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Sinergi Aktor Perubahan
dan Kelembagaan Desa

D

esember selalu mengingatkan IRE akan sejarah besar bangsa ini yang pada
akhirnya mampu mengesahkan kelahiran UU Desa, tepatnya pada tanggal
18 Desember 2013 saat Sidang Paripurna DPR. Sebuah momentum penting
yang akan selalu dikenang dan direfleksikan oleh IRE setiap tahunnya sebagai
salah satu lembaga yang turut mengawal proses panjang advokasi RUU Desa sejak
Tahun 2007. Saat ini bertepatan dengan 4 tahun kehadiran UU Desa, dimana
meski substansinya memberikan diskresi yang besar bagi desa dalam menjalankan
kewenangannya, namun masih banyak tantangan baik terkait kebijakan turunannya,
maupun prakteknya di desa.
Namun IRE melihat bahwa ada dinamika yang sangat bermakna terjadi di
desa hari ini, bukan hanya di tingkat Pemerintah Desa dan BPD, malainkan juga
pada tingkat Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), komunitas dan warga. Mulai
muncul begitu banyak aktor-aktor lokal yang berinovasi menciptakan perubahan
positif di desa, begitu juga Pemerintah Desa dan BPD yang terus berbenah dan
beradaptasi bukan hanya dengan aspek-aspek administrasi dan teknokrasi,
melainkan juga mendorong program-program pemberdayaan masyarakat dalam
rangka menyelesaikan persoalan-persoalan krusial di desa, terutama dalam rangka
pengentasan kemiskinan.
Desa pun mulai sensitif pada kebutuhan kelompok-kelompok rentan dan
marginal serta mengupayakan untuk menyusun program dan anggaran yang
menjawab kepentingan kelompok ini, baik dari penyiapan infrastruktur yang
ramah bagi penyandang disabilitas, pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin
dan perempuan kepala keluarga, hingga membuka akses kelompok rentan dan
marginal terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran desa. Meski embrio
tentang nilai-nilai inklusi sosial tersebut sudah bermunculan, tidak dapat dipungkiri
bahwa masih banyak juga desa yang belum sensitif untuk itu. Salah satu tulisan
dalam Flamma edisi 51 ini pun mengajak Pemerintah Desa untuk beraksi dan
menginternalisasikan nilai-nilai tersebut.
Selain itu, FLAMMA ini juga menceritakan tentang tantangan dan peluang yang
dapat dimanfaatkan oleh BUM Desa dalam rangka mewujudkan tujuan sosialnya,
serta cerita tentang representasi alternatif sebagai upaya penguatan demokrasi
di tingkat lokal. Ada pula cerita tentang Pemilukada dan keterkaitannya dengan
kesejahteraan sebagai catatan penting demokrasi lokal di negeri ini.
IRE berharap bahwa cerita yang tersaji dalam artikel FLAMMA edisi 51 yang
mengambil tema “Sinergi Aktor Perubahan dan Kelembagaan Desa” ini dapat
memberikan inspirasi perubahan serta mengajak pembaca untuk kritis terhadap
kebijakan yang berimplikasi bagi negeri ini, termasuk desa.

Pemimpin Redaksi

Mengajak
Pemerintah Desa
Peduli Kaum
Marginal
Difabel, janda, lansia, orang miskin, dan kelompok
marginal lainnya jarang terlihat dalam pertemuanpertemuan yang diselenggarakan pemerintah desa.
Sebagian besar pengambil kebijakan berasumsi bahwa
dengan mengundang tokoh dusun maka berarti seluruh
warganya sudah terwakili. Tapi ada pula yang memang
tidak tahu pentingnya menghadirkan kaum marginal.

MELANI JAYANTI
Peneliti IRE

S

ejak subuh dusun ini telah
ramai. Bukan oleh lalu-lalang
orang berangkat ke sawah atau
ke pasar seperti yang biasa
terjadi di dusun-dusun pada umumnya,
tapi karena hilir mudik mobil dan
motor. Deru mesinnya terdengar
dari dalam rumah Marimah (65
tahun). Orang-orang berdatangan ke
Dusun Sendaren 2, Desa Karangrejo,
Kabupaten Magelang – Jawa Tengah,
untuk naik ke atas bukit Barede
yang berjarak sekitar 300 meter dari
rumahnya. Mereka ingin melihat
keindahan matahari terbit.
Warga dusun Sendaren 2 sudah
terbiasa menerima kedatangan
mereka. Banyak warga yang dulunya
ke sawah setiap pagi, kini bergiat
melayani wisatawan yang datang ke
dusun mereka, baik turis lokal maupun
mancanegara. Namun aktivitas
Marimah tetap sama, tidak ada yang
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berubah sejak puluhan tahun lalu.
Paginya diisi dengan bergelut di dapur,
beberes, mengurus anaknya yang
menyandang disabilitas, dan kemudian
ke sawah.
Penghasilan Marimah cukup
untuk biaya makan ia dan anaknya
sehari-hari, meski harapan untuk
membuat rumah tembok seperti milik
tetangganya harus disimpan jauh.
Rahasianya adalah karena Marimah
punya penghasilan tambahan dari
halaman rumahnya yang dijadikan
lahan parkir wisatawan. Itu berkat
Juliet Tambeng, kepala dusunnya.
Juliet Tambeng selalu mengajak
warga membahas masalah dusun
mereka, termasuk dalam pengelolaan
wisata, dalam musyawarah dusun
yang rutin diadakan setiap Jum’at
Kliwon. Dalam salah satu pertemuan
itu diputuskan bahwa halaman rumah
Marimah akan difungsikan sebagai
lahan parkir wisatawan. Pembagian
keuntungannya disepakati bersama,
yakni 10 persen untuk dusun, 50
persen untuk penjaga, dan 40 persen
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untuk pemilik pekarangan rumah.
Dari bagi hasil parkir inilah Marimah
memperoleh tambahan pendapatan.

