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Membumikan Demokrasi, 
Menggapai Kesejahteraan

Demokrasi dan kesejahteraan hingga saat ini masih menjadi tema menarik 
untuk diperbincangkan. Perdebatan tentang apakah negara yang demokratis 
secara otomatis warganya lebih sejahtera, atau sebaliknya, demokrasi hanya 

bisa dijalankan di negara-negara yang penduduknya secara ekonomi sudah sejahtera, 
ibarat mendiskusikan apakah ayam atau telur yang terlebih dulu ada di dunia. 

Berkutat pada polemik tersebut tentu tidak akan ada habisnya. Namun yang jelas, 
dengan demokrasi akan tercipta jalan yang lebih baik mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat.

UU Desa, seperti kita tahu, adalah regulasi yang berupaya mendorong lahirnya 
demokrasi politik dan demokrasi ekonomi secara sekaligus pada level desa. Secara 
politik, demokrasi politik desa didorong melalui tersedianya ruang-ruang dialog/
musyawarah bagi warga desa dengan pemerintah desa untuk mengelola desanya. 
Salah satunya adalah musyawarah desa. Rancang bangun demokrasi desa telah 
menempatkan musdes sebagai ‘institusi tertinggi’ di tingkat desa. Dalam hal pe-
ngambilan keputusan yang bersifat strategis, kewenangan tidak lagi di tangan kepala 
desa atau perangkat desa semata. Melainkan, diputuskan melalui proses musyawarah 
desa (musdes) yang melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di desa. Dengan 
demikian musdes adalah arena pertarungan kepentingan dilangsungkan sampai 
menghasilkan konsensus.

Secara ekonomi, dorongan pembentukan BUMDesa merupakan upaya meng-
hadirkan pelembagaan ekonomi baru yang lebih partisipatif di level desa. Melalui 
BUMDesa, desa tidak hanya didorong mengembangan aset-aset yang dimiliki, namun 
sekaligus bisa mengembangkan pelayanan terhadap hak-hak dasar warganya. Basis 
pengelolaan BUMDesa bukan individu atau kelompok melainkan desa sebagai satu 
entitas. Hadirnya BUMDesa diharapkan bisa menyelesaikan problem pengangguran, 
membuka peluang usaha ekonomi produktif, dan peningkatan kreativitas masyarakat 
dalam mengelola aset-aset di desa. 

Secara praktik, sudah banyak BUMDesa yang mampu berkontribusi meningkatkan 
kesejahteraan warga desa. Karena itu, kami berkeyakinan kesejahteraan sejatinya 
bisa diwujudkan ketika kita berhasil membumikan demokrasi. Dan, peluang itu ada 
di dalam UU Desa. 
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Membuka 
Peluang Politik 
Kesejahteraan 
Petani

Pengantar

Di bawah permukaan, aksi-aksi kolek-
tif memperjuangkan hak-hak tenu-
rial masih terus berlangsung. Di se-
jumlah daerah petani tak bertanah 

menuntut akses mereka atas lahan telantar. 
Di Kendeng, perjuangan wanita petani me-
nolak pendirian pabrik Semen semakin ra-
mai riuh. Penolakan atas kebijakan reklamasi 
yang mengancam ruang sosial dan penghidu-
pan nelayan di pantai Jakarta juga kian masif 
berlangsung. Demikian pula, di pedalaman 
hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan yang 
ekologinya terus menerus terdesak alih fungsi 
menjadi perkebunan kelapa sawit yang mo-
nokultur.

Ada satu benang merah yang menjalin 
kasus demi kasus konflik agraria yang terjadi 
di berbagai wilayah di Indonesia. Eksklusi 
menjadi titik masuk untuk menelaah ber-
bagai praktik marjinalisasi petani atas kuasa 
lahannya. Hall, Hirsch, & Li (2011) dalam 
bukunya Powers of Exclusion menjelaskan 
eksklusi sebagai bentukan dari relasi kuasa 
(structured by power relations) yang meli-
batkan interaksi antara regulasi (regulation), 
paksaan (force), pasar (market), dan legiti-
masi. Eksklusi adalah cara orang dicegah 
dari upaya memperoleh kemanfaatan dari 
lahan dan sumber-sumber agraria lainnya. 
Tulisan ini akan melihat bagaimana berbagai 
praktik eksklusi berlangsung dan dari situ 
penting untuk merumuskan agenda politik 
kesejahteraan bagi petani dengan desa se-
bagai titik pijaknya. 

Praktek Eksklusi dan Agenda Poli
tik Kesejahteraan Petani 

Ketimpangan penguasaan lahan men-
jadi masalah berkepanjangan di negeri kita. 
Me ngutip Laporan Ketimpangan Indonesia 
(2017) yang diterbitkan INFID dan OXFAM, 
sementara petani kecil menggarap lahan 
kurang dari seperempat hektare, 25 peru-
sahaan skala besar menguasai 51 persen 
dari total 10 juta hektare lahan sawit di 
Indonesia. Ketimpangan penguasaan lahan 
sebagai basis produksi petani ini telah meng-
akibatkan dampak berkelanjutan bagi peng-
hidupan mereka. Sistem tenurial masyarakat 
dihancurkan melalui sistem perkebunan kon-
trak (inti-plasma) di perkebunan-perkebunan 
sawit skala besar yang memaksa petani kecil 
(smallholders) menyerahkan lahannya untuk 
dijadikan perkebunan plasma.

Sudah menjadi penguasa lahan mayori-
tas, ekspansi perkebunan, utamanya di sek-
tor sawit, masih menjadi titik rentan eksklusi 
petani atas tanahnya. Data Konsorsium Pem-
baruan Agraria (KPA) 2016 menunjukkan 
bahwa perkebunan masih menjadi sektor 
penyebab tertinggi konflik agraria, seba
nyak 163 konflik (36,22%), diikuti sektor 
properti sebanyak 117 konflik (26,00%), 
sektor infrastruktur dengan jumlah konflik 
sebanyak 100 kasus (22,22%), dan sektor 
kehutanan sebanyak 25 konflik (5,56%). 
Ekspansi lahan perkebunan dengan dibarengi 
praktik eksklusi yang meminggirkan petani 
dan komunitas-komunitas adat di berbagai 
daerah menjadi musabab penyumbang kon-

Oleh RAJIF DRI ANGGA
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flik di sektor perkebunan. Di beberapa kasus 
di Kalimantan dan Sumatera, penguasaan 
lahan secara komunal digantikan dengan 
pola kepemilikan lahan yang lebih individual. 
Institusi-institusi lokal seringkali tak berdaya 
menghadapi kepungan modal perkebunan 
skala besar yang dilindungi kebijakan pe-
nguasa.

Berbagai praktik eksklusi yang terjadi 
terhadap petani tak mungkin selesai hanya 
dengan mengandalkan kebaikan hati negara. 
Sungguhpun demikian, upaya oleh negara 
untuk mengubah struktur agraria yang tim-
pang diperlukan dan upaya tersebut masih 
saja jauh panggang dari api. Dalam konteks 
itu, agenda strategis untuk memastikan pe-
nguasaan aset dan akses atas sumber daya 
menjadi penting untuk ditempuh. Di titik ini, 
peluang menghadirkan kesejahteraan bagi 
petani dapat berpijak pada institusi desa 
sebagai lokus atau arena eksperimentasi. 
Secara normatif, penguasaan aset dan akses 
terhadap sumber-sumber kesejahteraan telah 
dipastikan dengan Undang-Undang Desa, 
dengan merekognisi kewenangan yang dimi-
likinya. Pembangunan di desa, sejauh dapat 
dilakukan, bertumpu pada proses perenca-
naan yang disiapkan oleh desa. Begitu juga 
dengan pengelolaan aset yang ada di desa, 

yang diserahkan sepenuhnya kepada desa, 
dengan kontrol masyarakat desa dalam tata 
kelolanya.

Dengan peluang tersebut, krisis agraria di 
desa semestinya dapat diatasi dengan mere-
but akses dan kontrol atas pengelolaan ke-
sejahteraan dengan desa sebagai arenanya. 
Dalam konteks ini, petani sebagai kelompok 
sosial terbesar di desa-desa agraris menjadi 
aktor penentu dalam proses perencanaan 
dan penganggaran di desa (village planning 
and budgeting). Selama ini, lembaga yang 
mengorganisasikan kepentingan petani se-
perti kelompok-kelompok tani malah cende-
rung melirik bantuan dan fasilitasi dari aktor-
aktor di luar desa. Dana bantuan sosial atau 
bantuan alat pertanian misalnya. Sementara 
itu, perencanaan kebijakan desa seringkali 
tak merefleksikan kepentingan petani sebagai 
“konstituen” terbesar di desa.

Politik kesejahteraan yang demikian itu 
tentu saja bertumpu pada demokrasi sebagai 
aturan main. Demokrasi yang hadir bukan 
sekadar sebagai prosedur belaka, namun 
melibatkan proses deliberasi dan kontestasi 
gagasan tentang bagaimana aset publik dike-
lola. Pengembangan ekonomi lokal berbasis 
pertanian, misalnya, menjadi ide yang digu-
lirkan untuk mendorong produktivitas per-

Petani menggarap lahan 
reclaiming perkebunan di 

Desa Gadungan, Blitar
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tanian desa yang nantinya membawa 
manfaat kesejahteraan bagi petani. Apa 
dan bagaimana peta jalannya dirumus-
kan dari proses dan mekanisme yang 
demokratis dan partisipatoris dengan 
melibatkan mereka yang berkepenti-
ngan dengan itu. 

