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Menakar Komitmen
Di Periode Kedua
Jokowi

R

encana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan
dokumen perencanaan pembangunan yang memadukan aspek
teknokratik dan politik tentang mimpi Indonesia 5 Tahun mendatang.
Janji politik pada saat kampanye pun menjadi bagian penting dari dokumen ini
yang termanifestasi dalam bentuk program-program pembangunan nasional,
sehingga dokumen ini memiliki arti penting untuk turut menentukan nasib
desa ke depan.
Mengingat begitu pentingnya dokumen RPJMN sebagai sebuah arah
pembangunan nasional yang juga mengatur isu tentang desa, maka IRE secara
intensif melakukan serangkaian kegiatan advokasi dalam rangka mendorong
lahirnya kebijakan yang berjalan pada rel mandat UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh IRE atas
implementasi UU Desa, setidaknya ada tiga isu krusial yang perlu mendapat
perhatian Pemerintah Pusat. Pertama, terkait penataan desa yang hingga saat
ini masih terbentur pada tumpang tindih data dan kewenangan. Kedua, terkait
pendampingan desa yang masih bersifat sentralistik dan belum berbasis pada
kebutuhan lokal. Ketiga, tentang pentingnya peningkatan kapasitas Pemerintah
Desa dalam rangka menjalankan kewenangannya.
Bila di periode pertama kepemimpinan Jokowi isu desa menjadi primadona,
karena selain masuk dalam program Nawacita yang menjadi jargon politik
pada masa kampanye saat itu dan tercermin juga di dalam dokumen RPJMN
2015-2019, beda cerita dengan janji politiknya pada kampanye di periode
kedua ini. Tidak banyak terdengar kata “Desa” dalam setiap kampanyenya,
dan ini juga yang menjadi kecemasan IRE akan perhatian Pemerintah Pusat
terhadap Desa.
FLAMMA Review edisi 56 ini kembali hadir dengan tetap berfokus
pada upaya penguatan desa melalui kebijakan nasional, khususnya untuk
mengingatkan kembali tentang masih banyaknya pekerjaan-pekerjaan
Pemerintah Pusat yang tertunda dalam mengimplementasikan UU Desa dengan
memanfaatkan momentum politik yang ada. Apakah Jokowi masih akan
melanjutkan banyak mimpinya yang tertunda di Periode Pertama, ataukah
terjadi pergeseran sebagai imbas transaksi politik yang cukup panas pada saat
Pemilihan Presiden 17 April 2019 lalu?
IRE berharap FLAMMA Review ini mampu memberi warna bagi proses
penyusunan kebijakan khususnya RPJMN 2020-2024 yang berbasis pada
cerita-cerita lokal dan hasil penelitian yang diramu oleh para penulis dalam
berbagai artikel yang menyajikan data, analisis hingga rekomedasi kebijakan.
Selain itu, FLAMMA Review ini juga diharapkan memberi perspektif penting
bagi para aktivis, akademisi hingga praktisi di tingkat lokal dalam memandang
dan memperlakukan desa.
Pemimpin Redaksi

Pertanyaan atau informasi bisa
disampaikan melalui email kami di
office@ireyogya.org

Dina Mariana
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Catatan Perjalanan
Advokasi Desa dan
Kawasan Perdesaan
dalam RPJMN 2020-2024
Ari Wibowo

Program Officer
Program Kerjasama IRE-KSI

P

residen Joko Widodo (Jokowi)
telah menandatangani Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor
18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
pada 17 Januari 2020, sesuai amanat
Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sebelum Presiden mengesahkan
dokumen RPJMN tersebut, Institute
Research & Empowerment (IRE)
Yogyakarta turut mengawal proses
penyusunannya dari awal.
Ada tiga tahapan di mana IRE
berkontribusi dalam penyusunan
RPJMN dari Mei 2019 – Januari 2020
tersebut. Pertama, tahap mereview
dan mendalami logical framework hasil
background study RPJMN bidang desa
dan kawasan perdesaan agar lebih
sesuai dengan asas pengaturan desa
dan kewenangan K/L yang mengurusi
desa. Kedua, tahap menyusun “counter
draft” RPJMN 2020-2024 bidang desa
dan kawasan perdesaan. Ketiga, tahap
melembagakan sinergi dan integrasi
RPJMN bidang desa dan kawasan
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perdesaan dengan RPJMD Kabupaten/
kota.
Artikel ini akan mengulas perjalanan
advokasi kebijakan yang dilakukan IRE
dalam mengawal terbitnya naskah
RPJMN 2020-2024, dinamika yang
terjadi, dan capaian pembelajaran
advokasi. Terakhir akan ditutup dengan
refleksi IRE dan agenda selanjutnya
dalam mengawal UU Desa melalui
sinergi RPJMN.

Advokasi Dokumen
Background Study RPJMN
2020-2024 dengan Perspektif
UU Desa
Tahap per tama penyusunan
RPJMN dimulai pertengahan tahun
2019. Di tahap ini IRE ikut mengawal
penyusunan backgr ound study
RPJMN bidang Desa dan Kawasan
Perdesaan. Kesempatan bagi IRE
untuk “berdesa” dengan terlibat dalam
proses penyusunan RPJMN 20202024 itu datang setelah Direktorat
Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan (DTTP) Bappenas membuka
ruang keterlibatan bagi IRE dalam
proses background study RPJMN
2020-2024. Peneliti IRE diundang
untuk memaparkan data, berbagi
pengetahuan, serta memberikan input
atas logical framework yang disusun
tim background study DTTP Bappenas.
Meskipun RPJMN 2015-2019

Desember 2019

sudah memiliki sasaran yang tepat
dalam pembangunan desa, yaitu
mengentaskan desa tertinggal dan
mewujudkan desa mandiri, namun
kebijakan dan strateginya masih
harus dikritisi, termasuk dalam
hal perumusan indikator-indikator
pencapaian atas sasaran pembangunan
desa. Dokumen RPJMN bidang desa
dan kawasan perdesaan itu lebih
bernuansa menjadi dokumen proyek
pemerintah nasional, ketimbang
pedoman bagi K/L dan pemerintah
daerah untuk membina dan mengawasi
desa dalam melaksanakan empat
bidang kewenangannya.
Hasil review IRE atas background
study RPJMN 2020-2024 itu
menemukan bahwa kedudukan desa
masih dilihat dalam kacamata lama.
Dengan kalimat lain, desa belum
ditempatkan dalam posisinya yang
‘otonom’. Sehingga, dalam beberapa
aspek, pembangunan desa masih
diatur oleh pemerintah supradesa.
Itu temuan pertama. Temuan kedua,
dokumen laporan hasil background
study RPJMN 2020-2024 masih
belum tegas dan konsisten dalam
melembagakan asas rekognisi, baik
itu di dalam rumusan tujuan, sasaran,
kebijakan dan strategi, serta pemilihan
isu-isu strategisnya.
Menanggapi temuan IRE tersebut,
DTTP Bappenas sepakat untuk
menggunakan perspektif UU Desa

dalam menyusun Dokumen Teknokratik
RPJMN 2020-2024, Rancangan Awal
RPJMN 2020-2024, hingga Dokumen
RPJMN 2020-2024 final terkait bidang
desa dan kawasan perdesaan (lihat:
Background Study Report Review, IRE
Yogyakarta - 2019).

