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U

U Desa telah disahkan, namun masyarakat desa tak banyak yang
tahu mengenai UU yang digadang-gadang akan mensejahterakan
mereka. Sejak kemunculan isu UU khusus desa yang dimulai
dari RUU Desa pada tahun 2006, hanya segelintir orang yang paham
mengenai rancangan kebijakan ini, yakni mereka yang duduk di
pemerintahan desa dan beberapa orang pemerhati desa.
Mahasiswa yang tergolong masyarakat update informasi pun tidak
banyak tahu. Sepertihalnya Annisa, mahasiswa salah satu universitas
negeri di Yogyakarta ini mengaku belum lama mengetahui tentang UU
Desa ini, padahal ia kuliah sejak tahun 201O. “Familier dengan UU Desa
ini, baru-baru saja. Mungkin karena dulu jarang ada berita tentang UU
Desa, dan baru sering muncul di media akhir-akhir ini, setelah di sahkan,”
ujarnya.
Berbeda dari Annisa, Pujiyati, warga desa Sindumartani, kecamatan
Ngemplak, Sleman, mengaku tidak mengetahui UU Desa. Bahkan ia
juga belum pernah mendengar berita terkait UU Desa sekalipun itu dari
TV ataupun radio. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat
terkait UU Desa ini, tim majalah Flamma menjelaskan sekilas mengenai
isi UU Desa. Setelah mendapat penjelasan singkat, tersungging senyum
di bibir Pujiyati. “Kalau nanti benar-benar turun uang langsung ke desa,
semoga lebih banyak untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bukan
hanya untuk pembangunan saja,” ungkapnya penuh harap.
Pengesahan UU Desa juga disambut baik oleh para kepala desa. Hal
ini terlihat saat tim majalah Flamma hadir pada acara yang diadakan
FPD (Forum Pembaharuan Desa). Forum yang beranggotakan kepala
desa dan perangkatnya ini salah satu agendanya, yakni membahas aksi
untuk mendukung goal-nya UU Desa yang akan disahkan pada tanggal
18 Desember 2013. Menurut Agus Tri Raharjo, ketua FPD, anggotanya
menyambut gembira putusan ini dengan memberikan dukungan moral
kepada anggota DPR RI yang ikut memperjuangkan UU ini berupa aksi
damai di depan gedung DPR/MPR/DPD dengan 5.000 massa aksi.
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Memperkuat Partisipasi,
Menata Demokrasi
Dina Mariana
Peneliti IRE

K

elahiran UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa disambut
semarak, tidak terbatas
oleh Pemerintah Desa. UU Desa
menjadi topik perbincangan di
berbagai diskusi publik, media,
maupun keseharian warga.
Optimisme tumbuh meski tidak
semua pihak menatap UU Desa
dengan pemahaman yang sama.
Sebagian melihatnya sebagai tonggak
dimulainya pendalaman demokrasi
pada aras lokal, lainnya menganggap
UU Desa sebagai jalan membangun
kemandirian desa dan ekonomi
warga, namun tak kurang juga yang
menilainya secara sempit sebatas
melimpahnya uang yang akan
mengalir ke desa.
Publik memang lebih akrab
dengan mendengar wacana UU Desa
sebagai instrumen untuk mengalirkan
dana ke desa. Pemberitaan media
juga kerap mereduksi UU Desa
sebatas isu alokasi anggaran. Para
calon legislatif maupun salah satu
calon presiden saat kampanye pemilu
2014 juga ramai menjanjikan alokasi
anggaran Rp. 1 Milyar per Desa.
Lalu apakah UU Desa hanya
bicara soal uang? Tentu saja tidak.
Tambahan jenis alokasi anggaran
pada sumber penerimaan desa
adalah konsekuensi pengakuan
kedudukan desa sebagai satuan
pemerintahan dalam sistem
pemerintahan nasional. Lebih
dari itu, misi otonomi desa untuk
mengelola urusan pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan, dan
pemberdayaan warga justru adalah
nilai utama UU Desa.
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Tepat di sinilah nilai strategis dari
isu partisipasi warga dalam mengisi
makna UU Desa. Partisipasi adalah
medium membangun keberdayaan
masyarakat desa untuk memastikan
kemanfaatan UU Desa bagi seluruh
warga.

Partisipasi Warga dalam
Demokrasi Desa
Partisipasi warga adalah sendi
demokrasi desa. UU Desa ingin
menempatkan masyarakat pada
posisi penting, subyek kebijakan. Di
dalamnya tercakup peran strategis
warga untuk mempengaruhi dan
menentukan kebijakan desa,
terlibat dalam proses implementasi
kebijakan, sekaligus menjadi
pengawas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
desa. Ini menandai sensiitivitas
UU Desa pada dua elemen dasar
partisipasi, yaitu akses dan kontrol
warga terhadap kebijakan publik di
desa.
Mengadaptasi pemikiran
Gaventa dan Valderama (1999),
partisipasi dapat dikategorikan
dalam tiga jenis pada ranah praksis.
Pertama, partisipasi politik yang
memberikan ruang interaksi bagi
individu atau kelompok warga untuk
mengungkapkan kepentingannya
melalui tindakan-tindakan yang
terorganisir dalam saluran-saluran
partisipasi. Dalam konteks desa,
ini ditunjukkan melalui hak warga
dalam pemilihan Kepala Desa (Pasal
34), pemilihan perwakilan Badan
Permusyawaratan Desa (Pasal
56), serta hak memilih dan dipilih
menjadi Kepala Desa, anggota Badan
Permusyawaratan Desa, ataupun
Perangkat Desa (Pasal 68 ayat 1
huruf d).
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Kedua, partisipasi sosial
yang mengerangkai keterlibatan
masyarakat untuk mempengaruhi
proses kebijakan di luar saluran
dan proses formal pengambilan
keputusan. Ini bisa berlaku baik pada
semua fase pada siklus kebijakan
pembangunan baik perencanaan,
implementasi, pemantauan dan
pengawasan, maupun evaluasi
kebijakan (Stiefel dan Wolfe,1994).
Partisipasi jenis ini digunakan untuk
mempengaruhi wacana publik agar
mendapatkan bahan baku yang
cukup saat dilakukan pengambilan
keputusan.
Dalam konteks Desa, partisipasi
sosial umumnya lekat dengan
kehidupan sosial sehari-hari warga
yang umumnya dicirikan oleh asas
kekeluargaan dan kegotongroyongan.
Partisipasi sosial biasanya diwadahi
dalam lembaga kemasyarakatan,
baik berdasarkan unsur kewilayahan
(RT dan RW) ataupun berdasarkan
kesamaan minat, profesi, atau
peran sosial lainnya (organisasi
kepemudaan, PKK, Posyandu,
kelompok tani, dan sebagainya).
Prinsipnya, melalui forum-forum
ini warga membangun kepedulian,
mampu menyampaikan saran,
pendapat, dan aspirasi (Pasal 68
ayat 1 huruf c), serta ikut terlibat
dalam berbagai kegiatan desa (Pasal
68 ayat 2 huruf e).
Ketiga, partisipasi wargadiartikan
sebagai kepedulian dan keikutsertaan
warga dalam pembuatan kebijakan
dan pengambilan keputusan di
berbagai gelanggang kunci yang
mempengaruhi kehidupannya.
UU Desa menempatkan warga
dalam berbagai pengambilan
keputusan-keputusan strategis di
tingkat desa, tidak terbatas pada
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ranah pemerintahan, namun juga
pembangunan dan kemasyarakatan.
Ini dinyatakan sebagai hak warga
untuk mendesakkan kepentingannya
dan terlibat sebagai pengambil
keputusan strategis dalam
musyawarah desa seperti dalam hal
penataan desa, perencanan desa,
kerja sama desa, rencana investasi
ke desa, pembentukan BUM Desa,
maupun hal terkait aset desa (Pasal
54) serta hak meminta informasi
dan mengawasi penyelelenggaraan
pemerintahan desa (Pasal 68 ayat 1
huruf a).

Tantangan Pengorganisasian
Partisipasi Warga
UU Desamembuka kesempatan
tumbuh dan berkembangnya
Lembaga Kemasyarakatan Desa
(LKD) dan Lembaga Adat Desa
(LAD) (Pasal 94 dan Pasal 95).
LKD menjadi wadah partisipasi
masyarakat desa sebagai mitra
Pemerintah Desa untuk membantu
pelaksanaan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Sedangkan LAD adalah
lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi
bagian dari susunan asli desa yang
tumbuh dan berkembang atas
prakarsa masyarakat Desa. LAD
bertugas membantu Pemerintah
Desa dan sebagai mitra dalam
memberdayakan, melestarikan,
dan mengembangkan adat istiadat
masyarakat.
Pengakuan terhadap LKD juga
disertai jaminan pelibatannya sebagai
mitra pembangunan. Tidak terbatas
oleh Pemerintah Desa, pelibatan
LKD juga diwajibkan bagi berbagai
pelaksanaan program dan kegiatan
yang bersumber dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
maupun lembaga non-Pemerintah.
Ini menegaskan posisi strategis LKD
sebagai motor pembangunan desa.
Namun, rasa optimisme terhadap
LKD bisa tidak berarti jika tidak
mampu mengurai tantangan riil yang