Mereka yang Ditinggalkan
Sebenarnya banyak aset Desa
Karangrejo yang bisa dikelola secara
demokratis oleh warga desa, sehingga
dapat dimanfaatkan untuk penguatan
ekonomi lokal dan kesejahteraan
seluruh masyarakat desa. Namun,
selama ini keberadaan individu atau
kelompok masyarakat terhambat
atau tidak diberi ruang untuk ikut
berpartisipasi dalam aktivitas publik,
terutama di sektor ekonomi. Mereka
yang berasal dari kelompok marginal
seperti janda, penyandang disabilitas,
orang lanjut usia (lansia) dan orang
miskin paling dirugikan, karena
kegiatan-kegiatan ekonomi desa
selama ini mengeksklusi mereka.
Sebagai bukti adalah kisah seorang
Mukhodir, penyandang disabilitas
di Desa Karangrejo. Menurutnya,
dirinya selama ini tidak pernah
dilibatkan dalam kegiatan ekonomi

Suasana Sekolah Demokrasi Ekonomi Desa di Desa Karangrejo Magelang melibatkan kaum disabilitas

yang diprogramkan oleh desa. Lelaki
42 tahun ini juga tidak pernah
mendapatkan bantuan apapun dari
desa, kecuali pada tahun 2016, ketika
ia mendapat bantuan dari Dinas Sosial
Kabupaten Magelang berupa kursi
roda. “Selama ini saya tidak pernah
dilibatkan dalam program ekonomi
desa. Karena itu saya tidak tahu sama
sekali apa program desa, berapa
dana desa dari dulu sampai hari ini,”
ungkapnya.
Hal yang sama dialami Ruminah,
yang sehari-hari membuat keripik
gadung. Nenek 76 tahun ini sudah
37 tahun berbisnis camilan, namun
selama itu tidak pernah mendapatkan
perhatian dan bantuan dari pemerintah
desa agar usahanya berkembang.
Merujuk pada hasil riset IRE
di Desa Karangrejo, penyebab
rendahnya perhatian pemerintah desa
terhadap kelompok ini karena adanya
stigma bahwa mereka adalah tipe
masyarakat yang tidak produktif serta
menjadi beban masyarakat. Absennya
kelompok marginal dalam pengambilan
keputusan publik di Desa Karangrejo,

termasuk keputusan soal pengelolaan
aset desa, juga disebabkan asumsi
bahwa kelompok marginal, seperti
juga pemuda, cenderung pasif dalam
kegiatan desa.
Atas fakta ini, Heli Rofikun (38
tahun), Kepala Desa Karangrejo,
mengakuinya. “Proses musyawarah
desa selalu melibatkan tokoh-tokoh
masyarakat, baik itu perwakilan dari
berbagai tokoh di dusun maupun tokoh
agama. Namun saya tidak pernah
mengajak serta warga dari keluarga
miskin, penyandang cacat, maupun
janda, karena saya tidak tahu kalau
mereka juga penting dilibatkan dalam
musyawarah desa. Akan tetapi tokoh
masyarakat setiap dusun pasti saya
undang setiap ada musyawarah,”
ujarnya.
Pengabaian kelompok marginal
tidak hanya terjadi di Karangrejo.
Kondisi yang tidak jauh berbeda
juga berlangsung di empat desa
lainnya yang menjadi mitra IRE
bersama TIFA Foundation, yakni Desa
Ciwaru, Kabupaten Kuningan; Desa
Umbulharjo, Kabupaten Sleman; Desa

Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul,
dan; Desa Gadungan, Kabupaten
Blitar. Melalui program Pengembangan
Ekonomi Lokal yang Demokratis, IRE
mendorong desa-desa mitra untuk
mulai memperhatikan kepentingan
kelompok marginal dalam pengelolaan
aset desa untuk kemanfaatan ekonomi.

Mempertemukan Pemdes dan
Kelompok Marginal
Pemerintah desa perlu mulai
melibatkan kelompok marginal dalam
perumusan keputusan publik yang
menyangkut masa depan desa. Untuk
itu, IRE-TIFA memfasilitasi pelibatan
kelompok marginal di lima desa mitra
dalam berbagai pertemuan pemdes,
seperti FGD (focus group discussion).
Di Karangrejo, FGD diadakan di
Balai Ekonomi Desa (Balkondes). Kala
itu peserta yang hadir hanya separuh
dari warga yang diundang. Menurut
Hani (26 tahun) warga sungkan untuk
datang karena merasa tempat tersebut
milik pribadi kepala desa. Inilah
penyebabnya: dalam pengambilan
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keputusan saat akan mendirikan
Balkondes warga tidak dilibatkan,
sehingga bangunan mewah tersebut
dikira bukan milik desa, melainkan
milik kepala desa.
Marimah adalah salah satu warga
yang datang memenuhi undangan.
Ia terlihat takjub melihat bangunan
bergaya Jawa yang berdiri megah
di hadapannya. Ini kali pertama ia
menginjakkan kaki di sana. Ia bahkan
baru mengetahui keberadaannya.
Matanya tak henti-hentinya
memandangi setiap bagian joglo dan
limasan yang dihiasi dengan ukirukiran. Ia mengaku senang diberikan
kesempatan untuk bergabung dalam
diskusi itu.
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Di forum ini, warga difasilitasi
untuk bisa leluasa bercerita dan
mengeluarkan ide-ide konstruktifnya.
Kebanyakan peserta menyampaikan
bahwa selama ini mereka merasa
tidak dianggap bagian dari tanggung
jawab desa. “Mengikuti rapat seperti
ini adalah pengalaman pertama saya,
karena selama ini saya tidak pernah
diundang rapat di desa maupun di
dusun. Informasi tentang pembangunan
saya peroleh dari obrolan dengan
tetangga dan hanya dari penglihatan
saya saja. Kalau diskusi begini, saya
jadi bisa menyampaikan persoalan
saya sebagai penyandang cacat, yang
sulit mencari nafkah, karena tidak bisa
bekerja apa-apa,” tutur Mukhodir.

Desember 2017

FGD yang diinisiasi oleh IRE ini
menjadi hal menarik bagi warga
dan pemerintah desa. Forum ini
dinilai warga mampu memediasi
kepentingan warga, terutama kelompok
marginal yang selama ini tidak pernah
tersalurkan. Kegiatan ini membuat
kepala desa sadar bahwa mendengar
aspirasi dan melibatkan langsung
warga marginal serta memahami
kondisi warga sangat utama. “Diskusi
seperti ini dengan mengajak serta
kelompok marginal, membuat saya
sadar bahwa menghadirkan kelompok
marginal dalam musyawarah di desa
itu sangat penting untuk mengetahui
apa yang menjadi kebutuhan mereka,”
ujar Kades Heli.

Foto Dokumentasi: IRE

Bahkan, salah seorang perangkat
desa mengaku, dari pertemuanpertemuan yang diselenggarakan oleh
IRE ini ia baru mengetahui bahwa di
desanya ada warga penyandang difabel
dan miskin.