Menyusun Naskah Sanding
RPJMN 2020-2024 bidang
Desa dan Kawasan Perdesaan
Setelah Bappenas mengeluarkan
Dokumen Teknokratik RPJMN 20202024, IRE pada November 2019
mulai menyusun naskah sanding
tematik desa untuk RPJMN tahun
2020-2024. Ada tiga metode yang
digunakan IRE. Pertama, review
dokumen. Dokumen-dokumen resmi
yang disusun Tim Direktorat DTTP
Bappenas dan Tim Penyusun RPJMN
2020-2024 Bappenas, mulai dari
laporan Background Study RPJMN,
Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-

2024, dan Rancangan Awal RPJMN
2020-2024, di-review oleh Tim IRE
pada aspek isu-isu pembangunan desa
dan kawasan pembangunan perdesaan.
Hasil review kemudian dirumuskan
dalam policy note dan menjadi bahan
dialog kebijakan dengan Tim Direktorat
DTTP Bappenas maupun publik.
Medode kedua adalah serial dialog
kebijakan. Serangkaian kegiatan dialog
dilakukan, baik dengan Tim Direktorat
DTTP Bappenas, K/L terkait desa, para
pegiat desa, dan stakeholders daerah.
Kegiatan dialog bertujuan untuk
memperoleh tanggapan, konfirmasi,
dan klarifikasi dari para pemangku
kepentingan terkait desa atas policy
note yang dirumuskan oleh Tim IRE.
Metode ketiga, penulisan isu
strategis desa dan rinciannya untuk
sandingan dokumen RPJMN. Dokumen
naskah sanding ditulis setelah serial
dialog kebijakan menghasilkan
kesepahaman dan kesepakatan atas

tiga isu strategis desa yakni: (1)
peningkatan kapasitas SDM Desa; (2)
Pendampingan Desa; dan (3) Penataan
batas desa (lihat: Naskah Sanding
untuk RPJMN 2020-2024 bidang
Desa dan Kawasan Perdesaan, IRE
Yogyakarta - 2019)
Isu-isu strategis tersebut
kemudian dirinci berdasarkan aspek
masalah, sasaran, arah kebijakan,
serta program. Penentuan tiga isu
strategis desa ini relevan dengan
program prioritas presiden, terutama
program peningkatan kualitas
SDM, pembangunan infrastruktur,
deregulasi, dan transformasi ekonomi.
Berdasarkan riset yang dilakukan
IRE, tiga isu strategis desa tersebut
pada periode awal setelah UU Desa
lahir masih menjadi persoalan serius
dan mendasar. Ketiga isu tersebut
selanjutnya disepakati DTTP Bappenas
untuk dimasukan dalam rencana awal
dan dokumen final RPJMN.

Foto Dokumentasi IRE/ipank
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Box.1 Capaian tiga isu strategis IRE termuat dalam Perpres no 18 th 2020 tentang Narasi RPJMN 2020-2024
“Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 :
…
b) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi
desa yang didukung dengan: (i) tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur
desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif; (ii) penetapan batas desa, (iii) pengembangan
desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes
Bersama; (iv) peningkatan pelayanan dasar desa, (v) optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong
kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; dan (vi)
penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan
desa.” (Tersurat Lampiran 1 Perpres No 18 tahun 2020 Narasi RPJMN hal III.15; Meningkatkan pemerataan
antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan terkait isu tata kelola
pemerintahan desa dan peningkatan kapasitas SDM, Pendampingan dan Penetapan Batas Desa)
…
“Pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan
tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan
pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan
batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); perbaikan pelayanan
dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; serta pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif
dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa.” (Tersurat dalam Lampiran 1 Perpres No
18 tahun 2020 Narasi RPJMN hal III.36 arah Pembangunan Pulau Sulawesi terkait isu tata kelola pemerintahan
desa dan peningkatan kapasitas SDM, Pendampingan dan Penetapan Batas Desa)
…
“Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial, mencakup: (a) pemberian
akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm),
Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan kemitraan kehutanan;
(b) peningkatan kapasitas (kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha) kelompok masyarakat; (c) membangun
kemitraan investasi/usaha antara investor dengan kelompok usaha perhutanan sosial; (d) pembangunan industri
untuk pengolahan produk hasil kelompok perhutanan sosial sebagai upaya peningkatan nilai tambah; dan (e)
pemberian fasilitasi pemasaran/promosi produk perhutanan sosial kepada kelompok usaha perhutanan sosial.”
(Tersirat dalam Lampiran 1 Perpres No 18 tahun 2020 Narasi RPJMN hal IV.32 terkait agenda pengentasan
kemiskinan input ire terkait konflik tata batas desa didalam kawasan hutan dan perkebunan)

…

Refleksi Kritis dan Rencana
Sinergi RPJMN ke Dokumen
Perencanaan di Tingkat
Daerah dan Desa
Narasi RPJMN 2020-2024 yang
termuat dalam Perpres no. 18 tahun
2020 banyak memuat substansi yang
menjadi janji Presiden ketika kampanye.
Hal ini terlihat berbeda dengan RPJMN
2015-2019 yang dibuat mengacu pada
Nawacita dan meletakan desa sebagai
prioritas. Dalam RPJMN 2015-2019,
pembangunan desa dan kawasan
perdesaan memiliki lokus tersendiri
sebagai pengejawantahan Nawacita
ketiga, yakni ‘Membangun Indonesia
dari Pinggiran dengan Memperkuat
Daerah dan Desa dalam Kerangka
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Negara Kesatuan’, yang diwujudkan
dalam berbagai pendekatan untuk
mengatasi ketimpangan.
Walaupun beberapa input strategis
terkait pembangunan desa dan
kawasan perdesaan telah masuk
dalam agenda RPJMN 2020-2024,
IRE akan tetap mengawal tahap
pelembagaan sinergi RPJMN bidang
desa dan kawasan perdesaan dengan
RPJMD Kabupaten/kota. IRE juga perlu
membumikannya melalui peningkatan
literasi UU Desa di level Kabupaten/
kota.
Dengan begitu diharapkan
ke m a m p u a n m a s y a r a k a t d e s a
dalam mempengaruhi kebijakan
pembangunan pemerintah desa