Kehadiran politik kesejahteraan 
bagi petani selama ini memang tak 
bisa lepas dari—menggunakan istilah 
Tilly & Tarrow (2007)—politik perse-
teruan (contentious politics) dan relasi 
yang konfliktual. Di manamana aksi
aksi reklaiming lahan ditandai dengan 
pengorganisasian petani sebagai ge-
rakan politik yang kuat, namun institusi 
desanya lemah atau malah digembosi 
kepentingan lawan politik petani. Riset 
IRE-TIFA (2016) di Desa Ringinrejo, 
Blitar, mengonfirmasi hal tersebut. 
Birokrasi pemerintahan desa yang 
lama terkungkung dalam nalar kontrol 
negara cenderung diam tak bergeming 
ketika institusi di atasnya, kecamatan 
dan kabupaten, menggunakan ‘otori-
tasnya’ untuk meredam kepentingan 
gerakan petani desa. Alih-alih berpihak 
pada warganya, pemerintah desa jus-
tru menolak terlibat dalam perjuangan 
warga untuk mengakses lahan sebagai 
basis penghidupan. 

Namun, politik kesejahteraan pe tani 
juga tak melulu hadir dalam nuansa 

konfrontasi. Lantas, dalam prakondi-
si semacam apa yang kondusif bagi 
pengorganisasian kepentingan kaum 
tani? Berkaca dari riset IRE Yogyakarta 
(2016), setidaknya ada tiga bangunan 
penopang bekerjanya demokrasi desa: 
kepemimpinan desa yang terbuka dan 
responsif, representasi politik Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) yang 
bekerja dan berkapasitas, serta inisiatif 
warga yang aktif. 

Tiga hal tersebut sejatinya hanyalah 
prasyarat untuk mendorong politik ke-
sejahteraan yang demokratis di desa. 
Jika demikian adanya, bagaimana 
proyeksi politik untuk kesejahteraan 
ini memiliki relevansi dengan gerakan 
petani yang memperjuangkan keadi-
lan agraria? Seringkali keberhasilan 
pendudukan tanah yang dilakukan 
gerakan petani terhenti justru tepat di 
saat ne gara mengakui legalitas tanah 
yang mereka duduki tersebut. Gerakan 
petani yang awalnya terkonsolidasi dan 
berhasil mengeksklusi lawan-lawan 
politiknya dari akses atas tanah, lam-
bat laun terfragmentasi dan lenyap 
setelah redistribusi dilakukan. Corak 
produksi yang awalnya dilakukan se-
cara kolektif oleh serikat petani, kemu-
dian beralih menjadi semakin individ-
ual. Kondisi ini diperparah oleh luasan 
lahan yang sempit pasca redistribusi, 

sehingga pe tani tetap saja hidup dalam 
subsistensi.

Dalam konteks itu, skema dan 
corak produksi yang kolektif semakin 
urgen untuk diagendakan. Tujuan-
nya agar petani memperoleh manfaat 
terbesar dari aset yang telah mereka 
perjuangkan. Organisasi serikat tani 
mesti memperkuat kedudukannya 
dalam mengorganisasikan kepentingan 
kaum tani, sekaligus mengintegrasikan-
nya dengan politik kebijakan di desa. 
Serikat tani harus mampu mendorong 
pemerintah desa untuk menyusun peta 
jalan produksi pertanian secara kolek-
tif. Jika perlu, serikat tani harus masuk 
ke dalam lembaga sosial ekonomi ber-
basis desa, semisal Badan Usaha Milik 
Desa (BUM Desa), untuk mendukung 
penguatan organisasi dan produksi 
kaum tani. Melalui unit usa hanya 
BUM Desa dapat, misalnya, menjadi 
penopang produktivitas pertanian, 
dari penyediaan input produksi hingga 
pemasaran hasil panen. Mekanisme 
musyawarah desa menjadi alat kontrol 
bagi institusi ekonomi tersebut. Dengan 
demikian, pengelolaan kesejahteraan 
secara demokratis dan partisipatoris 
menjadi agenda bersama baik petani 
maupun institusi desa.

Simpul Wacana
Kontrol petani atas aset bagi ke-

sejahteraan dapat menjauhkan petani 
dari berbagai praktik eksklusi. Untuk 
mencapainya tak hanya membutuh-
kan gerakan politik petani yang kuat, 
namun juga dukungan institusi desa 
yang berpihak pada kepentingan kaum 
tani. Sayangnya, dalam banyak kasus 
perjuangan redistribusi, desa justru 
tak mampu mengelola tuntutan-tun-
tutan petani sebagai kelompok terbesar 
warga desa, sehingga desa mengiso-
lasi diri dari aspirasi para petaninya. 
Sudah saatnya, arena bernama desa 
dipakai untuk mendorong politik ke-
sejahteraan bagi petani. Peluang untuk 
hal ini terbuka lebar dengan komitmen 
negara untuk meredistribusikan tanah 
bagi petani-petani tak bertanah, meski 
komitmen ini harus dibuktikan dengan 
langkah-langkah nyata. 

Petani kelapa sawit Desa Perongkan, Kabupaten Sekadau, Kalbar

fo
to

:R
aj

if 
D

ri 
A

ng
ga

/IR
E



FLAMMA Review Edisi 48 Desember 2016 5

ARTIKEL UTAMA

Pengembangan 
Demokrasi 
Ekonomi di Desa
Oleh SUKASMANTO

Pendahuluan

Demokrasi politik, kata Bung Hatta, 
tidak cukup dapat melaksanakan 
persamaan dan persaudaraan, ke-
cuali di sebelahnya berlaku pula 

demokrasi ekonomi. “Kalau tidak, manusia 
belum merdeka, persamaan dan persaudara-
an belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi 
Indonesa ialah demokrasi sosial, melingkupi 
seluruh lingkungan hidup yang menentukan 
nasib manusia,” ujar Hatta (1960). Setelah 
sekarang demokrasi politik sudah terwujud, 
saatnya menciptakan kesejahteraan bagi 
masyarakat melalui demokrasi ekonomi. Di 
kota-kota, di desa-desa.

Peluang mewujudkan demokrasi eko-
nomi di pedesaan makin terbuka lebar den-
gan adanya UU No. 6/2014 tentang Desa. 
Regulasi ini memberikan pengakuan ter-
hadap kewenangan desa di mana terdapat 
ruang otonom bagi desa untuk membangun 
desa, terutama pengembangan ekonomi 
desa dan perdesaan. Salah satunya melalui 
pengembangan Badan Usaha Milik Desa 
(BUM Desa) dan BUM Desa Bersama. Na-
mun pengembangan ekonomi desa melalui 
BUM Desa bukanlah perkara mudah karena 
di desa dan perdesaan sudah berkembang 
berbagai usaha ekonomi, baik yang dilaku-
kan individu, kelompok, maupun koperasi. 

Pengembangan demokrasi ekonomi di 
desa selain melalui BUM Desa juga dapat 
dilakukan melalui koperasi. Koperasi su-
dah lama digadang-gadang menjadi soko 
guru perekonomian nasional. Banyak kop-
erasi yang dapat berkembang dengan baik 
namun banyak juga yang gagal mewujud-
kan misi nya. Saat ini muncul BUM Desa 
yang diharapkan juga dapat mewujudkan 
demokrasi yang mampu menyejahterakan 

masyarakat desa. Keduanya punya peluang 
untuk mewujudkan demokrasi ekonomi di 
desa. Artinya, BUM Desa harus dikembang-
kan bukan dalam ruang hampa. Oleh karena 
itu, penting untuk dilihat orientasi dan pemo-
sisian BUM Desa di tengah-tengah kegiatan 
ekonomi lokal yang sudah ada di desa.

Demokrasi Ekonomi di Desa dan 
Perdesaan

Demokratisasi politik tanpa demokratisasi 
ekonomi di desa tidak akan berkontribusi 
secara fundamental dalam menciptakan tata-
nan sosial-ekonomi berkeadilan yang menye-
jahterakan masyarakat desa. Aspek keadilan 
sosial dan keberlanjutan merupakan fondasi 
dalam praktik demokrasi ekonomi. Keadilan 
sosial tidak hanya dalam masalah distribusi 
ekonomi, tetapi juga adanya jaminan bahwa 
tidak ada eksploitasi sumber daya ekonomi 
oleh segelintir orang kuat (elit) di desa, bebas 
dari tindakan korupsi, serta dominasi kepen-
tingan dalam ruang politik dan birokrasi. Ke-
tika terjadi kesenjangan politik di desa maka 
akan terjadi kesenjangan ekonomi, demikian 
sebaliknya maka tatanan ekonomi yang de-
mokratis juga akan sulit terwujud.

Demokrasi ekonomi adalah cara per-
wujudan ekonomi kekeluargaan atau cara 
perwujudan ekonomi Pancasila. Demokrasi 
ekonomi yang terkandung dalam pasal 33 
UUD 1945 merupakan perwujudan dari Sila 
Kerakyatanan yang Dipimpin oleh Hikmat 
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Per-
wakilan (Mubyarto, 1997). Dalam konteks 
ekonomi desa, pandangan ini menunjuk-
kan bahwa demokrasi ekonomi merupakan 
cara untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa melalui pemerataan atau 
mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. 

Citacita Desa Man
diri dan Sejahtera 
ha nya dapat dica

pai jika desa mam
pu menggerakkan 
ekonomi lokal ber
basis desa melalui 

BUM Desa.
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Demokrasi ekonomi hanya akan berjalan ke-
tika inisiatif masyarakat dalam pemanfaatan 
sumber daya yang ada di desa dilakukan 
dengan kepemimpinan dan proses yang de-
mokratis melalui permusyawaratan. 