umum dijumpai oleh LKD sebelum
ini. Ini menyangkut sejauhmana
dukungan regulasi dan kapasitas para
aktor desa merespon keberagaman
isu, minat, maupun kepentingan
warga yang dinilai penting untuk
diakomodasi dan diorganisasikan
melalui LKD.
PP No. 43/2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No.
6/2014 mengatur bahwa LKD
dibentuk atas prakarsa Pemerintah
Desa dan masyarakat dan ditetapkan
melalui peraturan desa (Pasal 150
ayat 1 dan 4) dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri (Pasal
153). Tak jauh beda dengan
pengaturan sebelumnya (PP No.
72/2005), PP No. 43/2014
juga menyebutkan contoh LKD
antara lain adalah rukun tetangga,
rukun warga, pemberdayaan
kesejahteraan keluarga, karang
taruna, pos pelayanan terpadu, dan
lembaga pemberdayaan masyarakat
(Penjelasan Pasl 150 ayat 1).
Prakteknya, sebelum ini para
aktor desa – khususnya Pemerintah
Desa - kerap gagap merespon
perkembangan isu-isu baru yang
menjadi kepedulian warga, termasuk
inovasi pembentukan organisasi
kemasyarakatan di luar organisasi
yang yang sudah turun menurun
dikenal. Tak jarang, Pemerintah
Desa justru bersikap konservatif,
baik karena alasan formalistikadministratif ataupun politis.
Formalistik karena dinilai tidak
disebut jelas pengaturannya dalam
panduan regulasi terkait LKD,
politis karena dinilai mengganggu
kemapanan para elit desa lainnya.
Perkembangan isu kesetaraan
gender, misalnya, sering tidak
memadai jika mengikuti kelaziman
pengorganisasian perempuan
melalui PKK. Belum lagi, umumnya
organisasi PKK juga mengikuti pola
struktur organisasi pemerintahan
desa. Istri Kepala Desa adalah Ketua
PKK, istri Sekretaris Desa adalah
Sekretaris PKK, dan seterusnya.
Pembelajaran di berbagai daerah
menunjukkan pentingnya lembaga
lain, atau paling tidak mereposisi

lembaga-lembaga yang sudah ada
sebelumnya agar adaptif terhadap
dinamika kebutuhan dan kepentingan
warga desa.
Community Center (CC) di
Kabupaten Lombok Barat bisa
menjadi contoh. CC adalah organisasi
perempuan yang bergerak dalam
advokasi pelayanan publik, baik
untuk isu perempuan maupun
kelompok rentan di desa. Awalnya,
organisasi ini juga sulit diterima oleh
Pemerintah Desa. Keberadaannya
sulit diakui karena dianggap bukan
bagian dari lembaga kemasyarakatan
yang lazim dimaksud oleh regulasi.
Perkembangannya, sejalan dengan
peran dan andilnya yang besar, CC
kini dapat diterima sebagai mitra
strategis Pemerintah Desa.

Mengembangkan Partisipasi
Warga
Keterbukaan respon dan
kemampuan mendesain pelembagaan
partisipasi warga melalui LKD
perlu dicermati bersama oleh para
pemangku kebijakan dan masyarakat
desa. Panduan regulasi LKD,
yang nantinya disusun mulai dari
Peraturan Menteri, harus mampu
menjamin ruang adaptasi bagi
perkembangan isu, kebutuhan, dan
kepentingan warga desa dalam
berbagai wadah.
Standarisasi LKD sebaiknya
dibatasi lebih untuk memastikan
bahwa LKD, adalah representasi
kebutuhan warga, mewadahi
kepentingan kelompok rentan di
desa, memperkuat keswadayaan,
serta mampu mendorong kualitas
dan inovasi pelayanan publik di desa.
Organisasi LKD juga harus bersifat
terbuka, tidak elitis, dan dapat
dipertanggungjawabkan akuntabilitas
kinerjanya.
LKD adalah medium
pengembangan demokrasi desa,
bukan organisasi korporatis
(perpanjangan tangan) dari negara,
juga bukan sekedar penampung
pelaksanaan program-program
pemerintah dan pihak luar desa.
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“Desa Membangun”:
Menyambut Pelaksanaan
UU Desa
Borni Kurniawan
Peneliti IRE

P

embangunan ekonomi dan
pengentasan kemiskinan
perdesaan selama ini masih
kurang mendapat perhatian serius.
Kemiskinan terbesar masih tetap di
wilayah perdesaan.
Program pembangunan
desa berciri community driven
development sudah banyak dilakukan
pemerintah, namun belum efektif.
Contohnya, Program Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP),
Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan (PPIP), maupun Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri (PNPM mandiri) masih
disetir dari atas. Desa, baik sebagai
satuan pemerintahan maupun
komunitas warga, belum menjadi
subyek pembangunan.
Harapan perbaikan pembangunan
desa banyak disematkan pada
lahirnya UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa. UU Desa ini
diharapkan akan membalikkan cara
pandang keliru tentang desa, dari
“membangun desa” menjadi “desa
membangun”. UU ini menempatkan
desa sebagai pintu masuk
pembangunan nasional.

Kemiskinan Petani dan
Nelayan di Perdesaan
Kemiskinan masih menjadi
pekerjaan rumah dalam
pembangunan desa. Wajah
kemiskinan nasional sebagian
besar ditemukan di desa, baik pada
geografis daratan maupun pesisir.
Pada desa ini, kemiskinan jamak
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melekat pada golongan petani dan
nelayan.
Petani masih bergumul dengan
persoalan pendapatan yang rendah,
menyempitnya lahan pertanian yang
produktif serta nilai tukar produk
pertanian, kelembagaan, akses
permodalan, maupun arah kebijakan
pertanian. Studi Sutaryono (2010)
terhadap 500 petani di lima desa di
Provinsi DIY menemukan sebagian
besar petani berpendapatan kurang
dari Rp. 500.000/bulan (Tabel 1).

Penyempitan lahan pertanian
banyak terjadi karena alih fungsi
lahan pertanian. Di Provinsi DIY,
lahan persawahan/tegalan umumnya
berubah menjadi permukiman. LKPJ
Pemerintah Provinsi DIY tahun 2008
menyebutkan dari tahun 2002-2007
peralihan fungsi lahan mencapai
1.954,62 ha atau 390,9 ha/tahun.
Alih fungsi lahan pertanian juga
berdampak pada menurunnya kinerja
dan posisi sektor pertanian terhadap
pertumbuhan ekonomi. Di Sleman,

Tabel 1. Distribusi Pendapatan Petani/
Bulan dari Sektor Pertanian
di Lima Desa di Provinsi DIY
Hargobinangun
(Sleman)

Pendapatan per
bulan (Rp)

Banyuraden
(Sleman)

Srigading
(Bantul)

Jatisarono
(Kulonprogo)

Ngunut
(Gunungkidul)

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

<500.000

29

58

39

78

10

20

27

54

46

92

500.000 – 1.500.000

17

24

11

22

23

46

16

32

4

8

>1.500.000

4

8

0

0

17

34

7

14

0

0

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

Sumber: Sutaryono (2010), diolah.

Tabel 2. Perubahan Luas Lahan
Pertanian di Lima Desa di Provinsi DIY
No

Desa

Luas Lahan Pertanian (ha)
1988

1998

2008

Perubahan (ha/
th)

1.

Hargobinangun (Sleman)

716,5

616,1

472,2

12,22

2.

Banyuraden (Sleman)

299,1

270,0

160,3

6,94

3.

Srigading (Bantul)

382,2

370,5

370,5

0,59

4.

Jatisarono (Kulonprogo)

235,0

230,0

223,6

0,57

5.

Ngunut (Gunungkidul)

200,0

184,0

175,0

1,25

Sumber: Monografi Desa dan Kecamatan Dalam Angka, dalam Sutaryono (2010)
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kontribusi sektor pertanian terhadap
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) terus menurun dan tergeser
sektor ekonomi lainya. Pertanian
bukan lagi sector ekonomi unggulan
basis pembangunan daerah.
Studi Kurniawan (2014),
dengan menggunakan analisis
Kuasi Lokasi (Location Quotient/
LQ) menyimpulkan, sejak tahun
2008 sektor pertanian kian
terpinggirkan dari sektor basis (LQ <
1). Penopang utama perekonomian
Sleman kini adalah sektor
bangunan; keuangan, persewaan,
dan jasa perusahaan;dan sektor
perdagangan, hotel, dan restoran
(Tabel 3). Kenapa lahan pertanian
menyempit, tidak lain karena sektor
bangunan, perdagangan, hotel dan
restouran pada kenyataannya selalu
membutuhkan lahan. Akhirnya alih
fungsi lahan tak terkendali sehingga
memarjinakan sektor pertanian.
Nasib nelayan tak beda
dengan petani. Data BPS (2010)
menyebutkan jumlah nelayan dan
petani ikan di Indonesia mencapai
5.353.936 jiwa dan 16,93 persen
atau 906.421 jiwa di antaranya
adalah penduduk miskin. Provinsi
dengan proporsi penduduk nelayan
terbesar ada di Bengkulu (42,80%),
Papua (40,79%), dan Papua Barat
(40,17%).Seperti petani, nelayan
juga menjadi kelompok miskin di
desa.
Kemiskinan utamanya
mendera nelayan tradisional.
Hal ini disebabkan oleh struktur
pasar yang monopsonistik atau
oligopsonistik. Tidak ada tawarmenawar harga. Para toke (juragan)
di desa mengendalikan nelayan
dengan cara menjamin kepastian
modal dan pemasaran (Satria,
2009). Cara pandang kebijakan
terhadap laut sebagai state property
mengakibatkan nelayan tradisional
harus bersaing secara terbuka
dengan pemodal besar yang memiliki
alat produksi yang canggih dan
efisien. Posisi nelayan selalu inferior
dalam rantai perdagangan ikan.
Akhirnya, nelayan terjerat dalam

Tabel 3.Kuosien Lokasi (Location Quotient)
Kabupaten Sleman terhadap Provinsi DIY
Tahun 2008 dan 2012
Sektor
Pertanian
Pertambangan dan penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, gas & air bersih

PDRB DIY
2008

2012

PDRB Kab. Sleman

L.Q. Kab. Sleman

2008

2008

2012

2012

3.519.768

3.706.923

987.480

1.019.264

0,923

0,906

144.772

159.808

30.372

38.636

0,690

0,797

2.566.422

2.915.722

904.474

1.005.640

1,159

1,064

174.933

215.597

52.785

65.150

0,992

1,011

Bangunan

1.838.429

2.318.448

642.538

827.196

1,149

1,222

Perdagangan, Hotel-Restouran

3.965.384

4.920.045

1.276.918

1.636.136

1,059

1,121

Pengangkutan, Persewaan & jasa
perusahaan

1.999.332

2.581.620

339.243

433.134

0,558

0,588

Keuangan, Persewaan & jasa
perusahaan

1.790.556

2.402.718

598.190

779.721

1,099

1,183

3.209.341

4.088.337

1.006.243

1.264.352

1,031

1,070

19.208.937

23.309.218

5.838.247

7.069.229

8,660

9,592

Jasa-jasa
Jumlah

Sumber: DIY Dalam Angka dan Kabupaten Sleman Dalam Angka (2008 dan 2012), diolah.

ketergantungan, tersekap dalam
rantai pemiskinan.