Desember 2019

meningkat, ketika masyarakat
mendapatkan pengetahuan yang
utuh tentang substansi dan nilai
yang terkandung dalam UU Desa.
Pemerintah desa yang memahami
secara utuh isi UU Desa juga
diharapkan menjadi semakin terbuka
terhadap usulan-usulan dan aspirasi
yang disampaikan oleh masyarakat
desa. Selanjutnya, dengan daya
aktif warga masyarakat dan semakin
terbukanya pemerintah desa, proses
perencanaan dan penganggaran
di desa menjadi lebih partisipatif,
transparan, dan akuntabel, serta
memberikan makna dalam menjawab
berbagai persoalan yang dihadapi oleh
masyarakat desa.

http://www.ireyogya.org/background-study-report-review/
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Agenda Kebijakan
Nasional tentang
Penataan Batas Desa
Sukasmanto
Peneliti IRE

Pendahuluan

I

mplementasi UU Desa diguncang
isu tidak sedap tentang adanya
desa fiktif di Kabupaten Konawe,
Kabupaten Banten, dan Kabupaten
Nias Selatan. Namun kabar ini juga
membuka mata kita bahwa masih ada
persoalan besar dalam implementasi
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
(UU Desa), yaitu pembentukan dan
pendefinitifan desa-desa dalam wilayah
Kabupaten/Kota. Keberadaan desadesa fiktif ini menunjukkan masih
terdapat desa yang cacat hukum, desa
yang tidak memiliki batas wilayah yang
jelas, bahkan desa yang tidak memiliki
wilayah.
Penataan batas desa merupakan
mandat konstitusi dan UU Desa. Pasal
1 UU Desa secara tegas mendefinisikan
desa—baik itu desa, desa adat,
atau yang disebut dengan nama
lain—sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan NKRI. Selain
itu, berdasarkan UUD 1945 semua
wilayah Indonesia dibagi habis ke
dalam provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, dan desa/kelurahan.
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Desa harus memiliki batas-batas
wilayah yang tegas sebagai kuasa
yurisdiksi atas teritori. Dengan
demikian, ketika sebuah wilayah
ditetapkan sebagai desa, seharusnya
batas wilayah yang dinyatakan dalam
bentuk peta administrasi desa telah
ditetapkan dalam peraturan bupati/
walikota. Penataan batas desa itu
merupakan dasar dari pelaksanaan
kewenangan desa berdasarkan asas
subsidiaritas dan rekognisi. Namun
sampai hari ini persoalan mendasar
implementasi UU Desa, yaitu penataan
batas desa, belum mampu diselesaikan
oleh pemerintah dan berpotensi
menjadi sumber persoalan seperti desa
fiktif, konflik tapal batas antar desa,
konflik tenurial di desa, dan persoalanpersoalan lain akibat belum tertatanya
batas desa.

Isu Strategis Penataan Batas
Desa
Penataan batas desa merupakan
isu strategis nasional, terutama
dalam implementasi UU Desa,
yang harus segera diselesaikan.
Namun, penyelesaiannya bukanlah
perkara mudah. Terdapat berbagai
permasalahan strategis yang perlu
dipertimbangkan oleh pemerintah dan
para pihak dalam menyusun agenda
kebijakan dan program penataan batas
desa.
Banyak desa yang belum memiliki
batas wilayah administratif yang jelas.
Berdasarkan data Lembaga Daulat
Desa, baru 5 persen dari 74.093 desa
yang memiliki batas wilayah. Artinya,
Desember 2019

95% desa di Indonesia belum jelas
batas wilayahnya 1. Hal ini terjadi
karena desa yang telah ditetapkan
berdasarkan Permendagri No. 137
Tahun 2017 tentang Kode dan Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan
dan desa yang ditetapkan setelahnya
banyak yang belum memiliki batas
wilayah administratif yang jelas.
Banyak desa itu secara historis dan
sosiologis telah ada sebelum lahirnya
UU Desa. Berdasarkan Pasal 116 ayat
(1) UU Desa, desa yang sudah ada
sebelum lahirnya UU tersebut tetap
diakui sebagai desa. Namun karena
pemerintah dan pemerintah daerah
tidak segera melakukan penataan
batas desa, banyak desa itu yang
belum memiliki luas dan batas wilayah
administratif yang definitif secara teknis
dan yuridis.
Pertambahan jumlah desa tidak
terkendali dan tanpa kebijakan teknis
penataan batas desa. Berdasarkan
Permendagri No. 137 tahun 2017
terdapat 74.957 desa di Indonesia2
sementara hasil Podes 2018, tercatat
75.436 desa3. Jumlah desa yang terus
1 https://kompas.id/baca/utama/2019/01/15/tapal-batas-95-persen-desa-belum-jelas/. Diakses tanggal
19 November 2019.
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode
dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan”. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia.
3 h t t p s : / / w w w. b p s . g o . i d / p r e s s r e lease/2018/12/10/1536/hasil-pendataan-potensi-desa--podes--2018.html. Di-
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Pemetaan batas wilayah di Desa Tepian Buah Berau
Kalimantan Timur

bertambah dari tahun ke tahun itu
tidak diikuti penataan batas wilayah
administrasinya. Namun faktanya
hingga saat ini masih banyak desa di
Indonesia yang belum memiliki batas
wilayah definitif. Padahal, batas desa
berperan strategis untuk menjamin
tertib administrasi pemerintahan,
terutama memberikan kejelasan dan
kepastian hukum terhadap batas
wilayah suatu desa dalam hubungan
antardesa maupun antara desa dengan
supradesa dan pihak ketiga.
akses tanggal 19 November 2019.

foto dokumentasi IRE/Ipank

Banyak desa di kawasan hutan,
perkebunan, pesisir, dan tambang
yang memiliki batas desa tidak tegas
dan definitif sehingga menghadapi
persoalan batas desa secara teknis
dan yuridis. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK)
mencatat ada sekitar 25.863 desa
di dalam dan di sekitar kawasan
hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah
tangga 4. Desa di kawasan hutan
4 https://mediaindonesia.com/read/
detail/221945-klhk-identifikasi-ribuandesa-di-kawasan-hutan. Diakses tanggal
19 November 2019.