Aset-aset strategis dan menyangkut hajat 
hidup rakyat banyak tersebar sampai ke 
tingkat desa sehingga perlu diatur dan dikelo-
la untuk sebesar-besarnya kesejahteraan ma-
syarakat.  Pasal 78 UU No. 6/2014 tentang 
Desa mengamanatkan bahwa pembangunan 
desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia 
serta penanggulangan kemiskinan melalui 
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 
sarana dan prasarana desa, pengembangan 
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan 
sumber daya alam (SDA) dan lingkungan 
secara berkelanjutan. Pembangunan desa 
juga mengedepankan kebersamaan, kekelu-
argaan, dan kegotong-royongan guna mewu-
judkan pengarusutamaan perdamaian dan 
keadilan sosial. 

Sementara itu pasal 81 UU Desa me-
negaskan bahwa pembangunan desa di-
laksanakan oleh pemerintah desa dengan 

melibatkan seluruh masyarakat desa de-
ngan semangat gotong-royong. Hal ini men-
egaskan bahwa proses pembangunan desa, 
terutama dalam pengembangan ekonomi 
desa, harus dilaksanakan secara demokratis 
(politik) dan dijalankan dengan prinsip dan 
asas-asas demokrasi ekonomi. Badan usaha 
yang cocok dan sesuai dimandatkan oleh UU 
Desa dalam pengembangan ekonomi desa 
dan perdesaan adalah BUM Desa.  

BUM Desa dikelola dengan semangat 
kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk 
dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi 
dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan. Na-
mun, tidak dapat dipungkiri bahwa di desa 
terdapat lembaga-lembaga ekonomi lainnya. 
Oleh karena itu, dalam konteks demokrasi 
ekonomi perlu dilakukan penataan dan pe-
manfaatan lembaga-lembaga ekonomi lokal 
tersebut untuk mewujudkan pemba ngunan 
ekonomi yang inklusif dan demokratis di 
desa/perdesaan. Kebijakan afirmatif untuk 
pembangunan ekonomi desa yang inklusif 
diperlukan untuk penguatan lembaga eko-
nomi masyarakat. 

Musdes pemilihan pe
ngurus BUM Desa di Desa 

Umbulharjo Cangkringan 
Sleman

Foto-Foto Dokumentasi IRE
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Koperasi dan BUM Desa: Peluang 
dan Potensi untuk Mewujudkan 
Demokrasi Ekonomi

Koperasi sudah lama dikenal sebagai soko 
guru ekonomi nasional. UU No. 25/1992 
tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa 
koperasi adalah badan usaha yang berang-
gotakan orang- seorang atau badan hukum 
koperasi dengan melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus se-
bagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 
atas asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi 
masyarakat dengan karakter sosial, dimiliki 
orang-orang atau badan hukum koperasi se-
bagai anggota, membentuk sebuah entitas 
ekonomi sebagai usaha bersama, berdasar-
kan kerjasama/kekeluargaan.

Koperasi memiliki peluang dan potensi 
untuk mewujudkan demokrasi ekonomi di 
desa/perdesaan. Manfaat dibentuknya ko-
perasi bagi masyarakat desa adalah masyara-
kat desa dapat menjadi pemilik bukan hanya 
sebagai pengguna jasa. Koperasi dapat men-
ciptakan lapangan kerja dan memberikan 
manfaat ekonomi secara luas dalam rangka 

peningkatan dan pemerataan pendapatan 
masyarakat desa. Selain itu koperasi dapat 
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmu-
ran serta keadilan ekonomi masyarakat desa. 

Perkembangan koperasi di perdesaaan 
mengalami pasang surut, terutama Kope-
rasi Unit Desa. Banyak koperasi yang gagal, 
tetapi beberapa masih eksis dan berkem-
bang dengan baik. Sebagai contoh Koperasi 
Wanita (Kopwan) Srikandi di Purworejo, 
Jawa Tengah. Koperasi ini beranggotakan 
208 orang dan telah membina 2.605 pe-
tani kelapa (gula kristal, VCO, dan minyak 
goreng) yang tersebar di wilayah perdesaan 
di Purworejo dan Wonosobo. Koperasi ini 
telah berhasil menjadi agen pemberdayaan 
masyarakat dan telah mengekspor produknya 
ke berbagai negara.

Koperasi nyatanya bukan satu-satunya 
kelembagaan ekonomi yang mampu mewu-
judkan demokrasi ekonomi di desa/perde-
saan. UU Desa memandatkan pendirian 
BUM Desa untuk mewujudkannya. UU 
Desa mendefinisikan BUM Desa sebagai 
badan usaha yang seluruh atau sebagian 

BUM Desa di
harapkan mampu 
mengembangkan 

rencana kerja untuk 
menciptakan peluang 

dan jaringan pasar, 
membuka lapan

gan kerja, mening
katkan kesejahte
raan masyarakat, 
pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi 
Desa, serta mening
katkan pendapatan 

masyarakat Desa 
dan Pendapatan Asli 

Desa. 

”
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besar modalnya dimiliki oleh desa 
melalui penyertaan secara langsung 
yang berasal dari kekayaan desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa 
pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarkesejahteraan masyara-
kat desa (UU No. 6/2014 Pasal 1). 
Disebut badan usaha adalah kesatuan 
yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis 
yang bertujuan memberikan manfaat 
(benefit) kesejahteraan masyarakat di 
atas keuntungan (profit). BUM Desa 
diharapkan mampu mengembang-
kan rencana kerja untuk menciptakan 
peluang dan jaringan pasar, membuka 
lapangan kerja, mening katkan ke-
sejahteraan masyarakat, pertumbuhan 
dan pemerataan ekonomi Desa, serta 
meningkatkan pendapatan masyarakat 
Desa dan Pendapatan Asli Desa. 

Cita-cita Desa Mandiri dan Se-
jahtera ha nya dapat dicapai jika desa 
mampu menggerakkan ekonomi lokal 
berbasis desa melalui BUM Desa. Be-
berapa desa sudah berhasil mengem-
bangkan BUM Desa, mi salnya BUM 
Desa Karangrejek (Gunungkidul), BUM 
Desa Sejahtera (Desa Bleberan, Gu-
nungkidul), BUM Desa Amarta (Desa 
Pandowoharjo, Sleman), BUM Desa 
Maju Raharjo (Desa Umbulharjo, Sle-
man), dan BUM Desa lainnya yang 
tersebar di negeri ini. Mereka telah 
berhasil mengelola aset desa, penyedi-
aan layanan publik, dan usaha lainnya 
untuk menyejahterakan masyarakat.

BUMDesa memiliki nilai transfor-
masi sosial, ekonomi dan budaya yang 
menjadikannya sebagai salah satu 
lembaga ekonomi rakyat yang berper-
an sebagai Pilar Demokrasi Ekonomi 
di desa. BUM Desa sebagai lembaga 
ekonomi masyarakat berperan strategis 
untuk menggairahkan ekonomi desa. 
Keunikan BUM Desa yakni merupak-
an sebuah usaha desa milik kolektif 
yang digerakkan oleh aksi kolektif 
antara pemerintah desa dan masyara-
kat. Pendirian dan pengelolaan BUM 
Desa membangun tradisi berdemokrasi 
ekonomi di desa karena melalui me-
kanisme musyawarah desa. Pendirian 
BUM Desa merupakan proses mem-
bangun kesepakatan bersama atas ga-

gasan pengelolaan dan pemanfaatan 
aset-aset desa. 

Menata Lembaga Ekonomi Lo
kal di Desa

Saat ini penataan lembaga eko-
nomi lokal di desa/perdesaan menjadi 
isu strategis di level pemerintah pusat 
sampai desa. Pada level pusat Menteri 
Desa PDTT dan Menteri Koperasi dan 
UKM telah membuat kesepahaman 
bersama tentang penguatan kelem-
bagaan ekonomi desa melalui fasilita-
si kerjasama antara koperasi dengan 
BUM Desa dan BUM Des Bersama 
dalam memberda yakan masyarakat. 
Pada tingkat desa muncul kebingun-
gan dalam pengembangan BUM Desa 
di tengah berbagai aktivitas lembaga 
ekonomi desa termasuk koperasi. Se-
jatinya baik koperasi dan BUM Desa 
memiliki potensi dan peluang mewu-
judkan kesejahteraan masyarakat 
dalam konteks membangun demokrasi 
ekonomi di desa.

BUM Desa dan koperasi walaupun 
memiliki tujuan utama yang sama teta-
pi berbeda pada konsep dasar, tujuan,  
peran dan posisi, kepemilikian/permo-
dalan, serta tata kelolanya. Peran BUM 
Desa lebih ke arah kewirausahaan so-
sial untuk mengelola aset desa, pelay-
anan publik, dan usaha lainnya sesuai 
tipologi dan kondisi desa untuk sebe-
sar-besar kesejahteraan masyarakat. 
BUM Desa berwatak kewirausahaan 
sosial yang berorientasi pada masyara-
kat desa. Sedangkan koperasi lebih 
berwatak bisnis yang berorientasi pada 

Sumber mata air di Desa 
Umbulharjo, Cangkringan, 

Sleman 
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peningkatan ekonomi melalui pening-
katan produksi, pemasaran, distribusi, 
dan permodalan untuk, dari, dan oleh 
anggota. Sementara itu, usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM) berperan 
dalam mendukung peningkatan eko-
nomi desa melalui keunggulan produk 
lokal untuk meningkatkan pendapatan 
pelakunya.