Merancang Agenda Perubahan
FGD yang mempertemukan para
pemangku kepentingan dan orangorang terpinggirkan di lima desa mitra
IRE-TIFA telah berdampak positif yaitu
adanyakesadaran terhadap pentingnya
kehadiran kelompok rentan dan
marginal serta memahami kepentingan
mereka.
Menghadirkan warga seperti
Marimah dan Mukodir pada pertemuan

di desa sangat penting. Namun
kelompok marginal tidak hanya orang
miskin dan difabel saja, tapi juga
perempuan kepala rumah tangga
(PEKKA). Kelompok ini turut diundang
pada pertemuan yang difasilitasi IRETIFA selanjutnya, yakni Lokakarya
Teori Perubahan. Kehadiran mereka
ternyata dapat memberikan warna yang
berbeda pada keputusan-keputusan
yang diambil.
Lokakarya Teori Perubahan ini
dilaksanakan dengan menggunakan
pendekatan Theor y of Change
(TOC), yang telah disesuaikan
dengan kebutuhan desa-desa mitra.
Untuk menjaga agar rumusanrumusan yang dibahas lebih fokus

dan konkrit, kegiatan ini difasilitasi
oleh fasilitator. Fasilitator mengajak
warga desa mengidentifikasi masalahmasalah ekonomi di level lokal desa,
memetakan potensi, menentukan aktor
dan arena perubahan.Muaranya adalah
merumuskan agenda perubahan desa.
Ternyata, kaum marginal tak hanya
bisa mengikuti pertemuan dengan
baik, tapi juga memiliki ide untuk
perubahan dan berharap menjadi lebih
baik. Sungguh tak sepatutnya mereka
dipinggirkan. 		
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Mengembangkan
Representasi
Alternatif di Desa

RAJIF DRI ANGGA
Peneliti IRE

P

olitik representasi di desa
bisa jadi luput dari perhatian.
Pe n g a b a i a n i n i b e r a k a r
dari kealpaan membangun
demokrasi alternatif dengan desa
sebagai arenanya. Padahal demokrasi
di desa bisa menjadi harapan
baru, karena demokrasi elektoral
di tingkat nasional sebagian besar
dijejali perdebatan banal para elit
merebut sumberdaya, atau paling
jauh hal-hal teknis berdemokrasi, dan
belum mampu menghadirkan politik
representasi yang berkualitas.
Perubahan ini salah satunya
bertalian erat dengan politik repre
sentasi, yang meskipun peran
nya strategis, namun acapkali tak
diperhitungkan dalam konteks
demokrasi lokal. Tulisan ini ingin
menegaskan bahwa desa berpeluang
menjadi arena baru politik representasi
yang mampu memperbaiki kualitas
demokrasi, setidaknya di tingkat lokal.

Politik Representasi di Desa
Desa mengembangkan politik
representasi bermodalkan dua
perangkat kelembagaan formal:
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dan lembaga kemasyarakatan desa
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(LKD). BPD yang berbasis kewilayahan
difungsikan sebagai mitra kerja
pemerintah desa dalam membahas dan
menyepakati rancangan peraturan desa
bersama kepala desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat,
dan mengawasi kinerja kepala
desa. Peran strategis BPD adalah
menyelenggarakan musyawarah desa
yang merupakan forum pengambilan
keputusan tertinggi di desa. Adapun
LKD merupakan representasi berbasis
kelompok kepentingan yang ada di
desa--perempuan, pemuda, petani,
maupun organisasi sosial keagamaan.
Secara normatif, BPD memiliki
peran sentral. Sayangnya di banyak
tempat BPD justru mandul dan
tak ber fungsi. Setidaknya ada
dua penjelasan di balik lemahnya
kelembagaan representasi formal
ini. Pertama, dari sisi input, banyak
anggota BPD yang dipilih atau ditunjuk
tanpa melihat kapasitasnya. Sebagai
representator, idealnya anggota BPD
memiliki kemampuan menampung
dan menyalurkan aspirasi warga
yang diwakilinya. Desa dengan
wilayah yang luas, jumlah penduduk
yang besar, dan masyarakat yang
majemuk menghadapi kendala teknis
berlangsungnya demokrasi langsung.
Representasi memungkinkan adanya
saluran kepentingan warga melalui
piranti kelembagaan tersebut.
Kedua, dari sisi output, miskinnya
inovasi pelembagaan aspirasi melalui
Desember 2017

institusi formal semacam BPD
membuat lembaga ini tak mampu
bekerja banyak, bahkan cenderung
dipinggirkan dalam arena demokrasi
desa. Padahal, desa memiliki banyak
arena, forum, dan ruang publik untuk
menjaring aspirasi warga.
Anggota BPD seringkali tak mampu
menjangkau dan memanfaatkan ruangruang aspirasi tersebut. Minimnya
keterwakilan kelompok tertentu
juga menjadi masalah. Misalnya,
minimnya keterwakilan perempuan
dalam BPD, yang berdampak pada
kurangnya kebijakan dan program
yang akomodatif terhadap isu-isu
perempuan di desa.
Di samping BPD, lembaga-lembaga
kemasyarakatan desa juga menjadi
aktor representasi di desa. Lembaga
yang dulu merupakan lembaga
korporatis, seperti PKK, Karang Taruna,
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa (LPMD), dan Gabungan
Kelompok Tani (Gapoktan) kini
masih kuat dan tetap berarti di desa.
Idealnya, lembaga-lembaga ini dapat
mengkanalisasi aspirasi masyarakat
desa berbasis kepentingan sektoral
warganya.
Hadirnya BPD dan lembaga
kemasyarakatan desa menjadi modal
kuat bagi desa untuk mendorong
pembangunan yang demokratis. Meski
demikian, hadirnya lembaga ini bukan
modal satu-satunya untuk bekerjanya

demokrasi di desa. Penguatan
representasi formal yang ada sekaligus
representasi alternatif di desa juga
menjadi sebuah keharusan.

Penguatan BPD dan
Representasi Alternatif
Meski kanal-kanal aspirasi warga
desa dapat terinstalasi melalui praktik
partisipasi warga secara langsung,
representasi politik merupakan
elemen penting bekerjanya demokrasi
di desa. BPD memiliki peran strategis
pengambilan keputusan tertinggi di
desa, yakni sebagai penyelenggara
forum musyawarah desa (musdes). Di
satu sisi, BPD memerankan diri sebagai
representasi warga dan bekerja dalam
nalar demokrasi representatif. Di sisi
lain, BPD mampu mendorong aktifnya
demokrasi deliberatif melalui musdes.
Dalam kerangka inilah, BPD berfungsi
menjembatani aspirasi-aspirasi warga
sekaligus melembagakan aspirasi
tersebut ke dalam forum deliberatif
semacam musdes.
Di desa, ruang-ruang penyampaian
aspirasi semestinya terbuka lebar.
Hanya saja desa butuh saluran
yang memungkinkan ruang-ruang
aspirasi tersebut hadir dalam proses
pembangunan di desa. BPD sebagai
lembaga formal memungkinkan
untuk mendorong proses tersebut
agar berjalan. Namun, keberadaan
representasi informal dalam kelompokkelompok berbasis kepentingan di
desa tak dapat diabaikan begitu saja.
Tak dapat dipungkiri, hubunganhubungan sosial di desa menciptakan
lapisan-lapisan kelompok masyarakat
yang dianggap mewakili kepentingan
masyarakat sekaligus menjadi patron
masyarakat. Mereka seringkali
diidentifikasi sebagai tokoh-tokoh
masyarakat dan dalam beberapa kasus
juga merupakan tokoh agama.
Di banyak tempat, BPD biasanya
diisi oleh mereka yang selama ini
dianggap sebagai tokoh masyarakat di
desa. Anggota-anggota BPD seringkali
merupakan pemimpin-pemimpin
informal di tiap unit wilayah (dusun/
RT/RW). Meski demikian, hal ini tak