Bersiap Menuju “Desa
Membangun”
UU Desa tahun 2014 membuka
harapan baru. Januari 2015
menjadi titik awal pelaksanaanya.
Tekad pemerintahan baru dalam
rangka mendukung pelaksanaan
UU Desa terbaca sembilan agenda
prioritas (nawa cita). Salah satunya,
pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla
bertekad membangun Indonesia
dari pinggiran dengan membangun
daerah dan desa. Upaya membangun
Indonesia sebagai “poros maritim
dunia” juga menandakan tiada
pembedaan desa daratan dengan
desa pesisir. Petani dan nelayan
menjadi kelompok sasaran prioritas.
Lalu sejauh mana daerah
dan desa bersiap diri? Banyak
cerita baik dari beberapa daerah.
Kabupaten Wonosobo saat ini tengah
menyiapkan Raperda pendirian
perusahaan daerah dan bank daerah
dengan model shareholding di mana
pemerintah desa memiliki peran
sebagi pemegam saham.
Di kawasan timur Indonesia,
keberadaan BUM Desa di Kabupaten
Buton dan Kabupaten Bantaeng
terbukti mampu menggerakkan
ekonomi masyarakat dan

mengoptimalkan fungsi layanan dasar
desa. Bank Desa di Desa Lapandewa
(Buton) berperan vital menyediakan
permodalan bagi nelayan dan
berdampak pada kepedulian
masyarakat untuk menjaga
kelestarian sumberdaya laut.
Kabupaten Sleman dan
Gunungkidul memiliki cerita lainnya.
Demi melaksanakan amanat UU
Desa, pada tahun anggaran 2015
Pemkab Sleman mengalokasikan
dana besar sekitar Rp90-an milyar
rupiah untuk Alokasi Dana Desa
(ADD). Kabupaten Gunungkidul
sudah bersiap dengan alokasi Rp98an milyar rupiah.
Banyak pemerintah desa yang
merespon pelaksanaan UU Desa
dengan memperkuat kapasitas SDM
dan kelembagaannya. Pemerintah
Desa Sendangadi di Kecamatan Mlati
Kabupaten Sleman menggandeng IRE
menyelenggarakan pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan pemdes
dalam menyusun RPJM-Desa, RKPDesa, APB-Desa, dan penatausahaan
keuangan dan aset desa. Demikian
pula Desa Mertoyudan Kabupaten
Magelang juga telah menyiapkan
RPJMDes yang melindungi
petani dari alih fungsi lahan dan
memasukkannya dalam Rencana
Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
Desa.
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UU Desa dan Reposisi
CSR Perusahaan
Asharie Cahyo Edi
Peneliti IRE

“B

Undang-undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014 adalah
angin segar bagi praktik Corporate social responsibility
(CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL). Bila sebelumnya perusahaan selalu menjadi fokus kritik dan tumpuan sumber pendanaan pemba
ngunan desa dan daerah, UU ini memberi peluang bagi
reposisi CSR

anyak program perusahaan
direncanakan sendiri,
dilakukan sendiri tanpa
koordinasi dengan kami.” Ucapan
ini jamak ditemui dalam diskusidiskusi dengan birokrat dan pejabat
daerah tentang CSR perusahaan di
lokakarya IRE 2010 silam. Pemda
mengeluhkan alokasi dana CSR yang
tidak merata antara ring 1 dengan
ring 2, 3, dan seterusnya.
Pemda memang punya APBD,
namun umumnya habis untuk belanja
pegawai dan operasional. Sementara
itu, pemerintah desa menghadapi
ketidakpastian pendanaan karena
ketakcukupan alokasi dana
desa dari kabupaten. Akibatnya,
muncul ekspektasi berlebih kepada
perusahaan untuk menjalankan
pembangunan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan.
Terhadap berbagai harapan itu,
perusahaan dalam posisi sulit. Ketika
warga dan pemerintah lokal terbiasa
menerima bantuan, mengubah
mindset merupakan “PR” tersendiri.
Di sisi lain, perusahaan mengubah
mindset internal perusahaan tentang
CSR juga tak semudah membalik
telapak tangan. Di industri ekstraktif
yang kesehariannya berjibaku dengan
konflik dengan warga lokal, perspektif
charity mendominasi praktik CSR.
Terlebih, perusahaan juga bukan
entitas tunggal, melainkan terbagi
dalam departemen atau divisi
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yang punya “ego sektoral”. Alhasil,
tatkala CSR belum terinternalisasi
dan mendapat dukungan kuat dari
manajemen, praktik CSR yang
inovatif, sinergis dengan program
stakeholders pemerintah daerah
maupun desa, serta partisipatif
kiranya sulit terjadi.

Peluang baru
Lahirnya UU No. 6/2014 tentang
Desa telah membawa perubahan
mendasar bagi kedudukan dan relasi
desa dengan daerah dan pemerintah
baik dari aspek kewenangan,
perencanaan pembangunan,
keuangan dan demokrasi desa.
Kedudukan desa dalam UU Desa
kini lebih kuat. Asas subsidiaritas
dan rekognisi menegaskan
bahwapemerintah mengakui dan
menjamin adanya kewenangan
bersifat asal-usul dan berskala
desa (Pasal 3). Pasal 5 lebih lanjut
menegaskan desa berkedudukan di
kabupaten/kota. Penjelasan UU No.
6/2014 menyatakan “Desa dan Desa
Adat mendapat perlakuan yang sama
dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.” Implikasinya, desa secara
politik bukan sekadar “bagian dari
daerah”, di mana sebelumnya
hanya menerima “sisanya sisa”
kewenangan dan keuangan
daerah (Eko, 2014a & 2014b).
Cakupan kewenangan desa adalah
penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa,
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pembinaan kemasyarakatan desa,
dan pemberdayaan masyarakat desa
berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan adat istiadat desa
(Pasal 18).
Turunan dari posisi dan relasi
baru tersebut adalah kedudukan
perencanaan pembangunan
dan keuangan desa yang lebih
kokoh. Pasal 79 ayat (4) dan (6)
menggariskan bahwa dokumen
RPJM-Desadan RKP-Desa
merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan pembangunan di
desa dan harus menjadi rujukan
program berskala desa dari daerah,
pemerintah maupun pihak lain yang
ingin membangun desa.
UU Desa Pasal 72 menggaransi
keuangan desa dari APBN dan
APBD. Dalam rumusan Alokasi Dana
Desa (ADD) yang baru, Dana Alokasi
Umum hanya dikurangi Dana Alokasi
Khusus ditambah Dana Bagi Hasil,
untuk kemudian dikalikan 10%
dan dibagi ke seluruh desa di suatu
daerah. Ini berbeda dengan rumusan
PP No. 72/2005 tentang Desa yang
mengurangkan belanja pegawai (7070% dari ABPD) ke DAU. Pasal 72
Ayat (6) juga akan memberi sanksi
berupa pengurangan dana transfer
ke daerah sejumlah kewajiban ADD
yang harus dibayarkan, jika daerah
tak penuhi kewajibannya.
Konsekuensi dari kedudukan
desa yang setara dengan daerah
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adalah bahwa desa kini berhak
mendapatkan alokasi dari APBN
dan dijamin bahwa alokasi APBN
ke desa adalah 10% dari dan di
luar dana transfer daerah (on top)
secara bertahap” (Pasal 72 Ayat
1). Untuk tahun 2015 memang
baru 1,4% dari belanja transfer
daerah yang akan dialirkan ke
desa. Meski perlu advokasi lebih
lanjut, setidaknya aliran APBN akan
meningkatkan kemampuan fiskal
desa guna membiayai pembangunan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat.
Pembangunan yang bersifat
kawasan (antar desa, bersifat
kewilayahan) juga mendapatkan
pengaturan tersendiri. Pasal 84
Ayat (1) memberi ruang bagi entitas
publik maupun pihak lain termasuk
swasta untuk berperan dalam
pembangunan perdesaan. Pasal
83 Ayat (3) menjelaskan cakupan
pembangunan perdesaan sebagai
berikut: a) pelayanan yang dilakukan
untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perdesaan sesuai 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.
Jika kedudukan dan relasi
desa dengan supradesa kini lebih
kuat, serta ada dukungan bagi
“kedaulatan” perencanaan dan
keuangan, UU Desa juga membekali
desa dengan penguatan demokrasi.
Pasal 54 Ayat (1) mengatur tentang
musyawarah desa. Masalah yang
bersifat strategis seperti penataan
desa, perencanaan desa, kerja
sama desa, rencana investasi yang
masuk ke desa, pembentukan
BUM Desa, penambahan dan
pelepasan aset desa dan kejadian
luar biasa kini dibicarakan tidak saja
antara Kepala Desa dengan Badan
Permusyawaratan Desa melainkan
juga unsur masyarakat desa.

