalah korupsi di desa 
bukan Dana Desa melainkan 
pemerintah desa tidak men-
dapatkan pengetahuan dan 
pen dampingan yang optimal 
ten tang pengelolaan dana desa 
dari kementerian terkait.

2. Kementerian Desa diminta 
untuk lebih maksimal dalam 
pro  ses pendampingan ke desa, 
tidak hanya sekedar admi nis -
trasi saja melainkan pening ka-
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