menjamin BPD dapat bekerja mewakili
kepentingan masyarakatnya. Tidak
adanya linkage (keterpautan) politik
antara BPD sebagai ‘yang mewakili’
dengan kepentingan masyarakat yang
diwakilinya merupakan persoalan
mendasar yang dihadapi lembaga
representasi ini. Meskipun mewakili
masyarakat dalam suatu teritori,
anggota BPD tidak benar-benar
mewakili pandangan dan kepentingan
masyarakat yang beragam.
Dalam konteks demokrasi, BPD
mesti memperluas jangkauannya,
dari representasi deskriptif yang
berbasis kewilayahan semata menjadi
representasi substantif. BPD tak
hanya mewakili orang-orang dalam
satu wilayah, namun lebih jauh
mesti mampu memainkan perannya
sebagai wakil dari ide dan kepentingan
masyarakat yang bisa jadi sangat
spesifik. Dalam hal ini, kontrol rakyat
(popular control) dapat bekerja
dengan jaminan pengambil kebijakan
responsif terhadap kepentingan dan
opini publik (Birch, 1971). Agregasi
dan kanalisasi kepentingan dan opini
publik itulah yang mestinya diperankan
oleh lembaga representasi formal
ini. Seringkali dari ruang-ruang dan
pemimpin-pemimpin informal proses
tersebut dapat berjalan. Atas dasar itu,
representasi alternatif membutuhkan
kerja-kerja yang saling komplementer
dengan representasi formal dengan
BPD sebagai aktor utamanya.

Memajukan Kualitas
Representasi
Representasi formal melalui BPD
memiliki peran yang strategis di
desa. Tak hanya fungsinya sebagai
mitra kerja pemerintah desa, BPD
dalam pengaturan UU Desa memiliki
kewenangan dan legitimasi untuk
menyelenggarakan musyawarah desa
sebagai forum pengambilan keputusan
ter tinggi di desa. Sayangnya,
penguatan peran ini tak dibarengi
dengan terobosan-terobosan untuk
memperbaiki kualitas representasi
BPD. Bukan saja tak mampu mewakili
ide dan kepentingan masyarakat,
secara deskriptif pun seringkali BPD

Dalam konteks demokrasi,
BPD mesti memperluas
jangkauannya, dari
representasi deskriptif
yang berbasis kewilayahan
semata menjadi
representasi substantif.
BPD tak hanya mewakili
orang-orang dalam satu
wilayah, namun lebih jauh
mesti mampu memainkan
perannya sebagai wakil
dari ide dan kepentingan
masyarakat yang bisa jadi
sangat spesifik.

belum memenuhi syarat keterwakilan
perempuan.
Di desa, BPD bukan satu-satunya
aktor representasi. Aktor lainnya
adalah lembaga kemasyarakatan
desa berbasis kepentingan sektoral,
ruang-ruang publik, dan pemimpin
informal. Dengan demikian, BPD
memiliki banyak ruang yang dapat
dimanfaatkan untuk menghadirkan
kepentingan dan opini publik dalam
pengambilan keputusan di desa. BPD
mesti memperluas jangkauannya,
dari representasi deskriptif yang
berbasis kewilayahan semata menjadi
representasi substantif. BPD bukan
sekadar perwakilan orang-orang dalam
satu teritori di desa, namun lebih jauh
mesti mampu memainkan perannya
sebagai wakil dari ide dan kepentingan
masyarakat.
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Inovasi
Pengembangan
BUM Desa:
Menjadikan Tantangan
Sebagai Peluang
diatasi dengan memanfaatkan berbagai
peluang dan kesempatan yang tersedia.

SUKASMANTO
Peneliti IRE dan Dosen STIE BBANK

B

ila dicermati, ada aneka motif
di balik berdirinya Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Ada, misalnya, desa yang
mendirikan BUM Desa dengan tergesagesa sekadar untuk menggugurkan
“kewajiban” pemerintah daerah. Di
desa lainnya alasan kehadiran lembaga
ekonomi desa ini bahkan sangat sepele:
demi lomba antar desa. Padahal,
UU No. 6 Tahun 2015 tentang desa
memandatkan pembentukan BUM
Desa sebagai badan pengelola potensi
dan aset desa untuk kesejahteraan
bersama, memajukan perekonomian
masyarakat desa, serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional.
Akibatnya, meskipun sekarang telah
banyak BUM Desa yang berdiri, tidak
banyak yang berhasil menjadi lembaga
ekonomi sebagaimana dimandatkan
oleh UU Desa. Pengembangan BUM
Desa yang sesuai dengan mandat UU
Desa memang bukan perkara mudah.
Banyak persoalan, tantangan, dan
hambatan yang dihadapi oleh desa
dalam pengembangan BUM Desa
saat ini, baik dari aspek kebijakan
dan program, pelembagaan BUM
Desa, hingga pengelolaan usahanya.
Tantangan dan hambatan itu harus
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Permasalahan dan Tantangan
BUM Desa
Selama melakukan berbagai kajian,
pelatihan, dan pendampingan BUM
Desa, IRE menemukan sejumlah
masalah dan tantangan utama
yang dihadapi oleh desa yang akan
mendirikan atau mengembangkan
BUM Desa. Tantangan pertama
dan paling utama adalah rencana
pengembangan BUM Desa yang
belum terintegrasi dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa), terutama dalam bidang
pelaksanaan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat.
Seringkali BUM Desa didirikan
di luar konteks perencanaan desa.
Misalnya, BUM Desa didirikan sekadar
untuk menggugurkan “kewajiban”
yang diperintahkan oleh pemda atau
didirikan untuk lomba desa. BUM Desa
belum menjadi aksi kolektif masyarakat
dan pemerintahan desa untuk menjadi
lembaga ekonomi desa yang akan
membawa perekonomian desa menjadi
lebih baik.
Tantangan kedua adalah kurangnya
komitmen dari pemerintahan desa.
Ini karena pengembangan BUM
Desa belum menyatu dengan arah
pengembangan ekonomi desa.
Akibatnya komitmen dari pemerintahan
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desa dalam pengembangan BUM Desa
menjadi diragukan. Padahal BUM
Desa akan sulit berkembang tanpa
dukungan komitmen dari pemerintahan
desa, baik dalam bentuk penyerahan
pengelolaan aset strategis di desa,
pembinaan dan pengawasan, maupun
penyertaan modal untuk BUM Desa.
Aset strategis di desa seperti pasar
desa, tanah kas desa, dan aset desa
strategis lainnya seringkali masih
dikelola oleh perangkat desa, bahkan
disewakan kepada pihak luar.
Ketiga, adanya konflik kepentingan
antara pemerintah desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan pengelola
BUM Desa. Konflik kepentingan
ini biasanya terjadi ketika proses
pendirian BUM Desa tidak dilakukan
melalui musyawarah desa, untuk
membangun kesepakatan aksi kolektif
pengembangan ekonomi desa.
Penyebab lainnya adalah perbedaan
pemahaman dan tidak berjalannya
komunikasi di antara pemerintah desa,
Badan Permusyawaratan Desa, dan
pengelola BUM Desa.
Keempat, kewenangan desa
dalam mengelola aset masih belum
jelas. Banyak aset yang dibangun
di desa tetapi belum diserahkan
pengelolaannya ke desa. Misalnya,
pasar desa yang dibangun oleh
pemerintah, tambatan perahu
yang dibangun pemerintah, tempat
pembuangan sampah yang dibangun
pemerintah, dan lain-lain. Aset-aset