Reposisi CSR
Lantas, bagaimana perusahaan
dan CSR-nya harus memanfaatkan
peluang tersebut?
Pertama, bagi perusahaan
adalah mengubah mindset. Citra
yang baik tidak bersinonim dengan
sebagai satu-satunya aktor yang
dominan yang memberi donasi.
Dalam praktiknya, perusahaan selalu
ingin tampil sebagai sosok baik hati
(benevolent) pemberi bantuan. Hal
ini terbukti membuat ekspektasi
masyarakat dan pemerintah lokal
tak terkendali. Perusahaan, dalam
banyak kasus, lalu menjadi sumber
meminta sumbangan.
Sebaliknya, dengan kondisi
desa yang lebih kuat secara
kewenangan dan keuangan, peran
ideal perusahaan adalah sebagai
salah satu katalis perubahan.
Tujuannya agar desa mendapatkan
mitra untuk membangun kapasitas,
menghubungkan dengan jaringan
yang lebih luas, serta mitra untuk
melaksanakan pembangunan yang
skalanya perdesaan. Peran daerah,
provinsi dan pemerintah tentu
bukan tak terbatas. Di situlah, peran
suplementer dan komplementer
perusahaan menemukan
relevansinya.
Kedua, berkaitan dengan peran
sebagai katalis perubahan bagi desa,
perspektif sustainable livelihoods
(Saragih dkk., 2007, dalam IRE,
2012)yang bertumpu pada assets
building (Green & Haines, 2012)
hendaknya menjadi kerangka
bagi kebijakan dan program CSR
perusahaan. Industri adalah usaha
yang padat modal, membutuhkan
keahlian dan keterampilan tinggi,
dan bagi sektor ekstraktif, ia bersifat
tak terbarukan. Kontribusi Dana
Bagi Hasil yang tadinya menjadi
tulang punggung pemerintah
daerah suatu saat akan berkurang
drastis. Penduduk lokal tak lagi bisa
menggantungkan diri pada belanja
pembangunan daerah maupun
multiplier effects dari operasi
perusahaan.
Untuk itu, cara pandang

penghidupan berkelanjutan yang
bertumpu pada pengembangan
aset-aset lokal berpesan agar CSR
perusahaan memfokuskan diri pada
pengembangan aset-aset alam, fisik,
kelembagaan sosial dan keuangan,
serta sumber daya manusia dan
budayanya. Kajian IRE yang
didukung ACCESS II menemukan
bahwa kunci sukses masyarakat
desa di NTT misalnya, yang terbatas
dari sisi alam, lebih ditentukan oleh
kapasitas kelembagaan masyarakat
yang kuat.
Ketiga, berkaitan dengan
“kedaulatan” perencanaan desa,
perusahaan perlu melakukan
harmonisasi dan keterkaitan
(harmonisation and alignment)
antara perencanaan daerah dan desa
(RPJMD, RKPD, RPJM-Desa, dan
RKP-Desa) dengan perencanaan
strategis dan perencanaan tahunan
program TJSL perusahaan.
Perusahaan penting untuk hadir
dalam forum-forum perencanaan di
desa maupun level daerah.
Mengubah mindset perusahaan
dan stakeholders desa setelah sekian
lama terbiasa dengan praktik CSR
yang tercerabut dari pelembagaan
desa tentu tidak mudah. Namun,
UU Desa berikut peluang yang ia
sediakan adalah momentum penting
guna memulai perubahan.
Keterlibatan perusahaan
dalam siklus perencanaan dan
penganggaran desa dan daerah akan
meningkatkan relevansi, sinkronisasi,
dan sinergi antara sumber daya desa,
daerah, pusat dengan perusahaan.
Keterlibatan perusahaan di forum
perencanaan desa, misalnya, juga
akan menghindarkan perusahaan
dari usulan-usulan di luar yang telah
disepakati dalam dokumen RKPDesa.
Forum musrenbang kecamatan
juga bisa menjadi filter atas usulan
baru yang didesakkan oleh pihakpihak tertentu. Perusahaan bisa
menolak dengan dasar bahwa
hanya usulan-usulan yang muncul
di kecamatan saja yang bisa
diusulkan untuk didukung oleh CSR
perusahaan.
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Peluang dan Tantangan
Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Desa
Sukasmanto
Peneliti IRE

D

esa mendapatkan kado akhir
tahun 2013 yang istimewa.
DPR RI mengesahkan
RUU tentang Desa pada 18
Desember 2013 yang selanjutnya
diundangkan melalui UU No.
6/2014. Babak baru pembaruan
desa siap segera dimulai.
Pengaturan desa dalam UU No.
6/2014 lebih maju dibandingkan
UU No. 32/2004 tentang
Pemerintah Daerah. Di bidang
keuangan, selain Pendapatan
Asli Desa (PA-Desa) dan Bantuan
Keuangan dari Provinsi dan
Kabupaten, UU Desa memberikan
sumber lain yang signifikan yaitu
Dana Desa (DD) yang berasal dari
APBN, Alokasi Dana Desa (ADD),
dari Dana Perimbangan Kabupaten.
Namun, banyak pihak juga
meragukan kemampuan pemerintah
desa dalam mengelola dana secara
efektif, transparan, dan akuntabel.
Beberapa kalangan bahkan
memprediksi akan banyak kepala
desa atau perangkat desa yang
akan terkena kasus korupsi. Ini
menjadi peringatan awal pentingnya
memastikan aturan pelaksanaan dari
UU Desa dapat mewadahi potensi
resiko sekaligus mitigasinya.
Skema Dana Desa (DD) dalam
Anggaran Belanja Pemerintah
Posisi DD dalam anggaran belanja
Pemerintah diatur dalam UU Desa
Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat
(2). DD bersumber dari Belanja Pusat
dengan mengefektifkan program
yang berbasis Desa secara merata
dan berkeadilan. Rumusan ini dinilai
sesuai dengan ide awal dari dana
desa yaitu sebagai block grant.
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Gambar 1. Skema Dana Desa dalam
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Sumber: Pasal 13 PP No. 90 Tahun 2010, diolah

Secara skematis, posisi DD dapat
dilihat pada Gambar 1.
Secara teknis dalam penyusunan
anggaran belanja pemerintah pusat,
Bagian Anggaran (BA) Kementerian/
Lembaga (K/L) atas persetujuan
menteri/pimpinan lembaga
(selaku pengguna anggaran) akan
mengkonsolidasikan budget program
kepada desa untuk diintegrasikan
alokasinya melalui BA di Bendahara
Umum Negara (BUN) yang diampu
oleh Menteri Keuangan.
Namun, skema ini tampaknya
tidak mudah karena setidaknya
terkendala oleh dua hal, yaitu ego
sektoral K/L dan kepentingan politik
anggaran. Ini diduga akan berdampak
pada karakter kebijakan dana desa
yang terfragmentasi, program based,
dan top down.

Gejala Inkonsistensi Peraturan
Pelaksanaan Keuangan Desa
Pemerintah saat ini telah
mengesahkan dan mengundangkan
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dua peraturan pelaksanaan UU
Desa, yaitu PP No. 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan UU
No 6 Tahun 2014 dan PP No.
60 tahun 2014 tentang Dana
Desa. PP Dana Desa sangat
dinantikan karena menjadi dasar
pelaksanaan Pasal 72 UU Desa.
Sayangnya, PP Dana Desa
ini terlihat justru membenarkan
dugaan alokasi DD yang
terfragmentasi, program
based, dan top down. Muatan
pengaturan pada Pasal 4, Pasal
21, Pasal 22, dan Pasal 27 jelas
menunjukkan bahwa dana desa yang
berasal dari APBN dipahami sebagai
hanya realokasi dari program/
kegiatan K/L yang berbasis desa.
Ego sektoral terlihat jelas pada
Pasal 4 yang mengatur bahwa DD
bersumber dari belanja pemerintah
dengan mengefektifkan program yang
berbasis desa.
PP Dana Desa juga belum
mengatur tahapan alokasi DD untuk
berapa lama waktu untuk mencapai
target 10% dari transfer daerah
on top. Seharusnya, ini bisa diatur
misalnya sebesar 5% pada tahun
2015 dan akan mencapai 10%
selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
Sifat DD yang masih program based
juga seharusnya diubah menjadi
block grant dengan mengacu kepada
siklus perencanaan desa (tahunan
dan enam tahunan/menengah).
Ini menunjukkan gejala
pengingkaran PP Dana Desa
terhadap UU Desa. PP Dana Desa
inkonsisten karena menafsirkan
secara keliru bahwa alokasi dana
APBN sebagai fragmented budget,

n
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bukan concolidated budget
sebagaimana dimaksud oleh UU
Desa. Pemerintah dinilai tidak
menunjukkan komitmen yang
memadai.
Indikasi lemahnya komitmen
Pemerintah juga disoroti oleh Anggota
DPR, Budiman Sudjatmiko, salah
satu pemrakarsa UU Desa. Budiman
menilai proporsi alokasi anggaran
DD dalam RAPBN 2015 masih jauh
dari harapan. Menurutnya, meskipun
pelaksanaan Dana Desa dapat
dilakukan secara bertahap, namun
dengan alokasi yang hanya Rp 9,1
triliun (1,4% dari Dana Transfer
Daerah) dinilai masih sangat rendah
(detik.com, 15/8/2014).
Pengaturan ADD dalam PP
No. 43/2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014
juga menuai kritikan. Di antaranya
adalah pengaitan muatan pengaturan
pada Pasal 96 tentang ADD dengan
Pasal 81 dan 82 tentang penghasilan
pemerintah desa.Pasal 96 ayat (3)
menyebutkan bahwa pengalokasian
ADD mempertimbangkan kebutuhan
penghasilan tetap kepala Desa
dan perangkat Desa (selain jumlah
penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis). Pengaturan seperti
ini akan menyebabkan alokasi
ADD tersandera pada persoalan
bagaimana memenuhi kebutuhan
penghasilan kepala desa dan
perangkat desa yang bersumber dari
ADD dan bukan pada bagaiamana
ADD mampu memenuhi kebutuhan
pembangunan di desa untuk
kesejahteraan dan kemandirian desa.
Kritik lain terhadap PP No.
43/2014 juga muncul karena
tidak menerjemahkan lebih lanjut
pengaturan UU Desa Pasal 72
ayat (6) untuk menjamin adanya
alokasi ADD dengan memberikan
sanksi bagi kabupaten yang tidak
mengalokasikannya.
Penghasilan kepala Desa dan
perangkat Desa, baik penghasilan
tetap yang dialokasikan dari ADD
(Pasal 81) maupun tunjangan yang
dialokasikan dari APB Desa (Pasal
82) juga menjadi perbincangan
hangat di lingkungan Pemda

dan Pemdes. Setidaknya ada 3
isu yang muncul. Pertama, jika
dana perimbangan yang diterima
Kabupaten, setelah dikurangi
DAK dan belanja tidak langsung
pegawai, berjumlah nol atau minus,
maka SKPD mau tidak mau harus
melakukan konsolidasi budget atau
reklasifikasi program ke desa agar
tetap dapat mengalokasikan ADD.
Kedua, pengaturan komposisi ADD
untuk penghasilan tetap kepala
desa dan perangkat desa berpotensi
menciptakan kesenjangan antar desa
antar daerah. Penghasilan tetap
sebaiknya didasarkan pada standar
renumerasi PNS dan standar UMR
masing-masing daerah. Ketiga,
komposisi belanja langsung sebesar
70% dan belanja tidak langsung
30% akan sulit dicapai oleh desa
dengan ADD kurang dari 500 juta.
Pelaksanaan ketentuan keuangan
desa juga ditantang sinkronisasinya
dengan regulasi lain dalam rezim
keuangan daerah yang mengikuti
PP No. 58/2005 serta Permendagri
No. 13/2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dalam
Permendagri No. 21/ 2011. Belum
kelarnya revisi UU No. 32/2004,
menurut Fitra (2004) akan membuat
regulasi keuangan daerah hanya
memberikan ruang Belanja Bantuan
Keuangan yang bersifat umum
sehingga akan berdampak pada
ADD dan Dana Desa (DD). ADD
dan Dana Desa tidak dapat masuk
dalam nomenklatur APBD dan pos
anggaran belanja bantuan keuangan.
Sebagai bantuan keuangan maka
ADD dan dana desa berpotensi untuk
diatur sangat ketat oleh kabupaten.
Sehingga pemerintah desa tidak
memiliki diskresi keuangan atas ADD
dan dana desa.