tersebut perlu segera ditata batas
desanya agar memiliki kejelasan dan
kepastian hukum dalam menjalankan
kewenangan desa untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat
dalam wilayah yurisdiksinya. Studi
IRE di desa sekitar kawasan hutan dan
perkebunan sawit menunjukkan bahwa
desa masih belum memiliki kejelasan
status lahan dan tata batas desa yang
definitif. Ini berdampak pada muncul
konflik tenurial dan tumpang tindih
kewenangan. Di tengah situasi ini,
desa tidak berdaya mengambil peran
strategis, meskipun permasalahan
tersebut berkaitan dengan kepentingan
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masyarakat yang berada di dalam
wilayah yurisdiksinya.
Fasilitasi pemda dalam penegasan
dan penataan desa serta penyelesaian
sengketa batas desa masih minim.
Meski banyak desa belum memiliki
batas desa yang jelas, pemerintah
kabupaten/kota belum memiliki desain
penataan desa. Kendala kabupaten
dalam menyusun regulasi tentang
penataan desa adalah belum adanya
pemetaan titik koordinat batas wilayah
desa untuk menghasilkan peta geografis
batas desa yang lebih akurat dan desa
di wilayah perbatasan kabupaten.
Pemerintah desa seringkali mengalami
kesulitan untuk mendapatkan fasilitasi
dari pemerintah kabupaten melalui
dinas terkait ketika desa membutuhkan
penentuan batas desa.
Agar perencanaan pembangunan,
penyediaan infrastruktur, penerbitan
izin dan hak atas tanah, serta
berbagai kebijakan nasional dapat
mengacu pada data spasial yang
akurat, saat ini pemerintah sedang
menjalankan Kebijakan Satu Peta (one
map policy). Namun implementasi
kebijakan ini belum berjalan maksimal,
padahal digadang-gadang dapat
menjadi solusi atas tumpang tindih
penguasaan dan pemanfaatan lahan,
termasuk permasalahan penetapan
batas wilayah administrasi desa.
Selain itu, pendekatan dan metode
yang digunakan dalam kebijakan
dan program penataan batas belum
efektif dan efisien. Implementasinya
tidak cukup oleh Kementerian Dalam
Negeri saja, namun membutuhkan
koordinasi dan kerja sama lintas sektor/
kementerian yang memiliki sumber
data, kewenangan, dan kebijakan.
Permasalahan mendasar dalam
penetapan dan penegasan batas desa
adalah ketersediaan dan akses pada
data peta dasar, peta tematik desa
(geospatial map,) dan metode yang
digunakan.
Metode dan pendekatan penataan
batas desa secara pertisipatif belum
banyak diterapkan. Secara metode saat
ini penataan batas desa cenderung
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Rekomendasi Kebijakan

Penataan batas desa
sangat strategis untuk
memberikan kejelasan
dan kepastian hukum
terhadap batas wilayah
suatu desa yang
memenuhi aspek teknis
dan yuridis.

lebih menekankan pada proses
proses teknis dan penggunaan alat,
tetapi mengabaikan aspek sosial dan
partisipasi desa. Idealnya, penataan
batas desa perlu mengajak desa untuk
berdiskusi dan membuat kesepakatan
mengenai batas desanya. Penetapan
batas desa tanpa kesepakatan akan
memperbesar potensi konflik. Penataan
batas desa dapat dipercepat dan
diefisienkan anggarannya ketika akses
peta dasar dibuka ke daerah dan desa.
Selain itu, desa dimungkinkan untuk
melakukan penetapan batas desa
secara partisipatif dengan fasilitasi dan
legalitas oleh pemerintah daerah.
Penataan batas desa sangat
strategis untuk memberikan kejelasan
dan kepastian hukum terhadap batas
wilayah suatu desa yang memenuhi
aspek teknis dan yuridis. Batas
desa yang jelas akan memudahkan
desa menjalankan kewenangan di
wilayah yang menjadi yurisdiksinya.
Batas desa juga menjadi dasar bagi
berbagai kebijakan pembangunan desa
seperti perencanaan pembangunan
desa, alokasi dana ke desa, dan
pembangunan kawasan perdesaan.
Oleh karena itu, agenda penataan batas
desa wajib secepatnya diselesaikan
oleh pemerintah, pemerintah daerah,
dan pemerintah desa.
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Sasaran utama dari penataan batas
desa adalah, pertama, memberikan
kejelasan dan kepastian hukum
terhadap batas wilayah suatu desa
yang memenuhi aspek teknis dan
yuridis. Kedua, memberikan kejelasan
dan kepastian hukum status dan fungsi
lahan yang ada di wilayah desa serta
yurisdiksi pelaksanaan kewenangan
oleh desa. Ketiga, meningkatnya sinergi
pemanfaatan ruang dan wilayah dalam
berbagai kebijakan pembangunan desa
seperti perencanaan pembangunan
desa, pengelolaan asset desa, alokasi
dana ke desa, dan pembangunan
kawasan perdesaan. Terakhir,
mengurangi terjadinya konflik
tenurial dan permasalahan tumpang
tindih penguasaan dan pemanfaatan
lahan, terutama di desa di kawasan
hutan, perkebunan, pesisir, dan
pertambangan.
Untuk itu arah kebijakan penataan
batas desa harus difokuskan
pada, pertama, pemerintah perlu
mengarahkan kebijakannya pada
peningkatan ketersediaan data dan
informasi tentang batas desa. Kedua,
percepatan proses penataan batas desa.
Ketiga, mengoptimalkan kebijakan dan
program pengurangan konflik tenurial
dan permasalahan tumpang tindih
pemanfaatan lahan, terutama desa di
kawasan hutan, perkebunan, pesisir,
dan pertambangan. Keempat, audit
terhadap pelaksanaan regulasi dan
pelaksanaan penetapan, penegasan,
dan pengesahan batas wilayah
administratif desa, program penetapan
batas desa partisipatif, penyusunan
roadmap pelaksanaan penegasan
dan penetapan batasdesa (PPBDesa),
serta monitoring dan evaluasi dalam
rangka pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penataan batas desa.
Selain itu, pemerintah pusat perlu
melakukan fasilitasi kepada desa
dan pemda kabupaten/kota untuk
mengakses peta dasar dan pengadaan
peta penetapan batas desa yang
dilengkapi peta tematik desa.