Penataan ekonomi lokal di desa 
dilakukan untuk pengembangan dan 
penguatan lembaga-lembaga ekonomi 
di desa agar dapat bersinergi untuk 
menyejahterakan masyarakat. Pengem-
bangan dan penguatan lembaga-lem-
baga ekonomi harus bersifat inklusif, 
demokratis, memberdayakan semua 
pelaku ekonomi, serta transparan dan 
akuntabel. Peran ini strategis untuk 
dijalankan oleh pemerintahan desa 
melalui BUM Desa. Kerja sama antar 
antar stakeholders pelaku, pengawas, 
dan lembaga-lembaga pemerintahan 
desa. Penataan ekonomi lokal di desa 
membutuhkan pemerintah desa yang 
demokratis dan memiliki jiwa kewi-
rausahaan (government-preneur). 
Pemerintahan yang kreatif, inovatif, 
dan mampu mengelola sejumlah be-
sar risiko dan persaingan untuk mem-
buat ide-idenya terbentuk, berhasil, 
dan memberikan nilai kepada publik. 
Selain itu penataan ekonomi lokal 
juga harus mengarusutamakan kem-
bali prinsip pemberdayaan masyarakat 
desa, proses musyawarah desa yang 
partisipatif, dan pengembangan good-
governance.  
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Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 
kini banyak mendapatkan perhatian 
publik. Kendati  sudah lama diperke-
nalkan—lewat Undang-Undang No. 

32/2005 tentang Pemerintahan Daerah, 
Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang 
Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Neg-
eri No.39/2010 tentang BUM Desa—tapi 
baru sekitar dua tahun ke belakang perha-
tian terhadap BUM Desa terasa menguat. 
Ini terutama pasca lahirnya UU No. 6/2014 
tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa 
No. 4/2015 tentang BUM Desa. 

UU Desa dan Permendes tentang BUM 
Desa telah memberikan alas hukum yang 
lebih kuat bagi kelembagaan ekonomi lo-
kal. Terutama UU Desa, yang menguatkan 
spirit BUM Desa yang lebih transformatif dan 
mendorong perubahan sosial ekonomi yang 
lebih berpihak pada kemaslahatan bersama 
seluruh warga desa. 

Belum banyak BUM Desa yang tum-
buh dan berkembang sesuai dengan spirit 
belied baru  dalam UU Desa. Kebanyakan 
badan usaha desa masih berorientasi bisnis 
semata—mengejar keuntungan sebanyak-
banyaknya. Sedangkan BUM Desa yang di-
promosikan UU Desa lebih condong pada 
pengembangan usaha ekonomi berbasis aset 
desa yang mampu menjawab persoalan riil 
di desa, yang mengembangkan kemanfaatan 
sosial, dan merupakan usaha ekonomi ber-
sama yang melayani kebutuhan dasar warga. 
Intinya, kelembagaan ekonomi yang men-
dorong transformasi sosial ekonomi warga 
desa. 

BUM Desa yang dipromosikan UU Desa 

Oleh SUGENG YULIANTO

Mengembangkan 
Marwah Badan 
Usaha Milik Desa

merupakan kegiatan ekonomi gotong-royong 
yang memiliki nilai-nilai perubahan sosial 
lebih baik. Nilai-nilai perubahan itu antara 
lain lokalitas, kemandirian, keadilan, akun-
tabilitas, kesetaraan, keterbukaan (inklusif), 
anti-eksploitasi, peka persoalan Hak Asasi 
Manusia, ramah lingkungan, dan keberlan-
jutan. BUM Desa juga mendorong kehidu-
pan sosial ekonomi desa menjadi lebih baik, 
karena kegiatannya tidak mengakumulasi 
keuntungan semata, tapi berupaya meri-
ngankan beban warga desa. 

Kegiatan ekonomi bersama diorientasi-
kan mampu menyelesaikan persoalan warga 
desa yang selama ini belum terpecahkan. 
Misalnya, sebuah desa memiliki problem 
rentenir, yang kerap menjerat petani dan 
nelayan kecil. Maka, BUM Desa diharapkan 
dapat menyelesaikan problem permodalan 
yang dihadapi petani dan nelayan kecil, se-
hingga mereka bisa lepas dari jerat rentenir 
dan tengkulak. Karena itu, unit usaha BUM 
Desa yang cocok adalah simpan-pinjam yang 
gampang cair, berbunga rendah, serta tak 
menuntut adanya agunan dan prosedur ad-
ministratisi yang merepotkan. 

Pola seperti itu dapat menyaingi operasi 
para rentenir, bahkan mampu mengalahkan 
iming-iming hadiah bank berbunga tinggi. 
Upaya ini sudah dicoba di Kabupaten Sum-
bawa, Nusa Tenggara Barat. Kendati baru 
tahap permulaan, tetapi upaya tersebut patut 
menjadi contoh bagaimana BUM Desa men-
jawab problem riil yang membelenggu warga 
desa (IRE, 2016). 

Di tempat lain, BUM Desa mampu men-
jawab problem ekologi. Misalnya BUM Desa 
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di beberapa kabupaten di Madura, yang mu-
lai mengembangkan unit usaha pengelolaan 
sampah rumah tangga. Ini referensi yang 
menarik. Selama ini problem sampah ham-
pir tak pernah terselesaikan pemerintahan 
desa. Jika BUM Desa mampu menjawab ma-
salah sampah dengan baik dan berkelanju-
tan, maka BUM Desa menjadi jawaban atas 
problem riil sanitasi desa. 

Ada juga BUM Desa yang memiliki unit 
usaha pengelolaan air bersih warga, yang 
dikenal sebagai program Sistem Penyedi-
aan Air Minum Perdesaan (SPAMDes). Di 
Desa Karangrejek, Gunungkidul, SPAMDes 
berhasil memecahkan problem krisis air 
bersih warga yang sudah menahun. Pada 
perkembangannnya, usaha itu bahkan mam-
pu mengatasi masalah serupa di desa-desa 
tetangganya. 

Itulah kisah-kisah sukses BUM Desa 
dalam menjawab persoalan riil desa. Na-
mun BUM Desa juga mengemban amanah 
untuk mewujudkan roh utama lainnya, se-
lain mengentaskan masalah riil desa. Mis-
alnya BUM Desa harus mampu mendorong 
inklusi sosial. Artinya, mereka yang duduk 
di kepengurusan atau mereka yang terlibat 

dalam unit-unit usaha BUM Desa harus 
mencerminkan inklusifitas ini. 

BUM Desa harus merangkul mereka 
yang selama ini tersisih—termarjinalkan. 
Dari perempuan, warga miskin, eks-tapol, 
kalangan anak muda, warga penyandang 
disabilitas, dan kelompok-kelompok lainnya 
yang selama ini kurang beruntung. 

Di samping itu, BUM Desa juga diharap-
kan peka terhadap isu keadilan, baik keadi-
lan ekologi maupun keadilan gender, serta 
keadilan sosial dan ekonomi. BUM Desa bisa 
memberi kesempatan warga yang selama ini 
tidak laku di pasar kerja karena terbatasnya 
akses yang mereka peroleh selama ini.

Untuk mewujudkan keadilan ekologi, 
unit-unit usaha BUM Desa diharapkan ti-
dak merusak lingkungan atau menimbulkan 
dampak negatif terhadap ekosistem desa. Ti-
dak boleh ada penderitaan akibat kerusakan 
lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan 
ekonomi BUM Desa. 

Karena itu, misalnya, BUM Desa ti-
dak sepatutnya memiliki unit usaha yang 
mengeksploitasi sumber daya alam secara 
tidak berkelanjutan. Kegiatan tidak ramah 
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lingkungan akan mengganggu keseimbangan 
ekologi dan kelestarian sumber penghidu-
pan di desa. Apalagi, jika dampak eksploitasi 
sumber daya alam tersebut juga menghasil-
kan limbah, yang mencemari ruang hidup 
dan berdampak buruk terhadap kehidupan 
warga desa. 

BUM Desa juga harus mengupayakan 
keadilan gender, sehingga harus pula peka 
terhadap upaya untuk mengatasi problem 
kesetaraan gender. Karena itu, penting bagi 
BUM Desa turut mempromosikan keseta-
raan gender di desa. Itu bisa dimulai de-
ngan mengatur komposisi antara perempuan 
dan laki-laki yang duduk di kepengurusan 
dan yang terlibat dalam kegiatan usaha di 
BUM Desa. Keadilan tidak hanya pada aspek 
jumlah (kuantitatif) tetapi juga soal peran 
(kualitatif), sehingga di BUM Desa suara dan 
peran perempuan setara dengan suara dan 
peran laki-laki. 

BUM Desa seharusnya diproyeksikan 
untuk meringankan masalah ketidakadilan 

sosial dan ekonomi warga desa. Tidak jus-
tru memperburuknya. MisalnyaBUM Desa 
tidak menggusur, menyaingi, atau memati-
kan usaha ekonomi yang sudah diusahakan 
oleh warga. Kendati tidak gampang, tapi 
BUM Desa dapat menjadi terobosan untuk 
mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan 
distribusi sumberdaya desa. Hal itu karena 
BUM Desa dapat berperan meningkatkan 
pelayanan dasar dan mengelola aset desa 
untuk kepentingan bersama. 

BUM Desa juga diharapkan mampu 
mencegah atau menyelesaikan konflik atau 
perselisihan di desa. Soalnya model penge-
lolaan aset atau potensi desa oleh kelompok 
warga (bukan negara), rentan memicu konflik 
di antara kelompok warga. Hal ini seperti 
yang terjadi di Desa Bejiharjo, Gunungkidul, 
dalam kasus pengelolaan obyek wisata Gua 
Pindul (IRE, 2014). 

Dengan adanya BUM Desa, di mana desa 
hadir sebagai pengelola aset dan sumberda-
ya produktif di desa, maka segala kerentanan 
itu bisa diminimalisir, bahkan dihilangkan. 
Karena BUM Desa mewakili kepentingan 
bersama dan mengupayakan kesejahteraan 
bersama, prinsip gotong-royong dan kebersa-
maan ditekankan dalam usaha BUM Desa. 