tersebut seringkali belum diserahkan
kepada desa sehingga belum bisa
dikelola. Ketidakjelasan kewenangan
desa dalam pengelolaan aset ini
mengakibatkan desa, melalui BUM
Desa, belum bisa mengoptimalkan
pemanfaatan aset tersebut.
Kelima, BUM Desa didirikan
tanpa melalui kajian dan rencana
usaha (bussines plan). Banyak BUM
Desa belum berjalan atau beroperasi
karena ketika didirikan belum memiliki
rencana usaha yang jelas. Kondisi ini
terjadi karena kurangnya kapasitas
dalam mengidentifikasi aset dan
potensi desa yang layak dikembangkan
menjadi unit usaha BUM Desa.
Keenam, rendahnya kapasitas
dalam pengelolaan usaha. Pengelolaan
usaha BUM Desa membutuhkan
pengetahuan dan keterampilan
manajemen profesional. Namun
kebutuhan akan sumber daya
manusia tersebut saat ini masih sulit
diperoleh di desa karena SDM yang
ada sudah terserap ke pemerintahan
desa dan bekerja di sektor swasta.
Akibatnya, seringkali BUM Desa tidak
mendapatkan SDM yang mampu
mengelola usaha. Sementara itu
upaya pemerintah untuk peningkatan
kapasitas SDM yang ada juga masih
terbatas.
Ketujuh, persoalan badan hukum
B U M D e s a . Wa l a u p u n s u d a h
secara tegas diatur dalam UU Desa
bahwa BUM Desa didirikan dengan
peraturan desa dan unit usahanya
dapat berbadan hukum atau belum
berbadan hukum, namun hingga
saat ini pengelola BUM Desa masih
menghadapi hambatan dalam berelasi
dan bertransaksi dengan para pihak.
Hambatan ini muncul karena belum
adanya pengakuan bersama para pihak
tentang badan hukum BUM Desa,
akibat belum adanya pemahaman dan
kesepakatan bersama.
Kedelapan, BUM Desa masih
berorientasi keuntungan dan belum
berorientasi kesejahteraan (profit
and benefit) bagi masyarakat.
Keuntungan usaha masih menjadi
target utama BUM Desa agar dapat

memberikan hasil yang maksimal
bagi pengelola dan pendapatan asli
desa. Hal ini terjadi karena kurangnya
pemahaman tentang BUM Desa
dan kesalahan dalam memilih jenis
usaha dan memposisikan unit usaha
di tengah-tengah aktivitas ekonomi
yang dijalankan oleh masyarakat.
Pilihan jenis usaha yang dijalankan
oleh BUM Desa belum menyentuh
kebutuhan pelayanan publik dan basis
penghidupan masyarakat. Selain itu,
BUM Desa belum melibatkan kelompok
rentan dan marginal di desa baik,
sebagai pengelola maupun penerima
manfaat.

Pengembangan BUM Desa ke
Depan
Delapan permasalahan dan
tantangan di atas merupakan
refleksi dari kajian dan pengamatan
perkembangan BUM Desa hingga
saat ini. Tentu saja masih banyak
persoalan dan tantangan yang saat
ini dihadapi berdasarkan situasi dan
kondisi spesifik di masing-masing desa.
Permasalahan dan tantangan tersebut
tidak harus menciutkan niat untuk
mengembangkan BUM Desa, tetapi
justru memberikan arah perubahan
dan perbaikan ke depan.
Pengembangan BUM Desa ke depan
perlu diintegrasikan dan disinergikan
dengan perencanaan pembangunan
desa, yang di dalamnya memuat
arah dan peta jalan pengembangan
ekonomi desa. Desa perlu menyusun
RPJM Desa yang peka terhadap
pengembangan ekonomi lokal dan
BUM Desa. Bahkan desa yang RPJM
Desa-nya sedang berjalanpun perlu
mereview RPJM Desa-nya, agar sesuai
dengan arah pengembangan BUM
Desa. BUM Desa harus menjadi aksi
kolektif dan wahana untuk mencapai
sasaran pengembangan ekonomi desa.
Desa harus membangun visi
pengembangan ekonomi desa untuk
memandu arah pengembangan BUM
Desa dan mempertegas komitmen
dari pemerintahan desa dalam bentuk
penyerahan pengelolaan aset-aset
strategis di desa kepada BUM Desa,

pembinaan dan pengawasan BUM
Desa, maupun penyertaan modal untuk
BUM Desa.
Selain itu, desa harus memahami
hakikat BUM Desa dan mampu
membangun komunikasi dan koordinasi
antara pemerintah desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan pengelola
BUM Desa sebagai kesepakatan
aksi kolektif pengembangan
ekonomi desa. Pemerintah desa dan
pemerintah kabupaten harus segera
mengindentifikasi aset-aset yang ada
di desa dan menetapkan kewenangan
desa dalam mengelola aset agar desa,
melalui BUM Desa, dapat segera
mengoptimalkan pemanfaatan aset
tersebut.
Fungsi pembinaan oleh pemerintah
desa dan pemerintah daerah harus
dioptimalkan dan difokuskan pada
pemahaman tentang visi dan orientasi
BUM Desa, peningkatan kapasitas
dalam mengidentifikasi aset dan
potensi desa, penyusunan rencana
usaha, dan peningkatan kapasitas
manajemen usaha. Fungsi pembinaan
dan pengawasan oleh pemerintah
kabupaten tidak boleh mengejar target
kuantitas BUM Desa yang berdiri,
tetapi seharusnya pada aspek kualitas
BUM Desa. Pemerintah daerah dan
pemerintah pusat perlu memfasilitasi
komunikasi multipihak agar ada
pemahaman dan kesepakatan bersama
tentang badan hukum BUM Desa.
Pemerintah kabupaten harus
meningkatkan kapasitas SDM dan
kelembagaan untuk mengoptimalkan
fungsi pembinaan dan pengawasan
program pengembangan ekonomi lokal
dan BUM Desa. Pemerintah kabupaten
harus mengintegrasikan program
pengembangan ekonomi lokal antar
organisasi pemerintah daerah (OPD)
agar terjadi sinergitas program di desa.
Selain itu pemerintah daerah dan
para pengelola BUM Desa sebaiknya
membentuk Forum Komunikasi BUM
Desa sebagai sarana untuk saling
berkomunikasi, berhimpun, belajar,
bertukar pikiran, menyampaikan
a s p i r a s i , m e n g ko m u n i k a s i k a n
rancangan kebijakan, program dan
kegiatan dari pemerintah.
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Pemilukada
dan Rute
Kesejahteraan