Potensi Penyalahgunaan
Keuangan Desa
Penyalahgunaan Dana Desa
dapat terjadi di banyak tahap.
Penyimpangan dapat terjadi
pada transfer dana desa dari
Pusat ke daerah, transfer dana
dari Kabupaten/Kota ke Desa,
implementasi di desa, dan tahap
pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penyalahgunaan dapat berupa
kesalahan karena ketidaktahuan,
pengadministrasian laporan
keuangan, penyimpangan ADD, tidak
dapat mempertanggungjawabkan
penggunaan dana, maupun
penyelewengan aset desa.
Tantangan di atas terentang mulai
dari kecukupan regulasi mulai dari
PP, Perda, maupun Perbup dalam
memandu sistem, mekanisme,
dan prosedur pengelolaan dan
pengawasan keuangan desa
yang terintegrasi dengan sistem
perencanaan desa. Peraturan
pelaksanaan UU Desa idealnya
mampu menjamin keleluasaan
pengelolaan keuangan oleh desa,
namun juga memiliki kapasitas untuk
menghindari potensi penyalahgunaan
(risiko) keuangan desa.
Pada sisi aktor, kesiapan SDM
pemerintahan desa juga menjadi
tantangan lain, terlebih pada desadesa yang sebelum ini terbilang
belum mapan mengelola keuangan
desa. Fungsi pembinaan dan
pengawasan oleh lembaga pengawas
maupun oleh masyarakat desa
diharapkan akan mampu menekan
potensi penyimpangan.

Agenda bagi Pemerintahan
Baru
Keberadaan PP No. 43/2014
dan PP 60/2014, dan penetapan
APBN tahun 2015 yang ditetapkan
menjelang pergantian pemerintahan
dari SBY ke Jokowi jelas mengundang
persoalan serius dalam implementasi
UU Desa. Kedua PP ini seharusnya
dibatalkan atau direvisi agar selaras
dengan amanat UU Desa.
Pemerintah baru juga harus
memastikan bahwa revisi UU
No. 32/2004 dapat memberikan
kejelasan aturan keuangan daerah
dalam memberikan ruang bagi
transfer DD dan ADD. Tak kalah
penting, Pemerintah juga harus
memperhatikan peningkatan
kapasitas pemerintah desa agar
berdaya mengelola keuangan desa
sesuai kewenangannya.
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Yesua YDK Pellokila, SH.MH

Jalan Terjal
Masyarakat Adat
Menuju Daulat
Agraria

Manajer Operasional dan
Pengembangan Lembaga
Sajogyo Institute

K

elahiran gerakan masyarakat
adat mulai era 80-an
merupakan perjalanan panjang
menuntut pengakuan negara atas
keberadaan mereka. Kekerasan,
stigmatisasi, konflik-konflik tenurial,
kriminalisasi terhadap masyarakat
adat oleh pemerintah dan swasta,
telah mendorong solidaritas
antarkomunitas masyarakat adat di
berbagai wilayah Nusantara. Muara
dari gerakan ini adalah terbentuknya
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN) pada tahun 1999.
Pada dasarnya agenda
perjuangan AMAN terbagi ke
dalam dua kelompok isu: Pertama,
hak mengurus diri sendiri dalam
suatu wilayah tertentu yang
melahirkan kewenangan pengelolaan
pemerintahan. Kedua, hak hidup
atas tanah dan SDA yang melahirkan
hak keperdataan adat atau hakhak tenurial. Kedua kelompok hak
tersebut saling terkait satu sama lain
Namun dalam perjalanannya,
baik pada era kolonial maupun era
kemerdekaan, kedua kelompok hak
tersebut diperlakukan berbeda,
termasuk pengaturan terbaru terkait
UU No. 6/2014 tentang Desa.
Catatan ringkas ini akan memaparkan
kajian terhadap pengaturan tentang
masyarakat adat dalam UU Desa
tersebut dalam kaitannya dengan
Putusan MK 35/2012.

10 FLAMMA Review

Desa Adat: Peluang dan
Tantangan
Pengaturan pemerintahan desa
sebagai unit pemerintah terkecil
di Indonesia telah mengalami
beberapa fase sesuai rejim
pemerintahan yang berkuasa. Yang
terbaru, diterbitkannya UU No.
6/2014 tentang Desa. Harus diakui
pengaturan terkait hak tata kelola
pemerintahan masyarakat adat
lebih progresif, ketimbang regulasi
hak tenurial masyarakat hukum
adat. Puncaknya adanya pengakuan
konstitusi melalui Pasal 18B Ayat (2)
UUD 1945.
Muatan Pasal 96–111 dalam
UU No. 6/2014 menandai babak
baru bagi gerakan masyarakat adat
yang memberi pengakuan pada
masyarakat adat. Dalam UU ini,
masyarakat adat sebagai warga
negara merupakan pemilik wilayah
adatnya dan berhak melakukan
perbuatan hukum mengurus
pemerintahan, melaksanakan
program pembangunan, mengelola
keuangan, dan mengelola tanah dan
SDA di dalam wilayah desa adat.
Dengan kata lain, UU No. 6/2014
membatasi kewenangan desa adat
pada tata kelola pemerintahan, tidak
mencakup hak dan kewenangan
tenurial.
Selain keterbatasan tersebut,
beberapa substansi UU No. 6/2014
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perlu diperjelas dalam aturan teknis
berbentuk Peraturan Pemerintah,
misalnya terkait penyelesaian
sengketa adat dan peradilan
adat. Pengaturan tersebut terkait
apakah perlu pemisahan antara
kewenangan penyelesaian sengketa
dengan kewenangan mengadili.
Lazimnya, dua hal tersebut menjadi
satu kewenangan yang melekat
pada lembaga adat. UU No.
6/2014 memisahkan kewenangan
penyelesaian sengketa dan peradilan
adat. Padahal pemisahan ini
bersumber pada konsepsi yang
salah tentang kewenangan lembaga
adat menyelesaikan sengketa dan
mengadili perkara yang diwarisi dari
era kolonial.
Selain itu, pengaturan tentang
peradilan adat dalam UU No.
6/2014 berhadapan dengan UU
No. 48/2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. UU Kehakiman tidak
mengenal Peradilan Adat sebagai
lembaga peradilan. Sebab, peradilan
adat telah dihapus keberadaannya
oleh UU Darurat No. 1/1951. Jika
kemudian kewenangan Peradilan
Adat/Desa Adat muncul dalam UU
No. 6/2014, maka kewenangan
tersebut harus dilaksanakan sesuai
ketentuan UU 48/2009.
Pada tataran praktek, memilih
menjadi desa adat memberikan
tantangan manajemen administrasi
pemerintahan dan pengelolaan
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keuangan kepada suatu desa
adat. Karena itu, di Bali misalnya,
urusan administrasi pemerintahan,
program pembangunan dan
pengelolaan keuangan diurus
oleh desa dinas. Desa adat hanya
mengurus aspek adat semata,
karena adanya kesadaran kurangnya
kapasitas SDM desa adat terhadap
tuntutan administrasi manajemen
pemerintahan.
Walau demikian, karena UU Desa
telah menyediakan kewenangan itu,
maka Pemerintah bertanggungjawab
memperkuat kapasitas desa
adat dalam suatu periode waktu
tertentu hingga desa adat memiliki
kapasitas menjalankan administrasi
pemerintahan. Pada tataran normatif,
kewenangan desa adat yang
diberikan melalui UU No. 6/2014,
dibatasi tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundangundangan lain.