Tentu saja tidak mudah untuk mewujud-
kan “BUM Desa ideal” itu. Namun, bukan 
juga sesuatu yang mustahil. Contohnya su-
dah ada, kendati juga belum amat ideal. Ada 
kekurangannya di sana-sini. Tapi memung-
kinkan diperbaiki. 

Pendampingan terhadap BUM Desa yang 
baru berdiri bisa menjadi solusi untuk memi-
liki BUM Desa yang ideal, sesuai spirit trans-
formatif UU Desa. BUM Desa yang sudah 
eksis perlu pula mendapatkan perhatian dan 
pembinaan agar konsisten mengupayakan 
marwah idealisnya. 

Para pengurus BUM Desa harus memi-
liki arena atau forum-forum bersama yang 
memungkinkan mereka bisa saling belajar 
dan mengingatkan mengenai idealisme BUM 
Desa. Dalam hal ini, fasilitasi supra-desa, 
pihak swasta, serta lembaga non pemerintah 
lain yang punya integritas amat penting. Ini 
sebagai upaya mewujudkan BUM Desa yang 
transformatif, yang merupakan bagian dari 
rekayasa sosial demi perubahan lebih baik 
di desa. 

BUM Desa ti
dak sepatutnya 

memiliki unit 
usaha yang 

mengeksploitasi 
sumber daya 
alam secara 

tidak berkelan
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“Demokrasi desa diperkuat 
maka  potensi korupsi akan 
semakin turun”
Arie Sujito
Sosiolog UGM dan Peneliti IRE
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“Disanjung bakal mencecap manisnya 
dana desa, ternyata justru menelan pil 
pahit. Karena abainya pemerintah di 
daerah dan pusat”
Sunaji Zamroni
Direktur Eksekutif IRE
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Hutan Kaya, Desa Mendapat Apa?

Terletak di  garis khatulistiwa sehingga 
beriklim tropis, Indonesia memiliki 
kekayaan sumber daya alam ber-
limpah, seperti hutan yang sangat 

kaya keanekaragaman hayati, yang bisa 
dimanfaatkan langsung maupun tidak lang-
sung. Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dalam SK.76/MenLHK0II/2015 
menyebutkan, luas  daratan dan perairan 
kawasan hutan adalah 126.094.366,71 
hektare, tersebar di 33 provinsi. Dengan luas 
total daratan Indonesia sekitar 189.075.400  
hektare, maka kawasan hutan negara men-
dominasi 67 persen wilayah daratan. Namun 
di hutan-hutan itu ada masalah.

Brown (2004) menemukan ironi ketika 
membandingkan jumlah orang yang tinggal 
di hutan-hutan negara dan berapa banyak 
yang miskin. “Penduduk pedesaan yang ting-
gal di lahan hutan negara sebanyak 48,8 juta 
orang dan 9,5 juta di antaranya adalah ma-
syarakat miskin,” tulis dia. Di satu sisi ada 
potensi hutan yang sangat kaya keanekaraga-
man hayati, namun di sisi lain ada banyak 
masyarakat miskin di sekitar hutan atau di 
dalam hutan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bi-
dang kehutanan—termasuk pula kelautan, 
serta energi dan sumber daya mineral--dibagi 
antara pemerintah pusat dan provinsi. Arti-
nya, pengelolaan kawasan hutan negara yang 
secara administratif berada di desa mana 
pun merupakan kewenangan Dinas Provinsi. 
Masyarakat dalam hutan atau sekitar hutan, 
menurut aturan ini, tidak bisa mengelola dan 
menikmati potensi hutan yang melimpah 
yang ada di sekitar mereka. 

Sekitar 32 juta hektare hutan yang di-
peruntukkan bagi Hutan Tanaman Industri 

Kawasan Hutan, 
Peluang BUM Desa

(HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 
juga sudah di bawah kekuasaan pihak 
swasta yang sebagian besar asing. Terdapat 
kewenangan yang secara birokratis me-
ngambil atau me rampok Sumber Daya Hu-
tan atas nama keles tarian dan kemandirian 
umum. Pernyataan ini benar karena kebi-
jakan pelepasan kawasan hutan lindung 
maupun konservasi melalui prosedur serta 
persyaratan yang rumit. Tidak mengherankan 
bila skema pelepasan kawasan hutan umum-
nya dilakukan oleh investor besar yang me-
miliki akses informasi, ekonomi, dan relasi 
kekuasaan. Hal ini yang kemudian menjadi 
konflik.

Masyarakat miskin sekitar hutan cende-
rung mempunyai ketergantungan cukup be-
sar terhadap sumber daya hutan, namun hak 
kuasa terhadap hutan tidak berada di ma-
syarakat. Mereka ini kemudian dituding se-
bagai penyebab kerusakan hutan. Sementara 
itu kita melihat, masyarakat yang mempu-
nyai Hutan Rakyat (HR), terbukti dapat me-
lestarikan hutannya dan menjadi penopang 
bagi kebutuhan bahan baku industri. Dirjen 
Bina Usaha Kehutanan Iman Santoso pernah 
mengatakan, potensi hutan tanaman di lahan 
milik masyarakat sekitar 3,5 juta hektare, 
dengan potensi tegakan diperkirakan 125,6 
juta meter kubik dan potensi tanaman siap 
panen bisa mencapi 20,9 juta meter kubik 
per tahun.

Dalam buku Rich Forest Poor People 
yang ditulis oleh Nancy Peluso, kemiskinan 
yang terjadi di desa-desa sekitar hutan terjadi 
karena keterbatasan akses masyarakat desa 
hutan terhadap sumber daya hutan. Bahkan, 
sebelum tahun 2004, masyarakat tidak di-
perbolehkan “masuk hutan” untuk sekadar 
menggembala ternak atau mencari kayu 
bakar. Penyebab kemiskinan lainnya adalah 
karena hak pengelolaan hutan selama ini 

Oleh ZELVIA DEBBY
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hanya dimiliki oleh para pengusaha (private 
sector) yang mampu memenuhi prosedur 
dan tata cara pengurusan ijin usaha peman-
faatan hasil hutan. Masyarakat sekitar hutan 
hanya menjadi penonton. Bahkan skema 
pemberdayaan dalam pengelolaan hutan 
hanya menempatkan masyarakat sebagai 
obyek atau bagian dari pemenuhan aturan 
saja. Sebagai contoh, program pembangunan 
masyarakat desa hutan (PMDH) yang dilaku-
kan oleh pemegang ijin pengelolaan hutan. 

Penyebab kemiskinan berikutnya adalah 
karena dalam penataan keruangan dan 
kewilayahan kebanyakan kawasan sekitar 
hutan adalah wilayah hijau sehingga ma-
syarakat tidak bisa mengembangkan industri 
primer (mengolah hasil panen). Akibatnya 
masyarakat hanya memperoleh benefit yang 
kecil saja karena posisinya hanya sebagai 
produsen yang berhubungan dengan tengku-
lak ataupun pedagang. Bahkan di beberapa 
desa hutan seperti di Banyumas, pengrajin 
gula kelapa terjerat rentenir sehingga mereka 
tidak bisa menjual produknya langsung ke 
pasar. Kemiskinan masyarakat di sekitar hu-
tan, menurut Nancy Peluso, juga karena ka-
wasan hutan identik dengan akses yang sulit, 

karena selama ini penataan areal kehutanan 
dilakukan hanya bertujuan untuk mengelu-
arkan hasil hutan, bukan untuk mendorong 
kemajuan masyarakat desa. Walhasil, ma-
syarakat mengalami kesulitan dalam menjual 
hasil produksinya sekaligus juga rendahnya 
akses mereka ke pasar. 

Desa sebagai Pengelola Hutan
Mahkamah Konstitusi (MK) telah me-

ngabulkan permohonan pengujian Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, yang diajukan oleh Aliansi Ma-
syarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Mei 
2013. MK berpendapat, hutan berdasarkan 
statusnya terbagi menjadi hutan negara dan 
hutan hak. Hutan kategori terakhir dibedakan 
antara hutan adat atau hak ulayat, hutan 
milik perorangan, dan hutan milik badan 
hukum. MK juga berpendapat bahwa hu-
tan negara dan hutan adat harus mendapat  
perbedaan perlakuan. Negara memiliki ke-
wenangan penuh untuk mengatur peruntu-
kan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan 
hukum yang terjadi di atas hutan negara, 
sedangkan terhadap hutan adat, wewenang 
negara dibatasi terhadap fungsi pokok hutan 

Hutan dan sungai 
di Desa Bleberan 

Gunungkidul
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sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 
Bagaimana pemerintah menyikapi ini? 

Jargon Pemerintahan Jokowi adalah 
“Membangun dari Pinggiran” dengan mani-
festo politik Nawacita. Jika mencermati poin 
7 yaitu kemandirian ekonomi dengan meng-
gerakkan sektor-sektor strategis ekonomi do-
mestik, maka relevan untuk melihat Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPHMN) 2015 – 2019.   Dalam RPHMN 
tersebut Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan mengalokasikan   12,7 juta 
hektare  hutan untuk masyarakat melalui 
skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hu-
tan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan 
Kemitraan Kehutanan. Implementasi dari ke-
bijakan ini antara lain munculnya Peraturan 
Menteri LHK nomor 83 tahun 2016 tentang 
Perhutanan Sosial, di mana masyarakat, ke-
lompok/koperasi, dan desa bisa mengelola 
kawasan hutan. Kawasan hutan yang sudah 
dipetakan sebagai Peta Indikasi Areal Perhu-
tanan Sosial (PIAPS) bisa diurus perijinannya 
sehingga akan bisa dikelola oleh masyarakat, 
kelompok/koperasi, ataupun desa.