KRISDYATMIKO
Peneliti IRE dan Dosen PSdK UGM

P

ada 2018 mendatang, Indonesia
melaksanakan Pemilu Kepala
Daerah (Pilkada) serentak yang
melibatkan 171 daerah—17
provinsi serta 154 kabupaten dan
kota—. Setiap calon yang bertarung
di Pemilukada akan gencar melakukan
sosialisasi dan mengampanyekan
program-programnya, sekaligus
menggalang dukungan massa, agar
dapat memenangi kompetisi. Janji
mereka tentu saja untuk membuat
masyarakat sejahtera.
Demikianlah memang cara calon
memenangi pemilihan dalam sistem
demokrasi prosedural di negara
kita. Tapi apakah Pemilukada bisa
menjamin pencapaian kesejahteraan
rakyat; kesejahteraan seperti apa yang
semestinya dinikmati warga negara;
bagaimana rute untuk mencapai
kesejahteraan; serta tantangan apa
yang dihadapi untuk mencapai
kesejahteraan tersebut?
Pemilukada berlangsung seiring
dengan semangat desentralisasi.
Sebagai mekanisme rotasi
kepemimpinan, Pemilukada diyakini
merupakan cara paling baik dalam
menentukan pemimpin daerah,
karena membuka partisipasi publik
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untuk dipilih dan memilih. Model
ini merupakan perbaikan dari cara
terdahulu, ketika kepala daerah hanya
dipilih oleh anggota DRPD, yang
mengakibatkan berkembangnya politik
transaksional antara calon kepala
daerah dengan anggota dewan.
Pemilihan kepala daerah secara
langsung diharapkan bisa memupus
politik transaksional tersebut. Namun
lain yang dicita-citakan, lain yang
diperoleh. Mencermati pelaksanaan
Pemilukada dan bahkan Pemilu
sejauh ini, politik transaksional malah
makin berkembang. Jika sebelumnya
praktik ini terbatas hanya pada anggota
dewan, sekarang sebagian masyarakat
mereproduksinya. Ada anomali
demokrasi: yang terjadi bukannya
pendalaman demokrasi, melainkan
pragmatisme demokrasi, karena
masyarakat memaknai peningkatan
posisi tawarnya dengan apa yang bisa
langsung diperoleh jika memilih calon
tertentu.
Ke p e n t i n g a n i n d i v i d u a t a u
kelompok justru mengemuka, padahal
ciri dari civil society (CS) yang kuat
adalah dikedepankannya kepentingan
publik. Transaksi politik terjadi di
mana-mana: berapa suara yang bisa
dikumpulkan dan apa imbalan dari
suara tersebut. Imbalan tersebut harus
bersifat langsung, karena pemilih tidak
lagi percaya pada janji-janji yang
pada akhirnya tidak dipenuhi. Maka,
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berkembanglah money politics.
Akibatnya biaya politik melejit
karena aktor yang bertransaksi
semakin banyak. Sumber daya
kandidat pun terkuras. Pada gilirannya,
kandidat yang memenangi pemilihan
akan berupaya mencari pengganti
biaya yang ia keluarkan selama
menjalankan pemerintahan. Janji
untuk meningkatkan kesejahteraan
warganya menjadi terabaikan. Ini tentu
harus dihindari.
Pertanyaan berikutnya adalah
kesejahteraan seperti apa yang perlu
diwujudkan? Saat ini para calon
biasanya menawarkan programprogram pro-poor dalam wujud jaminan
sosial kepada warga. Primadonanya
adalah pendidikan dan kesehatan.
Masalahnya, program ini telah
dicanangkan secara nasional, sehingga
daerah harus bisa melakukan lebih dari
sekadar menjamin pendidikan dan
kesehatan.
Program-program yang berorientasi
pr o -job dan pr o -gr owth layak
mendapat perhatian. Keberdayaan dan
kemandirian harus diciptakan melalui
perluasan kesempatan kerja dan
berusaha, melalui petumbuhan daerah
yang ditopang oleh perekonomian
rakyat. Karena daerah-daerah yang
menggelar Pemilukada sebagian besar
masyarakatnya tinggal di pedesaan dan
sektor pertanian menjadi tumpuan
perekonomian. Menimbang situasi

Foto Dokumentasi: IRE

Suasana diskusi bulanan dengan tema Pilkada dan Pembangunan kota Yogyakarta
di sanggar pengetahuan Joglo Winasis IRE.

tersebut, desa seharusnya menjadi
salah satu fokus dalam pertumbuhan
daerah.
Upaya pengembangan investasi
oleh karenanya harus memperhatikan
dinamika perekonomian rakyat, tidak
semata-mata mengejar keuntungan
besar, dengan mendatangkan investor
padat modal yang justru akan
memberangus perekonomian warga.
Pola diversifikasi usaha dikembangkan
dengan menciptakan peluang industri
kecil yang memiliki keterkaitan dengan
pertanian. Wilayah perkotaan tentu
saja harus tetap diperhatikan melalui
fasilitasi pengembangan industri,
perdagangan, dan jasa, namun tetap
memperhatikan integrasi relasi kota
dengan desa. Tapi di tengah politik
transaksional yang kian berkembang,

bagaimana program kesejahteraan
masyarakat dapat diwujudkan?
Yang dibutuhkan adalah kepala
daerah yang mampu menjadi
koordinator yang tangguh dalam
perencanaan dan penganggaran
daerah. Tantangan yang dihadapi
kepala daerah adalah memfasilitasi
perencanaan par tisipatif untuk
melibatkan warga dalam setiap tahapan
pembangunan, serta melakukan
konsolidasi di lingkup birokrasi
untuk mewujudkan perencanaan dan
penganggaran yang pro-poor, pro-job
dan pro-growth. Model Musrenbang
bisa menjadi wahana implementasi
perencanaan dan penganggaran
partisipatif. Tetapi, banyak hasil studi
menunjukkan adanya distorsi dalam
model ini.