Desa Adat dan Hak Tenurial
Masyarakat Adat: Jalan Itu
Masih Panjang
Konstruksi hukum UU No.
6/2014 adalah konstruksi tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan yang
bersumber pada Pasal 18B Ayat
(2) UUD 1945. Terdapat kesalahan
asumsi para perumus UU No.
6/2014 bahwa Pasal 18B Ayat (2)
merupakan pengakuan konstitusional
hak tenurial masyarakat adat, selain
tata kelola pemerintahan. Padahal
konstruksi pengaturan hak tenurial
masyarakat adat memiliki basis
konstitusional berbeda, yakni pada
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang
merupakan alas Hak Menguasai dari
Negara (HMN). Pasal 33 UUD inilah
yang menjadi rujukan dalam UUPA,
UU Kehutanan, dan berbagai regulasi
sektoral lainnya yang mengatur
tentang tanah dan sumber daya
alam.
Melalui konsepsi HMN, Negara
memiliki kewenangan luas mengatur
agraria dan SDA, termasuk mengatur

hak keperdataan masyarakat adat
atas tanah dan SDA. Ini artinya,
UU tersebut telah menegasikan
kewenangan masyararakat adat.
Kewenangan itu telah diambil alih
Negara. Dalam alinea 4 Penjelasan
Umum II.3 UUPA misalnya,
menegaskan peminggiran hak ulayat,
jika hak tersebut bertentangan
dengan kepentingan nasional dan
Negara.
Prinsip unifikasi hukum UUPA
tidak memberikan tempat bagi
masyarakat adat menggunakan
hukum adatnya secara berbeda
dengan pengaturan yang diatur
dalam UUPA. Dalam prakteknya,
pemaksaan tersebut menimbulkan
konflik berkepanjangan sampai kini
karena negara melalui HMN telah
memberikan hak-hak lain kepada
pihak lain untuk menguasai tanah
dan sumber daya alam di wilayah
adat yang dalam hukum adat
setempat.
Masyarakat adat pun melakukan
upaya hukum dengan melakukan
permohonan pengujian konsitusional
terhadap Pasal 1 Angka (6) UU
Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi
(MK). Putusan MK melalui Nomor
35/2012 mengabulkan sebagian
permohonan, terutama penghapusan
kata Negara dalam Pasal 1 Angka
(6). Putusan MK 35/2012 disambut
gembira oleh para eksponen
gerakan sosial. Sekjen Konsorsium
Pembaruan Agraria (KPA)
menyatakan, “Tahun ini sebenarnya
ada harapan atas penyelesaian
konflik agrarian yang lebih berpihak
pada warga” (Kompas, 27 Desember
2013).
Meski MK menetapkan hutan
adat, bukan hutan Negara, namun
Pemerintah tidak mau melaksanakan
keputusan itu. Bahkan Kementerian
Kehutanan menuduh keputusan itu
memicu kelahiran masyarakat adat
palsu (Kompas.com, 25 Desember
2013). Ketua Badan Pengurus
Harian AMAN Wilayah Bengkulu,

Defri Tri Hamdani menyayangkan
sikap pemerintah, “Pemerintah harus
memahami putusan MK itu ada
catatan khusus bahwa jika mereka
masyarakat adat, maka mereka
berhak menempati wilayah tersebut”.
Maria Rita Roewiastoeti (2014)
menyatakan kegembiraan membuat
AMAN lupa menyikapi dengan kritis
materi putusan MK yang terkandung
dalam Putusan yang sama.
Ditolaknya judicial review AMAN atas
prosedur pengakuan wilayah adat,
secara tidak langsung mementahkan
kembali kemenangan AMAN. Karena
proses kembalinya penguasaan
hutan adat pada persekutuan adat
bukan terjadi secara otomatis dan
tanpa syarat, melainkan masih harus
melewati jalan panjang yang tidak
lepas dari kekuasaan Negara selaku
pelaksana undang-undang.
Para pihak tersebut, termasuk
para perumus UU No. 6/2014
mungkin lalai bahwa Putusan
tersebut tidak mengubah
kewenangan Kementerian Kehutanan
dalam Pasal 4 Ayat (2) UU 41/1999
untuk mengatur peruntukan kawasan
hutan, termasuk hutan adat yang
berada dalam wilayah persekutuan
masyarakat hukum adat/desa adat.
Para pihak juga lupa bahwa Putusan
tersebut harus ditindak-lanjuti
melalui perubahan UU No. 41/1999
oleh Pemerintah atau DPR.
Upaya revisi itu harusnya dapat
menjadi terobosan politik hukum
yang tidak hanya terpaku pada
Putusan MK Nomor 35/2012.
Karena itu, revisi tersebut seharusnya
mencakup pula revisi terhadap
Pasal 4 Ayat (1) dan (2) dan Pasal
67 UU 41/1999. Revisi yang sama
harusnya dilakukan juga terhadap
Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dalam
UU No. 5/1960. Jika tidak, maka
revisi tersebut belum mengubah
tata relasi masyarakat adat dengan
Negara karena HMN merupakan akar
masalahnya.
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Mendesain Ulang
Kelembagaan Agraria,
Pertanian dan Desa
Iwan Nurdin
Sekjen Konsorsium
Pembaruan Agraria

P

residen terpilih Jokowi Widodo,
berniat untuk membentuk
Kementerian Agraria dan
Kementerian Kedaulatan Pangan.
Dua kementerian ini menjadi
penanda baru struktur kementerian
dan kelembagaan yang hendak
digulirkan oleh Presiden terpilih.
Urgensi Kementerian Agraria
dan Kementerian Kedaulatan
Pangan, sangat tinggi. Selama
ini, ketimpangan struktur agraria,
meningkatnya konflik agraria,
dan ego sektoral kelembagaan
yang menangani bidang agraria
terjadi di pusat hingga daerah.
Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA) mencatat bahwa selama
satu dekade pemerintahan SBY
(2004-2014) konflik agraria
setidaknya terjadi 1.391 kasus,
dengan luas areal konflik 5,7
juta ha dengan korban lebih
dari 926.700 KK. Sebagian besar
adalah konflik di wilayah perkebunan,
infrastruktur dan kehutanan. Contoh
lainnya, saat ini terdapat 12 institusi
kementerian dan lembaga yang
berkaitan dengan agraria dan sumber
daya alam yang tidak terkoordinir
dengan baik (baca: ego sektoral).
Dampaknya adalah makin suburnya
praktik korupsi dalam menerbitkan
izin, hak dan konsesi atas sumber
daya alam yang merampas tanahtanah rakyat.
Kelak, kehadiran kedua
kementerian ini harus mampu
menjawab masalah-masalah agraria

12 FLAMMA Review

di atas, dimana agenda reforma
agraria (RA) untuk menata ulang
struktur agraria yang timpang dan
memulihkan hak-hak petani (gurem),
petani tak bertanah (buruh tani), dan
masyarakat adat atas tanah yang
dikelolanya. Penuntasan kasus konflik
agraria menjadi agenda utama dari
Kementerian Agraria dalam bingkai
reforma agraria.
Sementara, Kementerian
Pertanian dan Kedaulatan Pangan
bertugas untuk memastikan penerima
manfaat reforma agraria yaitu petani
kecil, masyarakat adat, dan kelompok
marjinal lainnya oleh kementerian
ini dipastikan dapat meningkatkan
produktifitas tanah-tanah tersebut
dalam fungsi ekonomi, ekologis,
dan keberlanjutannya sehingga
menjadi pondasi dasar mewujudkan
kedaulatan pangan.

Desain Kelembagaan
Kementerian Agraria
Sebagai langkah awal,
Kementerian Agraria dapat dilakukan
dengan menggabungkan beberapa
kelembagaan seperti Dirjen Tata
Ruang di Kementerian PU, Dirjen
Planologi Kehutanan di Kemenhut,
Badan Informasi Geo Spasial (BIG),
dan Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia (BPN RI) ke
dalam Kementerian Agraria. Hal ini
secara hukum juga sesungguhnya
juga menjadi amanat UUPA 1960
dan merujuk ke UUD 1945 pasal 33.
Kementerian Agraria ini
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dengan demikian bertugas,
pertama, mengkoordinasikan
rencana kepemilikan, penguasaan,
pengusahaan serta pemanfaatan
atas seluruh tanah tanpa terkotakkotak menjadi kawasan hutan dan
hutan secara nasional hingga rencana
detail tata ruang. Kementerian ini
juga dapat melakukan pencegahan
perusakan rencana tata guna tanah
melalui administrasi hak atas tanah.
Kedua, melakukan administrasi
pendaftaran dan hak atas tanah pada
seluruh tanah, tidak lagi terkotakkotak pada kawasan hutan dan non
hutan seperti keadaan sekarang.
Ketiga, Kementerian ini juga
menjadi pusat rujukan utama dalam
Peta Informasi Geospasial yang
diikuti oleh semua instansi lembaga
pemerintah. Dengan demikian,
Kementerian Agraria memastikan
kebijakan satu peta (one map policy)
dapat dijalankan efektif dan menjadi
panduang semua kementerian
sektoral yang ada.
Keempat, menyelaraskan aturan
tentang sektor-sektor agraria ditingkat
pemerintah yang tumpang tindih,
kurang lebih 632 peraturan, dan
menjadi pintu dalam mengajukan
legislasi nasional yang terkait
dengan agraria dan sumber daya
alam dalam satu bingkai dan arah
kebijakan yang sama. Karena
itu, Kementerian Agraria menjadi
jawaban atas masalah ego-sektoral
antar kementerian/lembaga yang
lebih luas di sektor pertanahan,
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perkebunan, kehutanan, energi/
sumberdaya mineral, pertanian, dan
pesisir-kelautan.
Dengan cakupan fungsi
dan kewenangan di atas, maka
Kementerian Agraria harus dapat
memastikan bahwa perencanaan
peruntukan tanah, wilayah dan
sumberdaya alam di sektor
pertanahan, perkebunan, kehutanan,
energi/sumberdaya mineral,
pertanian, dan pesisir-kelautan itu
berada di dalam kerangka kerja yang
sama, mempunyai keterkaitan satu
sama lain, dan dapat dikendalikan
agar tidak melahirkan kembali
struktur agraria yang timpang
serta tidak melampaui daya
dukung lingkungan yang dapat
mengakibatkan bencana alam
maupun sosial.
Keadaan tersebut tidak akan
terjadi jika tidak dilakukan reorientasi
Kementerian Kehutanan menjadi
sebuah kementerian teknis. Bukan
sebuah kementerian super body yang
mengurus mulai dari perencanaan
ruang kawasan hutan, administrasi
hak atas tanah di kawasan hutan,
izin pemanfaatan hingga konservasi.
Padahal, cakupan kawasan hutan
di Indonesia mencapai 70 persen
daratan nasional. Ada beberapa
pilihan yang bisa dilakukan, jika
kementrian kehutanan fokus dengan
bina produksi kehutanan maka dapat
diwadahkan kedalam kementerian
pertanian, perkebunan, kehutanan
dan kedaulatan pangan. Sementara
fungsi konservasi dilimpahkan ke
dalam kementerian lingkungan hidup.