Menata Ruang Desa

Sugeng Yulianto
Peneliti IRE

D

egradasi ekosistem desa harus
direm, bahkan dihentikan.
Penurunan fungsi ekologis
ruang hidup di desa ini dapat
memperburuk kualitas hidup dan
kemiskinan warga desa. Salah satu
cara untuk mengerem degradasi itu
adalah dengan memperbaiki tata
ruang desa, menatanya berdasarkan
peruntukannya. Ini akan membantu
mengurai beberapa persoalan pelik
terkait lingkungan hidup di desa.
Layaknya kawasan perkotaan, desa
juga menghadapi persoalan lingkungan
h i d u p , t e r u t a m a ke m e r o s o t a n
ekosistem. Hal ini salah satunya
karena pertumbuhan penduduk yang
pesat dan pola hidup yang tidak ramah
lingkungan. Di dalamnya termasuk cara
pemanfaatan ruang hidup yang belum
sesuai dengan pola tata ruang yang
ekologis, yang dapat meningkatkan
kelestarian ekosistem setempat.
Implikasi dari pola yang tidak
ekologis tersebut di antaranya
adalah masifnya alih fungsi lahan,
berkurangnya ruang terbuka hijau,
hingga memburuknya kualitas
lingkungan di desa, baik lingkungan
fisik, sosial, dan biologis. Atmosfer
ruang hidup di desa menjadi
tidak nyaman dan bahkan dapat
membahayakan masa depan
kehidupan saat ini maupun nanti. Di
beberapa tempat bahkan telah terjadi
bencana serius, seperti tanah longsor,
banjir bandang, pencemaran air

permukaan, wabah penyakit menular,
juga merosotnya populasi satwa liar
yang sangat penting sebagai penyangga
“kesehatan” dan kestabilan ekosistem
setempat.

Struktur Kesempatan
Sejauh ini belum ada regulasi
yang secara khusus mengatur tata
ruang desa. Regulasi yang ada baru
menyentuh tingkat kecamatan, yakni
Rencana Detail Tata Ruang (RTDR).
Namun begitu, struktur kesempatan
diberikan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).
Regulasi yang relatif baru itu, dengan
asas rekognisi dan subsidiaritas,
memberikan peluang bagi desa untuk
mengatur dirinya sendiri, termasuk
mengatur tata ruang desa.
Penataan ruang desa tentu saja
tidak akan seideal penataan kawasan,
yang berbasis pada daerah aliran
sungai (DAS), yang taat akan sistem
aliran energi, terutama siklus hidrologi
yang lebih kompleks. Namun demikian,
penataan ruang desa ini dimaksudkan
untuk mengurangi potensi kerusakan
ekosistem ruang hidup, di mana
banyak sumberdaya yang menjadi
basis penghidupan utama warga desa,
dan ekosistem tempat tinggal yang
akan menjamin kelangsungan hidup
warga desa, saat ini dan nanti.
Setiap desa memiliki keunikan
masing-masing. Namun demikian,
secara garis besar penataan ruang desa
bisa berpijak pada peruntukannya.
Pertama, ruang hidup untuk tempat
tinggal atau permukiman warga.
Bagian ini menjadi lokasi dibangunnya
rumah-rumah warga dan fasilitas

umum. Ini bisa berupa kompleks
perkantoran desa, bangunan sekolah,
tempat ibadah, pemandian umum,
dan fasilitas atau ruang publik lainnya.
Kawasan ini biasanya juga beririsan
dengan kawasan komersial di desa.
Idealnya, wilayah ini berada di
bagian desa yang kurang produktif dan
tidak dikembangkan di area pertanian
atau sumber produksi pangan desa.
Bagian-bagian desa yang dianggap
tidak subur, di bagian hilir, adalah
wilayah yang sangat pas untuk
pengembangan permukiman hingga
bisnis.
Kedua, ruang penghidupan utama
atau ruang untuk produksi bahan
pangan dan kebutuhan pokok lainnya.
Ini adalah wilayah di desa yang
digunakan untuk berproduksi guna
menyokong kebutuhan hidup warga
desa. Pada desa pertanian, ruang ini
diperuntukkan bagi pengembangan dan
budidaya produk-produk pertanian.
Pada desa perkebunan, kawasan
ini menjadi lahan produksi bahanbahan yang bisa dikomersilkan untuk
menopang kesejahteraan warga.
Wilayah kawasan produksi ini
pastilah mengikuti kondisi otentik desa
dan menyesuaikan dengan lanskap
yang sudah terbangun di desa. Namun
demikian, dalam pengembangannya
harus memprioritaskan kawasan yang
lebih hilir dan mempertimbangkan
kemudahan akses dalam proses
produksi maupun distribusinya ke luar
wilayah desa.
Ketiga, kawasan penyangga
(recharge area) yang didayagunakan
sebagai daerah tangkapan air dan
pensuplai udara bersih serta bahan
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pangan tambahan alami. Daerah
ini bisa berupa hutan desa maupun
danau atau dataran tinggi yang banyak
ditumbuhi vegetasi, yang menjadi
bagian hulu, yang berfungsi menjaga
keseimbangan ekosistem, penyimpan
plasma nutfah, dan kawasan
konservasi bagi vegetasi dan satwa
liar endemik desa.

Kemanfaatan
Menata ruang desa ditujukan
demi kebaikan bersama. Selain
mengedepankan prinsip keberlanjutan,
juga menjunjung kebersamaan,
keadilan, dan semangat lokalitas yang
menghargai budaya setempat dan
kearifan lokal, serta aspirasi warga
desa.
Idealisme penataan ruang
desa tentu saja bukan harga mati.
Kenyataanya, umumnya desa sudah
tumbuh dan berkembang begitu
saja. Karenanya, keterlanjuran itu
perlu disiasati, agar dalam proses
pengembangan selanjutnya, idealisme
penataan ruang itu bisa diterapkan
secara perlahan atau bertahap. Dengan
proses yang partisipatif dan dialasi
dengan peraturan desa (Perdes) yang
disusun sesuai regulasi tentang desa,
penataan ruang desa ini diharapkan
dapat menghasilkan banyak
kemanfaatan sosial dan ekologis bagi
desa.
Penataan ruang desa sesuai dengan
karakter atau budaya setempat atau
kehendak dan aspirasi warga desa
dapat merevitalisasi budaya dan
kearifan warga desa, serta menguatkan
rasa memiliki (sense of belonging)
warga desa terhadap ruang hidup dan
desanya sendiri. Ini akan menguatkan
kepercayaan warga dan memudahkan
penggalangan aksi kolektif warga
desa. Hal ini akan meningkatkan
produktivitas desa, termasuk dalam
mencapai kemandirian, ketahanan,
dan kedaulatan pangan.
Keberhasilan dalam menata ruang
di desa juga akan mengurangi banyak
kerentanan. Misalnya, risiko kebakaran,
risiko banjir dan tanah longsor, dan
risiko kejadian wabah penyakit. Selain
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itu, dengan tata ruang yang baik, ketika
ada bencana alam seperti gempa bumi,
tsunami, erupsi gunung api, atau badai
angin misalnya, peluang mereka untuk
menyelamatkan diri menjadi lebih baik.
Begitu pula saat terjadi kebakaran,
risiko meluasnya radius kebakaran
juga bisa diminimalisir. Hal ini tentunya
akan meningkatkan kebahagiaan dan
ketenteraman warga desa.
Tata ruang desa yang baik akan
menjadi panduan yang memudahkan
desa dalam mengambil keputusan
strategis. Misalnya, ketika desa
dihadapkan pada pilihan apakah akan
menerima atau menolak investasi yang
masuk ke desa. Tentunya keputannya
diambil dalam forum musyawarah
desa (Musdes), forum tertinggi dalam
pengambilan keputusan strategis di
desa.
Panduan tersebut juga akan
mencegah warga berlaku sembarangan
dalam memanfaatkan sumber daya
desa. Ini terutama sumber daya
yang ada di kawasan hulu (lindung),
sehingga kemungkinan terjadinya
bencana bisa dicegah. Kejelasan
pembagian peruntukan ruang desa
ini juga akan mengurangi potensi
munculnya konflik antar warga atau
komunitas, terutama potensi konflik
terkait pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya yang ada di desa.