Pertama, dominannya partisipasi
elitis dan tak terwakilinya suara
grass roots dalam hasil Musrenbang.
Orang miskin terjebak dalam culture
of silent sehingga mereka menjadi
apatis. Akhirnya, yang terdokumentasi
adalah kebutuhan elit masyarakat
yang terkadang tidak mencerminkan
kebutuhan grass roots. Dibutuhkan
terobosan fasilitasi perencanaan yang
memberi ruang bagi masyarakat grass
roots untuk “bersuara”.
Kedua, perencanaan yang
bias pada pembangunan fisik.
Infrastruktur merupakan unsur
pendukung pencapaian kesejahteraan
warga, namun jika dari waktu ke
waktu usulan pembangunan selalu
bersifat fisik, berarti ada yang salah
dalam memaknai pembangunan.
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Jika komintmen pro-poor telah
dicanangkan, upaya selanjutnya adalah
mewujudkan gagasan pro-job dan
pro-growth melalui program-program
sebagaimana telah dipetakan di atas.
Ketiga, proses perencanaan
dari bawah (bottom-up planning)
pada akhirnya dikalahkan di tingkat
kabupaten. Keputusan di tingkat
kabupaten lebih mengutamakan
program-program sektoral dan relatif
sedikit mengakomodasi identifikasi
kebutuhan dari masyarakat. Walhasil,
perencanaan daerah menjadi ajang
bagi-bagi program berbagai organisasi
perangkat daerah (OPD) dengan
perhatian utama pada distribusi merata
antar-OPD, bukan pada prioritas
pembangunan yang diidentifikasi
b e r d a s a r p r i o r i t a s ke b u t u h a n
masyarakat yang tersebar di berbagai
wilayah.
Ego sektoral ini menjadi kendala di
mana-mana. Kepala daerah kewalahan
dalam mengendalikan perilaku OPD
yang telah membetuk sistem bagito
(bagi sama rata) dalam perencanaan
dan penganggaran pembangunan
daerah. Belum lagi kepala daerah
harus menghadapi beban alokasi
APBD yang sebagian besar untuk
belanja tidak langsung (gaji pegawai).
Bahkan, alokasi anggaran untuk
pembangunan pun (belanja langsung)
masih dibebani biaya honor dan
biaya operasional lainnya. Selain di
lingkungan birokrasi, kepala daerah
juga harus menghadapi kepentingan
anggota DPRD yang telah terlanjur
punya janji pada konstituennya untuk
diperjuangkan dalam perencanaan
dan penganggaran pembangunan.
Tapi persoalan ini bukannya tak bisa
diperbaiki.
Pengalaman inovasi pembangunan
di beberapa daerah di Indonesia
dalam memecahkan permasalahan
tata kelola kepemerintahan ditandai
dengan dua hal. Pertama, kuatnya figur
kepala daerah dalam mengendalikan
birokrasi sehingga berani merombak
sistem bagito dan praktik-praktik buruk
lainnya menuju pada good and clean
governance. Bahkan, kepala daerah
berani melakukan rasionalisasi pegawai
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Ego sektoral ini menjadi
kendala di mana-mana.
Kepala daerah kewalahan
dalam mengendalikan
perilaku OPD yang
telah membetuk sistem
bagito (bagi sama rata)
dalam perencanaan
dan penganggaran
pembangunan daerah.
secara bertahap untuk tidak mengganti
pegawai yang pensiun dengan pegawai
baru guna mengurangi beban biaya
rutin. Prinsipnya adalah efesiensi dan
efektivitas sumberdaya manusia, sedikit
pegawai tapi optimal dalam karya.
Dengan alokasi anggaran yang ada,
kepala daerah mampu mewujudkan
kesejahteraan warga. Kepala daerah
akan dicintai warga, tapi bisa jadi
digerutui oleh para pegawainya karena
dianggap menambah beban kerja tapi
tidak menambah pendapatannya.
Kedua, inovasi daerah terjadi
karena desakan masyarakat. Makin
semaraknya dinamika civil society
(CS) setelah reformasi turut mendorong
perbaikan kinerja birokrasi. Dari waktu
ke waktu keberadaan CS memang
dibutuhkan untuk melakukan kontrol
terhadap pemerintahan. Ketika tata
kelola kepemerintahan berjalan apa
adanya, terjebak pada rutinitas kerja,
pemerintahan lesu, masyarakat statis,
advokasi dari CS dibutuhkan untuk
mendorong perubahan.
Tetapi, kita patut prihatin melihat
gejala pragmatisme sebagian
masyarakat yang terjebak dalam politik
Desember 2017

transaksional dalam Pemilukada. Hal
ini menjadi indikasi kemunduran
eksistensi CS di Indonesia. Dibutuhkan
pendidikan politik yang terus menerus
untuk melawan kondisi kontraproduktif
atas demokrasi ini. Reorientasi parpol,
menjaga idealisme gerakan sipil, peran
kampus, komitmen calon kepala daerah
untuk tidak menggunakan politik uang,
serta peran multipihak untuk menjadi
bagian dalam pendidikan politik
masyarakat.
Dalam periode kampanye, rute
pencapaian kesejahteraan inilah yang
perlu dijelaskan para kandidat dan tim
suksesnya kepada calon pemilih, bukan
sekadar janji kesejahteraan rakyat
yang tidak jelas jalannya. Kampanye
jangan disuguhi dominasi pentas
hiburan, kegembiraan sesaat yang
bisa melupakan esensi dari kampanye,
sebagai media pencerahan warga untuk
melakukan pilihan rasional berdasar
program kerja kandidat. Beberapa
pengembangan strategi kampanye
kandidat seperti menghadiri forum
warga, dialog dengan pelaku ekonomi
lokal, pemanfaatan media massa dan
teknologi informasi, perlu dilengkapi
dengan dialog/diskusi publik yang
lebih membuka peluang tanya jawab
atas strategi dan rute pencapaian
kesejahteraan. Komitmen calon untuk
pencapaian kesejahteraan masyarakat
akan makin kuat jika bisa diwujudkan
dalam bentuk kontrak politik yang
tidak sebatas sebagai ikatan formal,
namun juga tuntutan moral bagi
pemegang amanah rakyat.
Peta permasalahan di atas memberi
gambaran sebagian dari tugas dan
tanggung jawab kepala daerah yang
terpilih dalam Pemilukada 2018. Lima
tahun bukan waktu yang panjang untuk
melaksanakan agenda pembangunan
di tengah dinamika politik daerah
yang tentu membuat pimpinan daerah
harus bekerja keras. Kita percaya
bahwa demokrasi menjadi pilihan
terbaik untuk menjalankan negara
dan mencapai kesejahteraan warga.
Pemilukada hanya merupakan alat
bekerjanya demokrasi, bukan tujuan
akhir, karena kesejahteraan warga
negaralah tujuan akhirnya.
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D