Keterhubungan UU Desa
Membicarakan kementerian
agraria, dan kementerian pertanian

dan kedaulatan pangan serasa
tidak tepat jika tidak membicarakan
desa. Sebab, mayoritas masyarakat
yang menjadi korban terkait dengan
masalah pertanian dan masalah
agraria kita berada di pedesaan.
Apalagi, pemerintah kedepan
menjanjikan sebuah pemerintahan
yang akan memperkuat
pembangunan desa.
Karena itu, menjadi penting
membicarakan pentingnya
kehadiran kelembagaan setingkat
kementerian yang fokus membangun
desa. Mendesain cetak biru dan
merealisasikan keterhubungan
desa dan kota, pertanian dan
industri dalam hubungan yang
saling menguatkan. Cetak biru
tersebut tidak akan mungkin dapat
direalisasikan tanpa bingkai reforma
agraria. Maka kelak kita akan
membayangkan hadirnya badan
usaha milik desa, badan usaha
milik petani yang mempunyai skala
usaha pertanian modern dan maju
yang dimiliki oleh masyarakat desa
kita. Penulis sering mengungkapkan
bahwa, Hak Guna Usaha (HGU)
perkebunan dan pertanian yang
diatur dalam UUPA 1960 itu
sesungguhnya diprioritaskan untuk
masyarakat kita khususnya kaum tani
dalam bentuk koperasi.
Dalam sejarah, pemerintahan
desa memainkan peranan penting
dalam pelaksanaan reforma agraria.
Sebab, pendaftaran tanah yang
ditujukan untuk menemukan
derajat ketimpangan struktur
agraria, menemukan objek reforma
agraria seperti tanah kelebihan
maksimum, tanah Negara bebas dll
dilakukan di tingkat desa. Juga, para
penerima manfaat reforma agraria

(subjek reforma agraria) sangat
terkait dengan pemerintahan dan
organisasi masyarakat di tingkat
desa. Sehingga, kesalahan penerima
manfaat reforma agraria bisa
dihindari.
Pekerjaan rumah kedepan
dalam menghadirkan pemerintahan
desa yang memahami dan mampu
menjalankan usaha tranformasi
pedesaan melalui reforma agraria
untuk mewujudkan keadilan sosial
begitu besar. Peran yang besar
tersebut tidak dapat dilakukan jika
lembaga yang mengurus desa tidak
ditingkatkan. Selama ini, setidaktidaknya terdapat dengan beberapa
lembaga setingkat menteri, dirjen
dan direktorat yang mempunyai tugas
dan fungsi terkait dengan desa yaitu:
Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dirjen Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa di Kementerian
Dalam Negeri, Dirjen Transmigrasi
di Kemenakertrans dan Direktorat
Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil di Kementerian Sosial. Jika
lembaga-lembaga ini digabungkan
dalam Kementerian Pembangunan
Desa tentu amanat UU Desa akan
lebih mudah dijalankan.
Pada akhirnya, penulis
membayangkan kedepan terdapat
kementerian koordinator yang
mengkoordinir Kementerian
Agraria, Kementerian Pertanian dan
Kedaulatan Pangan, Kementerian
Desa, Kementerian ESDM,
Kementerian Pesisir Kelautan,
Kementerian Koperasi, Kementerian
Lingkungan Hidup sehingga dapat
dikoordinasikan secara solid untuk
mengabdi kepada konstitusi kita.
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Produksi
Pengetahuan untuk
Advokasi Kebijakan

M

ulai tahun 2013 IRE
mendeklarasikan diri
sebagai lembaga think tank,
khususnya lembaga advocacy think
tank. Ini memantapkan peran IRE
sebagai bagian gerakan sosial yang
dirintis sejak dua dekade lalu. IRE
menegaskan dirinya sebagai lembaga
independen yang secara aktifagresif memproduksi pengetahuan,
memperkuat dan memperdalam
jaringan, dan memanfaatkannya bagi
advokasi kebijakan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat.
Krisdyatmiko, Direktur Eksekutif
IRE, menegaskan bahwa lembaga
advocacy think tank bukanlah
service provider yang bekerja secara
kontraktual mengikuti pesanan,
bukan pula academic think tank
yang menghasilkan penelitian
akademik tapi banyak berhenti di
laporan/publikasi. Hasil penelitian
semestinya terjalin dengan upaya
mengembangkan kapasitas
masyarakat dan mempengaruhi
kebijakan strategis.
Bagi IRE, mandat lembaga
advocacy think tank adalah
menyajikan sintesis dari hasil
penelitian dan produk pengetahuan
lainnya yang menjembatani antara
ilmu dan politik, pakar dan politisi,
nasihat kebijakan dan hasil kebijakan
(Strategic Plan IRE, 2013-2017).

Mengembangkan Isu dan
Komunitas Kebijakan
“Revolusi mental yang diusung
Presiden Baru akan menghadapi
tantangan masih kuatnya mindset
lama,” terang Peneliti Pusat Studi
Pancasila UGM Sindung Tjahyadi,
“terutama elit yang selama ini telah
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menikmati kekuasaan!” Menimpali
Sindung, Peneliti IRE Titok Hariyanto
menggambarkan tantangan Presiden
terpilih pada Pemilu 2014 untuk
mewujudkan cita-cita Trisakti.
“Di bidang ekonomi, cita-cita
berdikari secara ekonomi pasti akan
berbenturan dengan para mafia
yang selama ini menguasai sumber
daya alam di Indonesia, termasuk
penguasaan asing di sektor migas.”
Pernyataan Sindung dan Titok ini
menjadi pemantik diskusi bertema
“Menakar Ideologi Negara (Pancasila)
dalam Kebijakan Politik Presiden
Baru” yang diselenggarakan IRE
bulan Agustus 2014 lalu. Rutin
setiap bulannya, IRE memfasilitasi
diskusi publik dengan menghadirkan
pakar dan praktisi yang kompeten, di
Joglo Winasis, komplek Kantor IRE.
Bagi lembaga advocacy think
tank, forum diskusi penting untuk
memperkuat sensitivitas dan
pemahaman terhadap isu-isu
strategis dan aktual. Proses produksi
pengetahuan bagi aksi kebijakan
membutuhkan pemahaman bersama
berbagai pihak atas persoalan riil.
IRE mengajak publik untuk
mengenali, menguliti, dan
mengembangkan isu kebijakan,
sekaligus membuka ruang
membangun komunitas kebijakan
dari berbagai elemen pelaku. Sesuai
bidang kerja IRE, tema diskusi
berkisar pada tiga isu pokok yaitu
demokratisasi, reformasi tata kelola
pemerintahan dan kebijakan, dan
pemberdayaan masyarakat.
Berbagai tema telah didiskusikan.
Pada bulan Maret 2014, Dana
Keistimewaan Provinsi DIY dipilih
untuk merespon perbincangan
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hangat di lingkungan birokrasi dan
masyarakat. Pembahasan mekanisme
alokasi, pengelolaan, sampai
dengan efektivitas pengelolaan
dana mengerucut pada pentingnya
mengawal kemanfaatan dan
akuntabilitas dana.
Tak hanya lokal, dinamika isu
nasional juga dibidik seperti hingar
bingar Pemilu Presiden. Pemilu
Presiden 2014 terbilang istimewa
karena hanya diisi oleh dua
kandidat presiden yang menyedot
perhatian media dan publik. Diskusi
berkembang pada wacana pentingnya
memilih pemimpin nasional
berdasarkan visi misi kandidat serta
rekam jejak masa lalu. Direktur
Lembaga Survei Indonesia Kuskridho
Ambardi dan Peneliti IRE Arie Sudjito
sama menyatakan bahwa latar
belakang dan visi dan misi kandidat
harus diletakkan pada nilai dan
penuntasan agenda reformasi 1998.
“Jangan pilih pemimpin yang beresiko
mengancam mengancam nilai-nilai
reformasi 1998!” harap Arie Sudjito.
Wacana kritis juga diusung dalam
diskusi bertajuk “Revisi UU MD-3
Mengancam Otonomi Daerah dan
Pemberantasan Korupsi”. Diskusi
ini merespon aksi DPR RI yang
dimotori oleh Koalisi Merah Putih
untuk merevisi UU No. 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (MD-3), di tengah keramaian
publik merespon tegangnya Pemilu
Presiden. Revisi membuat kursi
Ketua DPR RI kini tidak lagi menjadi
milik Partai Politik pemenang Pemilu,
yang merupakan pengusung utama
calon Presiden yang akhirnya terpilih.
Tema diskusi ini mengingatkan
publik bahwa jalan pemerintahan

FEATURE
baru masih akan menjumpai
tantangan besar dalam bernegosiasi
dengan parlemen. Gejala munculnya
pemerintahan yang terbelah (divided
government) dalam hubungan antara
eksekutif dan legislatif mengemuka.

Memperkuat Lembaga
Advocacy Think Tank
IRE bertekad menjadi NGO
Advocacy Think Tank yang kredibel.
Diskusi rutin IRE menjadi salah
satu pintu masuk untuk menjaring,
mengembangkan, dan mengadvokasi
isu kebijakan baik melalui penelitian
untuk memproduksi pengetahuan
serta mengawal dan mendesakkan
agenda-agenda reformasi kebijakan
publik.
Pemantapan mandat lembaga
think tank sebagai motor perubahan
kebijakan masih terus bergulir.
Tantangannya adalah karena selama
ini hasil riset maupun wacana yang
dikembangkan NGO think tank
seringkali masih diabaikan oleh para
pengambil kebijakan.
Bagi IRE, alternatif keluar
dari situasi ini adalah dengan
menempatkan mandat publik ke
dalam aktivitas lembaga. Peneliti
senior IRE Bambang Hudayana
menegaskan bahwa NGO think
tank perlu melakukan kerja-kerja

foto IRE Yogyakarta

kolaboratif agar hasil dan agenda
riset bisa menjadi agenda publik.
Cara lainnya, menurut Bambang
Hudayana, NGO think tank harus
melakukan riset-riset inovatif yang
tidak sekedar memetakan masalah
namun juga memiliki dimensi
strategi pendampingan yang memiliki
dampak langsung dalam mengatasi
masalah maupun memenuhi
kebutuhan masyarakat. Riset inovatif
ini dapat dilangsungkan secara
kolaboratif.