Permen LHK tentang Perhutanan Sosial 
menjadi angin segar bagi desa. Peraturan 
tersebut sesuai dengan amanat UU No 06 
Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebut-
kan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa 
dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan taraf hidup masyarakat Desa serta me-
ningkatkan pendapatan desa. Pasal 8 pada 
Permen Perhutanan Sosial menyebutkan 
bahwa permohonan Hak Pengelolaan Hutan 
Desa (HPHD) diajukan oleh satu atau be-
berapa lembaga desa dan diketahui oleh satu 
atau beberapa kepala desa yang bersangku-
tan. Artinya, Badan Usaha Milik Desa dapat 
mengajukan permintaan untuk mengelola 
hutan desa yang berada di wilayah desanya.

Peran Masyarakat dalam Pengelo
laan Hutan

Selama ini paradigma pengelolaan hutan 
dilakukan dengan pendekatan state based 
forest management, dengan pendekatan 
pengelolaan hutan skala besar. Proses pe-
ngelolaaan hutan dari kebijakan hingga per-
soalan teknis selalu diputuskan oleh pusat 
de ngan sistem top down, sehingga tidak me-
ng akomodir kepentingan akar rumput. Model 
pengelolaan seperti ini berbuah kerusakan 
yang masif dengan laju deforestasi tinggi, 
hampir seluas lapangan bola tiap menitnya 
(WWF, 2004). 

Pengelolaan hutan yang berada di 
wilayah desa atau sekitar desa sudah semes-
tinya melibatkan masyarakat setempat se-
cara partisipatif. Hal ini penting karena yang 
sangat mengetahui keadaan desa adalah ma-
syarakat desa. Sebagai contoh adalah hutan 

Wisata air terjun Sri 
Gethuk di Desa Bleberan  

Gunungkidul
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desa di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, 
Gunungkidul, yang berada dalam program 
pendam pingan LSM Yayasan Shorea. Ber-
sumber peta Desa Kepek (tahun 1933, bua-
tan Belanda), tanah ini merupakan tanah 
Afkir Boshwesen (AB), yaitu tanah kawasan 
yang dikeluarkan dari register karena terlalu 
kecil luasannya dan tidak dimasukkan se-
bagai kawasan hutan. Dalam perjalananya 
tanah AB ini kemudian dikelola warga Kepek 
secara turun temurun. Pada tahun 2009, Ke-
menterian Kehutanan melakukan pendataan 
tanah AB untuk difungsikan sebagai hutan. 
Atas inisiatif Pemerintah Desa Kepek  dan 
didukung oleh warganya pada tahun 2011 
tanah ini diajukan menjadi Hutan Desa. 
Maksud dan tujuan pengajuan ijin ini adalah 
agar desa mendapat legalitas pengelolaan 
hutan sehingga menjadi alat untuk mense-
jahterakan masyarakat dan melestarikan 
hutan. 

Pada tahun 2013,  Kementerian Kehuta-
nan, mengeluarkan Surat Keputusan tentang 
pencadangan kawasan hutan Desa Kepek 
untuk Hutan Desa, dengan menyertakan peta 
lokasi hutan desa. Namun setelah dilakukan 
pengecekan lapangan, ternyata terdapat ke-
salahan lokasi di peta dengan di lapangan. 
Lokasi yang ditunjuk peta berada pada lo-
kasi tanah milik warga. Untuk menghindar-
kan konflik/ sengketa lahan antara lembaga 
pengelola hutan desa dengan pemilik SHM 
(Sertifikat Hak Milik) kemudian dilakukan 
pemetaan ulang pada lokasi tanah AB yang 
akan digunakan untuk Hutan Desa. Sampai 
tulisan ini dibuat, ijin belum bisa dikeluar-
kan karena masih ada revisi untuk perbaikan 
peta. Hal ini menjadi catatan penting tentang 
krusialnya melibatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan potensi di desa. 

Lokomotif Bernama BUM Desa
Untuk mendapatkan modal bagi pemba-

ngunan desa, desa dapat membentuk Badan 
Usaha Milik (BUM) Desa. Hal ini diatur 
dalam UU Desa. BUM Desa dapat men-
jalankan usaha di bidang ekonomi dan juga 
pelayanan umum melalui pengembangan 
usaha dan pembangunan desa. BUM Desa 
ini dapat memprioritaskan pengembangan 
sumber daya alam di desa atau potensi desa 
seperti hutan. 

Dalam menjalankan usahanya, BUM 
Desa dapat mengambil peluang untuk me-
ngelola potensi hutan melalui pemanfaatan 

hasil hutan baik kayu, non kayu maupun 
jasa seperti wisata, cadangan karbon dan 
penyimpan air. Sebagai contoh sukses, BUM 
Desa Bleberan dalam memanfaatkan potensi 
hutan di BDH Playen, tidak dengan mene-
bang kayu, tetapi memanfaatkan keindahan 
alam air terjun Sri Getuk menjadi salah satu 
destinasi wisata di Kabupaten Gunungkidul. 
BUM Desa ini berhasil mendapatkan keun-
tungan kurang lebih Rp 1,9 miliar per tahun, 
sehingga Desa Bleberan mampu meningkat-
kan pembangunan dari potensi hutan yang 
ada di wilayahnya.  

Kesuksesan BUM Desa Bleberan tidak 
datang begitu saja. Kelompok Pokdar-
wis menginisiasi ekowisata ini dengan di-
namika yang tidak mudah. Menarik untuk 
melihat bagaimana peran para pihak di 
dalam pengembangan ekowisata air terjun 
Sri Getuk, sehingga pada akhirnya dirembuk 
dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh 
tokoh masyarakat, Pokdarwis, BPD, Pemdes 
dan LSM Pendamping (Yayasan JAVLEC). 
Dari musyawarah itu lahir kebijakan desa 
tentang pengelolaan air terjun Sri Getuk. 
Selain itu, ada program pengembangan 
kapasitas di level pengelola yang sangat 
dibutuhkan, seperti promosi, pengelolaan 
administrasi keuangan, pengelolaan atraksi, 
dan layanan pada pengunjung.  

Dalam Statistik Departemen Kehutanan, 
tercatat sebanyak 31.957 desa di Indone-
sia berada di sekitar kawasan hutan negara. 
Sebanyak 1.305 desa di antaranya berada 
dalam kawasan hutan dan yang berbatasan 
dengan kawasan hutan sebanyak 7.943 
desa. Adanya tawaran pemerintah untuk 
memanfaatkan 12,7 juta hektare kawasan 
hutan negara menjadi peluang menarik. 
Pilihan skema pengelolaan pemanfaatan 
hutan oleh desa menjadi relevan untuk 
mengurangi masyarakat miskin di dalam 
atau sekitar kawasan hutan. Visi bersama 
antara pemerintah, desa dan masyarakat un-
tuk mencapai kesejahteraan dan keadilan 
dalam pengelolaan sumber daya hutan akan 
menjamin pengelolaan dan pembangunan 
yang berkelanjutan. Persoalan yang selama 
ini muncul seperti merosotnya nilai ekonomi, 
hancurnya pranata sosial dan bencana ekolo-
gis akan menjadi tanggung jawab bersama.

ARTIKEL UTAMA

”BUM Desa dapat 
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Kepala desa hasil pemilihan langsung 
belum menjadi jaminan bahwa ia 
bakal memimpin dengan demokratis. 
Banyak kepala desa itu ketika me-

nyelenggarakan proses perencanaan angga-
ran pembangunan desa bersikap kurang par-
tisipatif, kurang transparan, lemah tanggung 
jawab sosialnya, dan tidak inklusif.  Ada 
pengganggu kualitas proses pemilihan yang 
demokratis, ketika pemilihan tersebut tidak 
menghasilkan pemimpin yang demokratis.

Pertanyaannya: apakah pengganggu kual-
itas demokrasi dalam pemilihan kepala desa, 
sehingga tidak diperoleh pemimpin yang de-
mokratis? Untuk menjawab pertanyaan ini 
marilah kita melihat bagaimana perkemban-
gan proses pemilihan kepada desa (Pilkades) 
dari waktu ke waktu.

Catatan sejarah tentang terbentuknya 
desa di Indonesia hingga sekarang tidak 
diketahui secara pasti. Tetapi dapat dipasti-
kan desa sudah ada sejak sebelum Indone-
sia merdeka dan Belanda tiba di Nusantara. 
Hal ini terbukti pada prasasti Kawali di Jawa 
Barat yang bertarikh 1350 M, dan prasasti 
Walandit di daerah Tengger, Jawa Timur, 
yang bertahun 1381 M.  Pada awal berdirin-
ya, desa merupakan pemukiman warga yang 
disebut kampung atau wanua, wano, kam-
pong yang merupakan satu pemukiman ber-
sama sejak zaman perladangan berpindah. 
Setiap kelompok pemukiman mempunyai 
“pemimpin” yang mampu melindungi, men-
gayomi, mendamaikan dan mensejahterakan 
kehidupan warganya untuk hidup bersama 
(Fajar Sudarwo, 2012).

Pada mulanya desa hanya dihuni oleh 
puluhan keluarga yang masih terikat tali per-
saudaraan/kekerabatan. Pemimpin—disebut 
Panepuluh dipilih dengan cara musyawarah 
dan mufakat. Seorang Panepuluh juga dise-
but Buyut apabila dasar terpilihnya karena 
atas pertimbangan usia. Di Jawa, seorang 
Panepuluh disebut Danyang apabila ia meru-
pakan orang pertama yang tinggal di desa 
itu. Desa-desa lainya di luar Jawa memiliki 
penamaan dan sebutan sesuai dengan adat, 
budaya, dan kearifan lokalnya masing-mas-
ing (Fajar Sudarwo, 2012).