Peluang Kerjasama
Kendati desa tidak lagi menjadi
bagian dari kabupaten secara
administratif (merujuk UU Desa),
namun penataan ruang desa
seyogyanya juga melihat tata ruang
kawasan, atau melihat keterkaitan
wilayah desa dengan desa di sekitarnya,
dalam konteks fungsi ekologinya.
Karena itu, dalam hal penataan ruang,
desa hendaknya berdiskusi dengan
desa-desa di sekitarnya. Mereka bisa
meningkatkan kerjasama dengan desa
sekitar guna mewujudkan pola tata
ruang menyeluruh. Skema tata ruang
yang juga melihat desa sekitar adalah
elemen penting.
Dengan skema kerjasama antar
desa, maka penataan ruang desa akan
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lebih baik dan dapat mengakomodasi
kepentingan bersama (desa-desa
sekitar). Pola penataan ini bisa saja
menjadi satu kesatuan dalam skema
lanskap daerah aliran sungai (DAS),
yang mensyaratkan kerjasama antar
desa untuk pengaturan yang lebih
baik. Pada situasi ini, peran kabupaten
ataupun kecamatan menjadi strategis
dalam memfasilitasi kerjasama antar
desa, terkait penataan ruang desa yang
berpijak pada fungsi kawasan atau
kesatuan suatu DAS, yang memiliki
keterkaitan erat dalam hal fungsi
ekologinya.

Penutup
Menata ruang desa seyogyanya
menjadi agenda strategis dan
mendesak bagi desa. Hal ini tentu
saja dalam konteks pengembangan
desa, terutama guna memandu proses
perencanaan pembangunan dan
pemanfaatan ruang dan lahan atau
sumber daya yang ada di desa.
Situasi kebanyakan desa saat
ini memang sudah mengalami
“keterlanjuran” Koreksi atas keter
lajuran tersebut, dengan penerapan
konsep pemanfaatan ruang (peng
aturan tata ruang) secara lebih ekologis
dapat meningkatkan aspek kelestarian
ekosistem desa.
Kesepakatan atas tata ruang desa
yang dituangkan dalam dokumen legal
desa (Perdes) akan memudahkan
desa dalam menghentikan kerusakan
ekologi desa. Harapannya, ini akan
berujung pada perbaikan kualitas
ruang hidup warga desa, dan sekaligus
meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan batin warga desa, karena
membaiknya harmoni ruang hidup dan
relasi sosial kemasyarakatan warga
desa.

Rekonseptualisasi
Pendampingan Desa
“Pemberdayaan masyarakat
Desa dilaksanakan dengan
pendampingan dalam
perencanaan, pelaksanaan,
dan pemantauan
Pembangunan Desa dan
Kawasan Perdesaan “
Pasal 112 ayat (4) UU No.
6 Tahun 2014

P

endampingan dalam konteks
Undang-Undang (UU) Desa
dipahami sebagai salah satu
metode yang dapat ditempuh oleh
pemerintah, pemerintah provinsi
maupun kabupaten/kota dalam
melaksanakan peran pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa. Pembinaan dan
pengawasan dirancang dalam kerangka
penguatan desa dalam pelaksanaan
empat bidang kewenangan desa,
yaitu: penyelenggaraan pemerintahan
desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Salah
satu bentuk kegiatan yang dilakukan
dalam rangka pembinaan pemerintah
supradesa adalah pendampingan,
khususnya pada bidang pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat.
Secara khusus, disebutkan
juga pada Pasal 115 butir l bahwa
pemerintah daerah kabupaten/
kota memiliki kewajiban dalam
rangka pembinaan dan pengawasan,
untuk melakukan upaya percepatan
pembangunan desa melalui bantuan
keuangan, bantuan pendampingan,
dan bantuan teknis.

Dina Mariana
Peneliti IRE

Pembinaan memiliki cakupan peran
yang luas, dapat berbentuk penyusunan
regulasi yang mendukung kerja
penyelenggaraan pemerintahan desa,
standar, panduan teknis, penelitian
dan pengembangan, pendidikan dan
latihan, asistensi teknis, dan lain-lain.
Sedangkan pengawasan dilakukan
secara preventif dan represif atas
penyelenggaraan pemerintahan desa,
termasuk monitoring dan evaluasi
secara berkelanjutan, baik dari atas
maupun secara partisipatif di tingkat
desa dalam kerangka penguatan desa.
Berangkat dari norma hukum (baca:
UU Desa) itulah, dapat disimpulkan
bahwa pendampingan desa dirancang
dalam kerangka pelaksanaan peran
pembinaan dan pengawasan yang
menjadi kewajiban pemerintah

supradesa, khususnya pemerintah
daerah kabupaten/kota dalam rangka
percepatan pembangunan desa.
Akan tetapi, menjadi berbeda
maknanya ketika PP No. 43 Tahun
2014 lahir dan mengatur secara khusus
tentang pendampingan masyarakat
desa sebagaimana tertulis pada Pasal
128-131. Ada beberapa catatan kritis
atas hadirnya pengaturan ini. Pertama,
pendampingan tidak dilekatkan pada
peran pembinaan dan pengawasan
yang menjadi kewajiban pemerintah,
pemerintah provinsi dan khususnya
pemerintah daerah kabupaten/kota.
Kedua, adanya klausul “pengadaan”
tenaga pendamping profesional, kader
pemberdayaan masyarakat desa dan/
atau pihak ketiga yang menggunakan
kata “dapat”, yang berarti tidak wajib,
namun menimbulkan konsekuensi
politis bagi daerah. Ketiga, adanya
pengaturan secara khusus tentang
tenaga pendamping profesional serta
klasifikasi dan kualifikasinya yang