1

IRE sudah membuktikannya.
“IRE pernah berkolaborasi dengan
berbagai lembaga dalam rangka
melakukan riset tentang alokasi
dana desa (ADD), mengadvokasinya,
dan terbukti signifikan dalam
mempengaruhi kebijakan,” terang
Bambang Hudayana workshop
“Menjadikan Agenda Riset NGO
Think Tank sebagai Wacana Publik”
yang diselenggarakan oleh IRE dan
didukung Program Representasi
(ProRep) pada 25 November 2014 di
Jakarta.
Bukti dan pengakuan arti penting
NGO think tank juga dirasakan
Budiman Sujatmiko, mantan aktivis
yang sekarang menjadi Anggota DPR
RI, saat mengawal penyusunan RUU
Desa. “Dalam kasus penyusunan
RUU Desa, dukungan data dari
teman-teman NGO think tank sangat
membantu anggota DPR terutama
dari Pansus RUU Desa terutama
ketika berhadapan dengan pihak
pemerintah,” terang Budiman
dalam Workshop “Mempertemukan
Agenda Masyarakat Sipil dengan
Agenda Parlemen 2014-2019” yang
juga diselenggarakan IRE bersama
Program Representasi (ProRep).
Machmud NA

foto IRE Yogyakarta
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K

onflik seakan tak pernah henti
menghantui Indonesia, negara
dengan beragam suku dan
budaya. Konflik antarkelompok tak
jarang meletup termasuk di aras
lokal. Konflik telah menjadikan
masyarakat sebagai korban. Mereka
menanggung trauma dan menjadi
kelompok rentan untuk dapat
mengakses pelayanan publik.
Buku ini merupakan narasi
lengkap dari program advokasi
dan pemberdayaan di beberapa
negeri (nama desa di Ambon)yang
penduduknya pernah menyandang
status pengungsi akibat konflik
antarkelompok di Ambon pada medio
tahun 2000-an. Program advokasi
dan pemberdayaan ini diberi nama
MATASIRI, singkatan dari Maluku,
Sejahtera, Sehat dan Mandiri.
Secara garis besar, buku ini
menyuguhkan cerita semangat warga
untuk membangun negeri dari bawah
(bottom-up) beserta hasil-hasil yang
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didapatkan dari kerja keras itu. Terdiri
dari lima bab, buku ini mengajak
pembaca mengikuti secara runtut
alur advokasi pemberdayaan yang
dilakukan di beberapa negeri.
Pada bab pertama, kita akan
dipandu oleh penulis untuk
mamahami persoalan dan bagaimana
program bina damai dilakukan.
Permasalahan internally displaced
person (IDPs) yang begitu kompleks
dapat disarikan secara jelas, seperti
adanya penempatan komunitas
IDPs yang dilakukan oleh inisiatif
masyarakat, proses perencanaan di
tingkat negeri (Musrenbang) yang
minim pelibatan IDPs, maupun
keberadaan kelompok-kelompok
masyarakat yang kurang terorganisir.
Berikutnya, pembaca akan
dipandu untuk dapat menangkap
secara cepat gambaran awal
isi buku secara runtut, bermula
dari memahami konteks lokal,
menanamkan rasa percaya (trust)
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pada masyarakat,pelaksanaan
asesmen, pengorganisasian
masyarakat, advokasi kebijakan,
serta pendokumentasian program.
Kondisi negeri beserta IDPs
di masing-masing negeri secara
komprehensif akan kita temui pada
bab selanjutnya. Gambaran 15
negeri yang dijangkau oleh program
MATASIRI dipaparkan secara
komprehensif, lengkap dengan
data-data sekunder dan statistik
pendukung seperti kependudukan,
kondisi geografis, maupun potensi
kekayaan sumber daya alamnya.
Walaupun tidak semua negeri
dan desa diambil sebagai lokasi
program, karakteristik persoalan
yang ditemukan di 15 negeri ini
relatif sama dan telah mewakili.
Permasalahan ini di antaranya
adalah minimnya keterlibatan IDPs
dalam proses pemerintahan dan
pembangunan negeri, sulitnya akses
pelayanan publik, dan pembangunan

RESENSI
negeri yang tidak maksimal karena
perencanaan pembangunan yang
kurang tertata. Kasus IDPs yang
ditemukan di wilayah ini ada yang
difasilitasi oleh pemerintah namun
ada juga yang tidak tersentuh.
Cerita kekecewaan hati rakyat
negeri dan kerja kerasnya keluar
dari himpitan keterbatasan dapat
ditemukan di bab selanjutnya.
Awalnya, kekecewaan muncul karena
masyarakat negeri merasa usulan
program pembangunan yang mereka
sampaikan ternyata tidak dapat
dipenuhi oleh pemerintah supra-desa.
Masyarakat juga merasa tidak pernah
mendapatkan kejelasan informasi
program-program pemerintah.
Harapan masyarakat negeri kandas,
padahal banyak hal yang mereka
butuhkan untuk memperbaiki sarana
dan fasilitas publik yang rusak akibat
konflik.
Negeri juga menyadari bahwa
salah satu kelemahan negeri
adalah tiadanya kejelasan dokumen
perencanaan pembangunan yang
terukur dan berkelanjutan, seperti
keberadaan RPJM Negeri. Merespon
ini, Negeri segera bersiasat untuk
berbenah termasuk menggunakan
jalur-jalur informal untuk berjejaring
dengan kalangan politisi lokal dan
aktor non pemerintah.
Program MATASIRI menemukan
momentumnya di sini. Langkah
advokasi-pemberdayaan dimulai
dengan cara memfasilitasi
penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
serta meningkatkan kapasitas
stakeholderspembenagunan negeri,
yakni pemerintah kota/kabupaten,
pemerintahan desa, fasilitator
lokal, dan masyarakat. Dialog demi
dialog dilakukan untuk membangun
negeri. Keberadaan dan peran
fasilitator lokal yang berasal warga
lokal juga menjadi terobosan baru
dalam perencanaan pembangunan
sehingga proses pendampingan bisa
berkelanjutan.
Model kemitraan menjadi kunci
keberhasilan programini. Kemitraan
dimaksudkan untuk membangun
hubungan mutualistik antarpihak

bagi pembangunan negeri, termasuk
antara Negeri dan Kabupaten. Pada
bab ini, penulis menyajikan cerita
bagaimana aksi kolektif berbagai
pihak dalam proses advokasi
telah menjadi energi positif dalam
pemberdayaan masyarakat. Ini
misalnya dilakukan melalui fasilitasi
dialog antara Negeri yang telah
memiliki draf dokumen perencanaan
pembangunan dan pihak terkait
untuk mendapatkan kesepahaman
dan komitmen bersama. Berbagi
pengalaman best practices dari di
daerah-daerah lain juga menjadi
metode transfer pengetahuan dan
pembelajaran yang efektif dalam
proses advokasi dan pemberdayaan
Negeri. Belajar dari pengalaman
di 15 negeri lokasi dampingan,
program MATASIRI saat ini terus
dikembangkan dan diadaptasi oleh
Pemerintah Daerah untuk direplikasi
ke negeri-negeri lainnya di Maluku
dan Seram.
Buku ini ditutup dengan memetik
pelajaran berharga dari perjalanan
program MATASIRI yang penuh
dengan cerita damai. Walaupun
buku ini masih minim
menceritakan situasi
pra program,
seperti relasi
Pemerintah
Negeri
dengan
politisi-politisi
lokal, kondisi IDPs
dalam relasinya
dengan Pemerintah
Negeri dan Pemerintah
Kabupaten, ataupun
bagaimana pengaruh dari
orang-orang kuat lokal, buku ini
cukup memberikan keyakinan
dan harapan bagi perbaikan
kehidupan masyarakat di
daerah-daerah bekas konflik.
Buku ini membawa kita
untuk ikut merasakan energi
positif dari semangat negeri
dalam mengelola masalah
IDPs secara integratif
dalam pembangunan
negeri di daerah bekas
konflik. Optimisme bisa
kita rasakan setelah

membaca kisah perjuangan para
aktivisnya. Buku ini juga menyelipkan
pesan bahwa semangat perubahan
dan demokratisasi dari bawah, lewat
pemerintahan negeri. Bukan tidak
mungkin keberhasilan ini ditiru oleh
daerah lain.
Grezia Eleganza Nur Pradani
Mahasiswa S1 Jurusan Politik dan
Pemerintahan, Universitas Gadjah
Mada
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MENOLAK
RUU PILKADA
TIDAK LANGSUNG
Titik nol kilometer, Yogyakarta,
Minggu, 21 September 2014

1

3

Band Merah Bercerita

2

R

encana DPR untuk
mengesahkan RUU
Pemilihan Kepala Daerah
Tidak Langsung atau Pemilihan
melalui DPRD telah mengusik
banyak pihak. Termasuk para
peneliti Institute for Research
and Empowerment.
Hari Minggu tanggal 21
September 2014, bertempat di
titik nol kilometer Yogyakarta,
IRE menggelar mimbar bebas
menyikapi rencana dewan
tersebut.

4
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Aksi tersebut mendapatkan
dukungan dari beberapa
elemen masyarakat sipil di
DIY. Diantaranya adalah Sedah
Desa, Benteng Budaya, CCES,
Narasita, Gusdurian Jogja,
LMN, Centre for LEAD, ICM,
PRM, dan LAY. Selain lembaga,
banyak juga dukungan yang
diberikan oleh individu. Mereka
yang mendukung menyatakan
penolakan terhadap RUU
dengan membubuhkan tanda
tangan di spanduk yang berisi
pernyataan penolakan.

5
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Pernyataan sikap menolak RUU Pilkada
melalui DPRD
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Pelatihan Penguatan
Kapasitas Pemerintahan
Desa Sendangadi
Kelahiran UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa mendorong
Pemerintah Desa Sendangadi
segera berbenah. Secara internal
pembenahan dilakukan dengan
pelatihan peningkatan kapasitas
bagi perangkat desanya agar
mereka lebih paham substansi UU
Desa.
Bekerjasama dengan IRE kegiatan
pelatihan dilaksanakan pada
tanggal 1 – 3 September 2014,
bertempat di Joglo Winasis IRE
Yogyakarta.
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