emokrasi dan budaya lokal
ataukah demokrasi versus
budaya lokal—mana yang
sesungguhnya sedang
berlangsung? Buku ini menyajikan
tujuh tulisan tentang demokrasi dalam
budaya lokal. Artikel dalam buku ini
merupakan hasil seleksi dengan
menggunakan pertimbangan tematik
dan akademik sehingga dijamin
kualitas tulisannya.
Dalam buku ini kata demokrasi
mengacu pada bahasa asalnya, Yunani,
yakni demos, yang berarti rakyat, dan
kratos yang bermakna pemerintahan.
Demokrasi yang dimaksud dalam
buku ini mengandung pengertian
bentuk atau sistem pemerintahan
dimana segenap rakyat turut serta
memerintah dengan perantaraan wakilwakilnya, pemerintahan rakyat; dan
gagasan atau pandangan hidup yang
mengutamakan persamaan hak dan
kewajiban serta perlakuan yang sama
bagi semua warga negara (KBI, 1983
:482).
Adapun budaya lokal dalam buku
ini dimaknai sebagai budaya asli
atau sebagai ciri khas berbudaya
sebuah kelompok dalam berinteraksi
atau berprilaku dalam ruang lingkup
kelompok tersebut.
Ada dua sudut pandang demokrasi

yang ditawarkan oleh buku ini: politik
demokrasi dan budaya demokrasi. Bab
pertama membawa pembaca pada
kehidupan masa lalu di Jawa, yang
masih menggunakan kepercayaan
sebagai landasan dalam berpolitik.
Artikel ini membahas tentang pulung,
yang menjadi kepercayaan masyarakat
dan kemudian menjadi budaya. Bab
kedua menghadap-hadapkan bahasa,
sastra, dan budaya daerah sebagai
jati diri bangsa dengan demokrasi.
Penulisnya menunjukkan bahwa
budaya lokal dapat disandingkan
dengan demokrasi modern dan bisa
relevan.
Dengan demikian, penting untuk
menjaga nilai-nilai budaya dan
demokrasi lokal agar tidak luntur
karena keterbukaan berlebihan yang
dibawa dari negara lain. Ini menjadi
tanggung jawab kita bersama. Pada
tulisan ketiga, Suparjo dan John
Paterson, menerangkan secara
terperinci bagaimana cara melestarikan
budaya lokal.
Ada pula soal perlindungan
terhadap naskah-naskah lokal.
Pelestarian ini tidak bisa sekadar
pada fisiknya. Karena itu buku ini
memberikan solusi berupa “preservasi”.
Cara ini disamping menyelamatkan
naskah secara fisik, juga mampu

menyelamatkan isi naskah, sebelum
kehilangan dokumen budaya bangsa
masa lalu yang sangat berharga.
Pr e s e r v a s i n a s k a h a d a l a h
penyelamatan naskah dengan lebih
menekankan pada penyelamatan,
pelestarian, dan penyebarluasan isi
naskah. Menurut penulisnya, langkah
preservasi meliputi inventarisasi
naskah serta katalogisasi, penggarapan
serta teknik penempatan data dan
digitisasi. Agar bisa lebih bermanfaat,
diperlukan pula penyebarluasaan atau
penyiaran dengan memanfaatkan
teknologi modern yang tidak hanya
penerbitan buku-buku.
Tulisan yang membahas perihal
bab preservasi mudah dipahami dan
nyaman untuk dibaca. Hanya, sedikit
disayangkan, pembahasan soal titik
temu dari dokumen naskah yang telah
dipreservasi kurang dalam dibahas.
Buku ini juga memberi tempat
untuk pendidikan politik. Berangkat
dari “kebekuan demokrasi”, yang
terjadi karena adanya kenyataan
bahwa masyarakat yang memahami
p o l i t i k h a n y a s e b a g i a n ke c i l
masyarakat, penulisnya berargumen
bahwa Indonesia sangat membutuhkan
corak demokrasi yang membawa
pencerahan kepada rakyat, melalui
pendidikan politik yang tetap
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menghargai kearifan budaya lokal.
Dalam hal ini budaya lokal yang telah
menciptakan nilai-nilai positif dapat
digunakan sebgai jembatan untuk
membentuk pendidikan politik yang
positif, sehingga tercipta negara yang
demokratis dan Pancasila menjadi
faktor integratif bangsa.
Dengan adanya pendidikan
politik yang positif, negara juga
dapat mencapai high politics, yaitu
politik yang mengedepankan amanat
rakyat dalam rangka persatuan dan
kesatuan. Ketika sistem politik dan
demokrasi sudah tertata, maka akan
lahir para pemimpin yang mampu
memberikan perbaikan untuk negara.
Soal ini dibahas secara menditail oleh
Sudaryanto dalam tulisan ketujuh.
Sudaryanto memaparkan, dalam
sistem politik yang kita miliki belum
terbangun sikap-sikap berpolitik yang
berorientasi kepada rakyat. Para
pemegang ranah politik dinilai
hanya sibuk membangun
identifikasi simbolik, dan
ke a d a a n i n i s a n g a t
mengkhawatikan
bagi keberlangsungan
hidup demokrasi di
Republik Indonesia.
Untuk menyelesaikan
problem tersebut,
m e n u r u t S u d a r y a n t o,
dibutuhkan fasilitator yang
mampu memberikan pendidikan
politik yang memberi pencerahan
kepada rakyat.
Fasilitator itu adalah kaum intelek
tual: agamawan, akademisi, dan
budayawan, karena ketiganya memi
liki ruang gerak yang cukup bebas
serta tidak tidak terkurung ideologi,
kepentingan dan tekanan. Diharapkan,
dengan adanya sinergi positif antara
demokrasi, politik, dan budaya lokal
dapat dicetak para pemimpin yang
ing ngarso sung tulada, ing madya
mangun karsa, tut wuri handayani.
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Peribahasa jawa juga diulas khusus
dalam buku ini, karena merupakan
salah satu identitas dari budaya lokal
yang mengandung nilai-nilai demokrasi.
Ternyata, nilai demokrasi yang tersirat
dalam ungkapan tradisional peribahasa
jawa jumlahnya amat banyak dan
beragam. Banyak ungkapan peribahasa
jawa yang mengandung demokrasi
yang masih digunakan saaat ini.
Dalam tulisan tentang nilai demokrasi
dalam peribahasa oleh Imam Sutardjo
dipaparkan sejumlah contoh ungkapan
peribahasa jawa yang memiliki
demokrasi.
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Secara keseluruhan buku Demo
krasi Dalam Budaya Lokal ini ber
usaha mengingatkan kembali bahwa
budaya lokal masih memiliki peran
dalam demokrasi saat ini dan bahwa
kekayaan ini perlu dilestarikan. Buku
ini juga menunjukkan bahwa budaya
lokal bisa menjadi denyut demokrasi
yang membentuk negara demokratis.