Gambar 1: Peran Pembinaan dan
Pengawasan Kabupaten/kota
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Suasana diskusi di desa dampingan IRE, Desa Ciwaru Kuningan

sudah tersertifikasi dengan peran yang
sudah diatur secara sentralistik dan
sudah tidak lagi disesuaikan dengan
kebutuhan di tingkat lokal.
Keempat, keberadaan Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa
(KPMD) yang dibentuk oleh desa dan
lahir dalam rangka menjalankan fungsi
pendampingan dari dalam. Kebijakan
ini pun lahir tanpa mandat dari UU
Desa, mengingat UU Desa mengatur
bahwa pemberdayaan masyarakat
selain menjadi tugas pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota dan pemerintah
desa, juga menjadi tanggung jawab
Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Kelima, konsekuensi pembiayaan
atas “pengadaan” tenaga pendamping
tidak diatur dengan jelas. Bila melihat
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tanggungjawab terbesar ada pada
pemerintah daerah kabupaten/kota
yang “dapat” melakukan rekrutmen
sesuai kebutuhan, artinya daerah harus
bertanggungjawab atas pembiayaan ini,
padahal bila melihat pembagian urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa sebagaimana
tercantum pada lampiran UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, jelas bahwa daerah tidak
memiliki kewenangan atas urusan
tersebut, sehingga bila dipaksakan
untuk membiayai urusan yang bukan
kewenangan daerah, ada potensi
terjadi pelanggaran.
Uraian di atas baru bicara
pengaturan di jenjang Peraturan
Pemerintah yang salah tafsir atas
perintah UU Desa. Belum lagi
Desember 2019

bila melihat ke peraturan teknis di
level kementerian. Pendampingan
Masyarakat Desa diatur kembali
dengan Permendesa PDTT 18 tahun
2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa.
Peraturan Menteri ini mencabut dan
menggantikan Permendesa PDTT 3
tahun 2015 tentang Pendampingan
Desa. Permendesa PDTT 18 tahun
2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa
memiliki dasar pertimbangan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 131
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, di mana peraturan ini

pun berdasarkan uraian sebelumnya
sudah salah dalam menafsirkan
kehendak UU Desa. Secara umum
dari aspek regulasi terkait pengaturan
tentang pendampingan desa ini, IRE
melihat telah terjadi penelikungan
peraturan (twisting of a regulatory)
yang berpotensi mengakibatkan
pelanggaran kewenangan.

Praktik Pendampingan Desa
ala Pemerintah
Pengaturan tentang pendampingan
desa yang secara eksplisit dan detail
dinyatakan dalam PP No. 43 Tahun
2014 dan bahkan diturunkan lagi
dalam Peraturan Menteri Desa,
PDT dan Transmigrasi No. 3 Tahun
2015 tentang Pendampingan Desa,
mengandung banyak konsekuensi
dalam implementasinya, mulai dari
tumpang tindih (overlap) kewenangan,
tata kelola, hingga pembiayaan.
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan
oleh IRE (2016) tentang pendampingan
desa dan studi implementasi UU
Desa (2019) ada beberapa temuan
terkait dengan pendampingan desa.
Pertama, rekrutmen dan peningkatan
kapasitas Pendamping Desa (PD)
dan Pendamping Lokal Desa (PLD)
dilakukan langsung oleh pemerintah
pusat tanpa melibatkan pemerintah
kabupaten/kota, terlebih pemerintah
desa. Bila merujuk norma yang ada
(Baca: PP No. 43 Tahun 2014) yang
memiliki kewenangan untuk melakukan
rekrutmen tenaga pendamping adalah
pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan kebutuhan lokal. Kebutuhan
akan tenaga pendamping profesional
di daerah diputuskan sepihak
oleh pemerintah pusat tanpa ada
assessment terlebih dahulu dan ini
menjadi kebijakan sentralistik yang
diberlakukan secara seragam untuk
semua daerah di Indonesia.
Kedua, adanya persoalan kapasitas
dan integritas tenaga PLD yang
berdampak pada pola relasi antara
pendamping dan pemerintah desa.
Tidak sedikit dijumpai tenaga PLD
yang tidak memiliki pengetahuan dan
keterampilan terkait pembangunan
desa dan pemberdayaan masyarakat

yang menjadi tugas dan fungsinya,
sehingga berpengaruh pada kinerja PLD
dalam proses pendampingan. Begitu
pula kaitannya dengan integritas, di
mana masih banyak dijumpai PLD
yang jarang datang ke desa, kecuali
pada saat menjelang penyusunan
laporan pendampingan.
Ketiga, pendampingan masih
terfokus pada kegiatan teknokratis
dan administratif, belum pada
aspek pemberdayaan masyarakat.
PLD banyak yang terjebak menjadi
“pelayan” pemerintah desa, khususnya
yang berkaitan dengan kerja-kerja
administrasi, sehingga abai terhadap
kerja substansi yang menjadi tanggung
jawab utama, yaitu melakukan
pemberdayaan masyarakat. Sehingga
komunikasi PLD masih terbatas dengan
Pemdes, belum pada upaya penguatan
masyarakat sipil (khususnya kelompok
marginal) dan lembaga-lembaga
kemasyarakatan di desa.
Keempat, pendampingan desa
yang seharusnya menjadi bagian dari
peran pembinaan dan pengawasan
pemerintah daerah kabupaten/kota,
pada kenyataannya tidak bersinergi
dengan mekanisme pendampingan
desa yang sentralistik diatur oleh
pemerintah pusat. Pemerintah
kabupaten/kota tidak memiliki
kecukupan data/informasi terkait
dinamika kemajuan pendampingan,
mengingat mekanisme koordinasi yang
tidak jelas karena pertanggungjawaban
pendamping desa bersifat direct
dengan pemerintah pusat.
Di luar itu, terkait dengan peran
pembinaan dan pengawasan yang
harusnya dilakukan oleh pemerintah
supradesa dalam rangka per
cepatan tujuan pembangunan
desa, masih banyak catatan kritis
atas pelaksanaannya. Mulai dari
lemahnya dukungan kebijakan dan
fasilitasi dalam rangka penguatan
penyelenggaraan desa hingga absennya
pemerintah dalam berbagai konflik
yang ada di desa. Inilah yang hingga
saat ini masih menjadi tantangan
besar dalam implementasi peran
pemerintah supradesa yang harusnya

diperkuat dalam kerangka percepatan
pembangunan desa.