Ketika jumlah warga pemukiman sema-
kin banyak, lebih dari seratus kepala kelu-
arga, proses pemilihan pemimpin menggu-
nakan pemilihan langsung dengan metode 
“Tawonan”.  Para calon pemimpin duduk di 
tanah lapang, kemudian warga yang memilih 
calon yang diinginkan duduk di belakang 
calon pilihannya. Calon yang paling banyak 
diikuti, atau yang paling panjang deretan 
orang yang duduk di belakangnya, adalah 
orang yang terpilih menjadi pemimpin.  Pe-
mimpin itu disebut Penatus, karena me-
mimpin ratusan kepala keluarga di dalam 
sebuah pemukiman (Fajar Sudarwo 2012).

Ketika perkembangan jumlah warga 
pemukiman semakin banyak, maka metode 
pemilihan pemimpin tidak lagi menggunakan 
metode “Tawonan”. Model pemilihan sep-
erti itu tidak tepat lagi, karena rawan konflik 
horisontal secara terbuka antara pendukung 
calon yang satu dengan calon lainnya. Un-
tuk mencegah adanya konflik terbuka antar 
pendukung maka model pemilihan kepala 

Pengganggu 
Kualitas Demokrasi 
Pemilihan Kepala 
Desa 

Oleh FAJAR SUDARWO
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desa dilaksanakan dengan pemilihan 
langsung secara tertutup. Pemungutan 
suara dilaksanakan dengan menggu-
nakan lidi (bahasa jawa = biting) yang 
diberi tanda khusus oleh panitia, yang 
kemudian dimasukan oleh warga ke 
dalam bumbung yang diletakkan di 
dalam bilik tertutup. Bumbung adalah 
sepotong batang bambu yang dilubangi 
untuk memasukkan lidi. 

Jumlah bumbung disesuaikan den-
gan jumlah calon yang ada. Masing-
masing bumbung ditandai dengan sim-
bol berupa hasil bumi atau palawija. 
Pemenangnya adalah calon yang bum-
bungnya paling banyak lidinya. Jika 
terdapat calon tunggal maka ada dua 
bumbung di dalam bilik pemungutan 
suara, yaitu bumbung dengan simbol 
calon kepala desa yang ada dan satu 
bumbung lagi tanpa simbol apapun 
yang disebut “bumbung kosong”. Jika 
hasil penghitungan lidi dari bumbung 
kosong jumlahnya lebih banyak berarti 
calon tunggal tadi kalah dengan bum-
bung kosong dan dia dinyatakan tidak 
terpilih (M Djoko Yuwono 2014).

Pengganggu pertama proses pemili-
han kepala desa adalah zaman kera-
jaan. Kerajaan dalam rangka meng-
kooptasi desa mengirim atau menetap-
kan pemimpin desa yang disebut bekel 
atau lurah. Para Panewu diberi pangkat 
bekel/demang. Ketika pemimpin desa 
meninggal dunia, jabatannya akan 
diteruskan oleh anak tertua laki-laki-
nya. Di luar Jawa juga banyak disebut 
ketua adat yang tidak menggunakan 
proses pemilihan, namun menggu-
nakan sistem estafet kepemimpinan 
berdasar garis keturunan.  Pemimpin 
hasil estafet keturunan atau penetapan 
dari kerajaan tidak terlalu mendengar 
kebutuhan dan kepentingan warga, 
namun lebih mendengar dan mengi-
kuti kepentingan elite dan keluarga 
besarnya. 

Pada masa Pemerintah Hindia Be-
landa, kedudukan para pemimpin ber-
dasarkan garis keturunan atau peneta-
pan kerajaan makin kuat. Soalnya desa 
mendapat otonomi seluas-luasnya me-
nyangkut kelestarian hak adat, hukum 
adat, dan adat istiadat yang berlaku se-

cara turun-temurun di masing-masing 
desa (Fajar Sudarwo, 2012).

Setelah Indonesia merdeka pe-
milihan kepala desa menggunakan 
pemilihan tertutup dalam bilik su-
ara dengan alat bantu kartu suara. 
Pada awalnya, karena banyak orang 
yang masih buta huruf, kartu suara 
tidak bertuliskan nama tetapi meng-
gunakan gambar hasil bumi/palawija. 
Pemilih yang menggunakan hak pilih-
nya menerima satu lembar kartu suara 
kemudian membawanya ke dalam bilik 
tertutup dan mencoblos gambar salah 
satu calon yang dikehendakinya. Calon 
yang mendapat suara terbanyak yang 
terpilih sebagai kepala desa (M Djoko 
Yuwono, 2014). 

Pengganggu kedua kualitas de-
mokrasi pemilihan kepala desa adalah 
adanya penggunaan politik uang 
(money politics) oleh para calon. Di 
era Reformasi, ditengarai proses pe-
milihan anggota Kepala Daerah, DPRD 
II, DPRD I, DPRI dan Presiden Wakil 
Presiden marak oleh money politics, 
demikian pula dalam Pilkades. 

Money politics dalam proses pe-
milihan  kepala desa saat ini sudah 
terjadi secara masif dan terang-teran-
gan. Akibatnya putra-putri desa yang 
berkualitas tidak bisa terpilih sebagai 
kepala desa. Kepala desa yang ter-
pilih kebanyakan dari keluarga “ba-
lung gede” yang bisa menggunakan 
pengaruh hartanya untuk memenangi 
Pilkades (D Manalu 2016). Potensi ter-

jadinya politik uang makin besar terkait 
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 23 
Agustus 2016 yang menggugurkan UU 
No.6 tahun 2014, khususnya tentang 
persyaratan calon kepala desa.  Putu-
san ini membuat calon kepala desa 
tidak lagi harus warga di desa itu. Hal 
ini tentunya perlu diantisipasi, karena 
para calon dari luar desa kemungkinan 
akan menggunakan politik uang untuk 
pemenangannya demi mendulang su-
ara. 

Jika proses demokrasi pemilihan 
kepala desa terganggu perilaku calon 
yang menggunakan politik uang, desa 
akan sulit mendapat pemimpin yang 
demokratis. Kepala desa terpilih dari 
hasil politik uang akan cenderung 
kurang partisipatif, kurang transpar-
an, kurang memperhatikan tanggung 
jawab sosial, dan tidak inklusif. Kare-
na perolehan dana desa paling ban-
yak dari sumber pemerintah, yakni 
APBN dan APBD, maka kepala desa 
akan lebih banyak melayani “kemauan 
pemerintah” dari pada kepentingan 
warganya. Kepala desa lebih banyak 
mendengarkan dan meminta petunjuk 
kepada pemerintah daripada kepada 
warga desa. Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) hanya dijadikan partner 
kepala desa untuk pemenuhan per-
syaratan administrasi, bukan  institusi 
pengawasan dan kontrol penyeleng-
garaan pemerintahan dan pembangu-
nan desa. Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 
hanya formalitas administrasi untuk 
memenuhi kebutuhan formal pemer-
intah, tapi tidak untuk forum men-
dengarkan aspirasi kepentingan dan 
kebutuhan warga desa.

Oleh karena itu diperlukan upaya 
serius untuk melakukan pendidikan 
politik kepada pemilih di desa. Pendidi-
kan ini sangat penting untuk memberi 
pemahaman agar warga dalam me-
milih calon kepala desa tidak tergiur 
dengan politik uang, namun memilih 
berdasarkan karakter kepemimpinan 
calon dan visi, misi, serta program 
kerjanya. 

Kepala desa terpilih 
dari hasil politik uang 

akan cenderung kurang 
partisipatif, kurang 
transparan, kurang 

memperhatikan tang
gung jawab sosial, dan 

tidak inklusif.
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Sepanjang sejarah Indonesia cerita 
tentang desa adalah cerita kekala-
han. Desa identik dengan citra orang 
miskin, pinggiran, terbelakang, dan 

bodoh. Pembangunan desa selama ini di-
lakukan tanpa menempatkan manusia desa 
sebagai subyek yang terlibat atau dilibatkan 
dalam pengambilan keputusan. Pendekatan 
pembangunan cenderung karikatif, amaliah, 
belas kasihan, sehingga membuat warga 
desa cenderung terlena, alih-alih menjadi 
berdaya dan mampu terlibat dalam pengam-
bilan keputusan di setiap tahapan pemba-
ngunan desanya.

Buku ini meyakini bahwa lahirnya Un-
dang-Undang No. 6/2014 tentang Desa telah 
membalik paradigma pembangunan desa, 
dari obyek menjadi subyek, dari sepenuhnya 
tergantung menjadi lebih mandiri. Namun 
UU ini akan bisa berjalan dengan baik bila 
prakarsa dan partisipasi masyarakat desa 
dalam mengembangkan potensinya terus 
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dikembangkan. Karenanya buku ini men-
coba membantu dan memandu masyarakat 
desa mengenali hak-haknya. Harapannya, 
kemandirian masyarakat desa sebagaimana 
dicita-citakan UU Desa bisa segera terwujud.

Jika selama ini pembangunan desa di-
lakukan tanpa menempatkan manusia desa 
sebagai subyek pembangunan yang terlibat 
atau dilibatkan dalam pengambilan keputu-
san, maka buku ini dapat disebut sebagai an-
titesis dari pendekatan tersebut. Pendekatan 
berbasis hak menempatkan manusia sebagai 
komponen terpenting dalam pengambilan 
keputusan, terutama terkait sumberdaya 
alam dan komunitas. 

UU Desa dan Hak Warga 
Setidaknya ada tiga hal penting menu-

rut buku ini yang diperlukan dalam pelak-
sanaan UU Desa. Pertama menunjukkan 
hak-hak apa saja yang dijamin dalam UU 
Desa. Kedua, tersedianya panduan praktis 
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lakukan agar pelaksanaan UU Desa menga-
rah pada pencapaian cita-cita kesejahteraan, 
keadilan, dan kemandirian desa. Kesebelas 
hal penting tersebut diuraikan dan dibahas 
secara lengkap dalam buku ini. 

Secara garis besar kesebelas hal penting 
yang perlu mendapat perhatian dari pemerin-
tah dan masyarakat desa dalam menjalankan 
UU Desa yakni, pertama, memperjuangkan 
partisipasi. Makna partisipasi di sini adalah 
aktif terlibat dan bertujuan untuk mempen-
garuhi dan mengontrol kebijakan publik. 
Hal penting kedua adalah mengawal hak 
dalam musyawarah desa (musdes), yang 
merupakan forum pertemuan dari seluruh 
pemangku kepentingan dan masyarakat yang 
ada di desa, dalam rangka menggariskan hal 
yang dianggap penting dilakukan oleh pemer-
intah desa dan juga menyangkut kebutuhan 
masyarakat desa. Proses pembangunan desa 
yang melibatkan partisipasi masyarakat me-
lalui musdes diawali dengan perencanaan, 
pelaksanaan dan pelaporan. Berikutnya, hal 
penting kediga, adalah memahami politik 
anggaran atau tatakelola (seni) pengelolaan/
pengaturan anggaran. Tatakelola anggaran 
harus berdasarkan prinsip-prinsip dan tu-
juan negara yakni sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. 

Keempat, mengembangkan sistem infor-
masi desa (SID). Melalui UU Desa, negara 
menjamin hak warga desa atas informasi 
dan mewajibkan pemerintah desa untuk 
memenuhi hak warga atas informasi terse-
but. Tujuan dikembangkannya SID adalah 
meningkatkan efektifitas pelayanan publik 
bagi warga desa, memperbesar kapasitas 
warga dalam memanfaatkan hak-haknya dan 
kapasitas perangkat desa dalam menjalank-
an kewajibannya, serta memperbesar pelu-
ang warga/masyarakat untuk berpartisipasi 
dalam pembangunan desa. Kelima, menge-
lola aset desa, yang dimulai dari mencatat 
dan menginventarisir aset, memusyawara-
kannya di desa, melindungi aset desa dengan 
peraturan desa, mengelola secara profesional 
dan akuntabel, dan terakhir digunakan untuk 
memenuhi hak-hak warga. 

Keenam, membuat dan mengembang-
kan Bumdesa. BumDesa dapat menjadi 
alat untuk membangun perekonomian desa 
yang demokratis, inklusif, dan berkelanju-
tan. BumDesa tidak hanya berorientasi pada 
keuntungan semata, namun untuk mendu-
kung peningkatan kesejahteraan masyara-

tentang bagaimana mewujudkan hak-hak 
tersebut. Ketiga, ajakan merefleksikan situasi 
desa saat ini, menarik pembelajaran, dan 
melakukan apa yang bisa dilakukan untuk 
kepentingan desa.

Pendekatan berbasis hak membantu 
pemegang hak dan pengemban kewajiban 
mengenali dinamika kekuasaan atas sumber 
daya dan proses pembangunan. Pendekatan 
ini tidak hanya mendorong proses pemba-
ngunan yang inklusif, tetapi juga membantu 
mengatasi ketidakadilan atau kesenjangan 
dan menjamin hasil pembangunan yang 
berkelanjutan. 

Inti dari UU Desa adalah soal hak. Dela-
pan butir tujuan pengaturan desa adalah 
soal hak yang terkait dengan pengakuan/
rekognisi, partisipasi, keadilan, kesejahteraan 
ekonomi, pemajuan budaya, mewujudkan 
layanan publik. Apakah hak-hak itu dapat 
terwujud dengan UU Desa? UU Desa hanya 
memberikan jaminan, dan hak yang dijamin 
dalam UU Desa tidak akan terwujud apa-
bila warga desa tak tahu haknya dan tak 
tahu bagaimana membuat pemerintah desa 
sebagai pihak yang mengemban kewajiban 
benar-benar mewujudkan hak-hak tersebut. 

Buku ini memberikan penjelasan 
bagaimana pendekatan berbasis hak dilak-
sanakan, di antaranya dengan memperkuat 
kapasitas dan membangun strategi pengem-
bangan kapasitas warga, komunitas dan 
perangkat desa, membuka seluas-luasnya 
ruang-ruang partisipasi, mengembangkan 
metode/cara mewujudkan prinsip non dis-
kriminasi dan prioritas pada yang miskin, 
marjinal dan rentan, melaksanakan prinsip 
akuntabilitas, dan lain sebagainya.

Ditegaskan dalam pasal 3 UU Desa, 
terdapat tigabelas prinsip yang merupak-
an hak masyarakat desa yang tidak boleh 
diselewengkan oleh siapapun. Ketigabelas 
prinsip tersebut adalah pertama pengakuan, 
kemudian subsidiaritas, keberagaman, keber-
samaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, 
musyawarah, demokrasi, kemandirian, par-
tisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan, 
terakhir, keberlanjutan. 

Sebelas Pokok Penting dalam 
Mewujudkan Gerakan Desa

Untuk melaksanakan UU Desa sesuai 
dengan prinsip dan tujuannya, buku ini me-
nyajikan pokok-pokok penting yang bisa di-
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yakni: musdes, partisipasi, pengawasan, 
anggaran, pencegahan korupsi, sistem infor-
masi desa, pengelolaan asset desa, bumde-
sa, mencegah dan mengatasi konflik, forum 
warga, budaya dan kearifan lokal, kesetaraan 
dan keadilan gender.

Buku yang diperuntukkan bagi pemerin-
tah/perangkat desa, organisasi atau lembaga 
di level desa, warga/ kelompok masyara-
kat, organisasi non pemerintah atau LSM 
yang bekerja untuk desa ini  disusun dalam 
kerangka pendekatan pembangunan desa 
yang dilaksanakan dengan berbasis hak, 
artinya memahami dan meletakkan hak-
hak dasar (asasi) sebagai cara dan sekal-
igus tujuan pembangunan, menempatkan 
manusia sebagai komponen terpenting dalam 
pengambilan keputusan terkait sumber daya 
alam dan komunitas. Pendekatan ini tidak 
hanya fokus pada masalah yang tampak di 
permukaan, tapi juga memperhatikan pe-
nyebab struktural dari masalah yang terjadi.

Dengan memberikan informasi tentang 
UU Desa, memberikan pemahaman ten-
tang tujuan, peluang, 
dan potensi dari UU 
Desa, buku ini di-
harapkan dapat mem-
berikan panduan praktis 
bagi siapa saja yang ingin 
mewujudkan desa sejahtera, 
berkeadilan, dan mandiri bagi 
semua warganya. Tidak berlebihan 
rasanya jika buku ini adalah salah satu 
kado untuk merayakan kehadiran UU 
Desa. 
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kat. Ketujuh, mengembangkan demokrasi 
dan memperkuat forum warga yang dapat 
menjadi wadah kekuatan warga untuk 
mengembangkan demokrasi dalam rangka 
mewujudkan hak-hak warga dan tercapainya 
kesejahteraan desa. 

Kedelapan, mengatasi dan mencegah 
konflik, karena meskipun konflik tidak bisa 
dihindari, tapi dapat dicegah agar tidak 
berkembang. Caranya, menurut buku ini, 
dengan mengenali dan menyadari potensi 
konflik dalam pelaksanaan UU Desa dan 
juga berbagai persoalan di desa yang bisa 
menjadi pemicu konflik. 

Kesembilan, memperkuat perempuan 
desa. Ini poin yang tak kalah penting den-
gan yang lainnya dan pelaksanaan UU Desa 
diarahkan untuk memperkuat keadilan dan 
kesetaraan gender melalui berbagai tinda-
kan afirmasi. Pembahasan khusus tentang 
perempuan dalam buku ini ditujukan untuk 
memastikan bahwa prinsip kesetaraan dan 
keadilan gender dilaksanakan oleh desa. 

Kesepuluh, memperkuat kebudayaan di 
mana UU Desa memberikan mandat bagi 
masyarakat dan pemerintah desa untuk me-
lestarikan dan memperkuat kebudayaan se-
bagai dasar penyelenggaraan pemerintahan 
desa dan juga pelaksanaan pembangunan 
desa. Penguatan kebudayaan adalah ruh 
sekaligus tujuan pembangunan desa. Hal 
penting kesebelas adalah  mewujudkan desa 
adat. Dalam hal ini, negara melalui UU Desa 
mengakui hak atas asal-usul. Desa adat me-
miliki hak asal-usul yang lebih dominan dari-
pada hak asal-usul desa sejak desa 
adat itu lahir sebagai komunitas asli 
yang ada di tengah masyarakat. 

Nilai Lebih Buku Panduan 
“Pelaksanaan UU Desa 
Berbasis Hak”

Buku ini memberikan ke-
mudahan bagi para penggu-
nanya dengan memberikan 
instrumen cek list untuk 
mengecek dan memastikan 
bahwa proses pembangunan desa telah 
berjalan sesuai dengan prinsip UU Desa dan 
mengarah pada pemenuhan hak-hak warga/
masyarakat dalam seluruh prosesnya, de-
ngan mengacu pada hal-hal penting dalam 
proses pembangunan yang perlu dikawal 
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