Menggagas Ulang Konsep
Pendampingan Desa
Berangkat dari regulasi dan
kebijakan yang masih cenderung
sentralistik dalam pengaturan tentang
pendampingan desa serta prakteknya
yang menimbulkan kekacauan, IRE
memandang penting untuk meninjau
ulang konsep pendampingan desa
sesuai mandat UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa.
Pertama, pendampingan desa
harus didudukkan ulang sebagai peran
wajib pemerintah dan pemerintah
daerah dalam kerangka pembinaan
dan pengawasan terhadap desa,
khususnya bagi pemerintah kabupaten/
kota yang memiliki kewenangan dalam
melaksanakan bantuan pendampingan,
sesuai dengan mandat UU Desa.
Kedua, dibutuhkan roadmap dan
exit strategy dalam desain kebijakan
pendampingan desa. Pendampingan
desa bukan program permanen dan
harus terus dilakukan evaluasi secara
berkala. Hal ini dilakukan dengan
mengidentifikasi kebutuhan desa akan
pendampingan serta jenis bantuan apa
yang dibutuhkan, dan harus ada limit
waktu kapan pendampingan tersebut
bisa dihentikan dengan asumsi desa
sudah berdaya. Sehingga perlakukan
tidak harus sama bagi seluruh desa di
Indonesa. Exit strategy juga meliputi
upaya melakukan transfer pengetahuan
kepada aktor-aktor lokal yang memiliki
kapasitas dan loyalitas untuk program
pemberdayaan desa, sehingga ke
depan konsep pendampingan organik
di mana pendamping desa berasal dari
aktor lokal dapat menjadi alternatif
menuju kemandirian desa.
Ketiga, pentingnya memperkuat
integritas dan kapasitas tenaga pen
damping desa untuk melakukan pem
berdayaan masyarakat desa, sehingga
tidak terjebak pada kerja teknokratis
mendampingi pemerintah desa saja,
melainkan terlibat dalam penguatan
demokrasi, pengembangan ekonomi,
menghidupkan budaya lokal.
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Yang Belum
Inklusif di Desa

S

elama ini, pengertian “Desa
Inklusi” kerap dikaitkan
dengan desa-desa yang telah
menciptakan kebijakan, sarana,
dan prasarana yang ramah difabel
bagi penyandang disabilitas yang
ada di desa. Berita-berita yang
mempublikasikan program Desa Inklusi
di seantero dunia maya seluruhnya
membicarakan hal ini. Meskipun
“inklusi” yang dimaksud dalam
berita-berita ini benar adanya, yaitu
menciptakan aspek-aspek kehidupan
di desa yang ramah difabel sebagai
kelompok yang kerap dipinggirkan,
makna inklusi tidak hanya membidik
kelompok masyarakat penyandang
disabilitas. Desa yang inklusif, berarti
desa yang terbuka, mengedepankan
kesetaraan, dan partisipasi seluruh
kelompok yang ada di desa, terutama
dalam pengambilan keputusan strategis
(Arie Sujito dalam Wicaksono, 2019).
Seluruh kelompok yang dimaksud ini
mencakup mereka yang dikategorikan
sebagai kelompok marjinal: petani yang
terpinggirkan, kelompok penyandang
disabilitas, perempuan, anak-anak,
lansia, golongan ekonomi lemah, dan
kelompok rentan lainnya (Eko, 2005:
xxv; Arie Sujito dalam Suryana, 2019),
termasuk perempuan kepala keluarga
(janda).
Praktik demokrasi menjadi pintu
masuk pelaksanaan pemerintahan dan
pengaturan desa yang inklusif. Secara
peraturan perundang-undangan, kita
dapat melihat UU Desa (UU No. 6
Tahun 2014) telah menegaskan nilai
demokrasi yang diikuti poin inklusivitas
pada beberapa pasal. Sebut saja,
Pasal 3 yang menyebut “demokrasi”
sebagai salah satu azas pengaturan
desa. Selain pasal ini, terdapat pula
5 (lima) kata “demokrasi” yang secara
eksplisit tertulis dan secara implisit
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diatur dalam UU Desa, yakni tentang
partisipasi, transparansi, akuntabilitas,
keadilan, musyawarah, kesetaraan,
pemilihan kepala desa secara langsung,
pengisian anggota BPD secara
demokratis, hingga pengaturan lain
yang mengandung makna pentingnya
penguatan demokrasi lokal dalam
kerangka mendorong kemandirian dan
kesejahteraan desa.
Pada aspek kelembagaan, UU Desa
juga terus-menerus mengingatkan
pentingnya pengimplementasian
demokrasi pada aspek kelembagaan,
mulai dari pengaturan tentang
pelayanan publik, perencanaan dan
penganggaran desa, musyawarah
desa, penguatan peran lembagalembaga kemasyarakatan desa
serta pengelolaan sumber daya
lokal secara inklusif yang membuka
akses kelompok marginal. Artinya,
UU Desa sebagai peraturan yang
memayungi seluruh kebijakan tentang
desa memberikan mandat yang jelas
bahwa demokrasi harus didudukkan
sebagai azas yang mewarnai seluruh
proses yang ada di tingkat lokal,
baik di aspek pemerintahan maupun
kemasyarakatan.
Dari sini, kita mengetahui bahwa
‘demokrasi’ yang diusung UU Desa
bukan hanya dalam tataran prosedural
maupun elektoral, akan tetapi meliputi
pula demokrasi substantif yang
mengatur pada aspek kelembagaan
dan kehidupan sehari-hari (everyday
democracy). Menurut Antlov (2004,
dalam Nasution: 2017), everyday
democracy lebih mengetengahkan
Desember 2019

proses demokratisasi di Indonesia
dengan maksimal, karena masyarakat
bisa membuat kebijakan publik
dari hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan mereka yang paling dekat
dan nyata, lekat dengan permasalahan
kehidupan sehari-hari. Selain itu,
demokrasi yang berangkat dari tataran
keseharian, berarti menyiratkan bahwa
setiap aktor yang berkelindan dengan
kehidupan di desa memiliki hak dan
pengetahuan untuk menyumbangkan
saran terkait pengambilan keputusan,
tak terkecuali kelompok-kelompok
marjinal yang menjadi bagian dari
kehidupan di desa.
Paragraf di atas menunjukkan,
bila melihat instrumen regulasi dari
UU Desa saja, sudah terdapat ruangruang bagi desa untuk menerapkan
demokratisasi yang inklusif terhadap
kelompok marjinal di desa. Nyatanya,
beberapa temuan IRE, termasuk dari
penelitian terakhir di desa-desa di
Kabupaten Serdang Bedagai (Sumatera
Utara), Pasangkayu (Sulawesi Barat),
dan Bantul (DI Yogyakarta) menemukan
praktik-praktik demokrasi yang masih
belum sepenuhnya inklusif.

Permasalahan Inklusivitas
dalam Demokrasi di Desa
Hasil penelitian IRE di desadesa di tiga kabupaten tersebut
menemukan, beberapa permasalahan
pengimplementasian demokrasi
yang inklusif di desa disebabkan
karena empat hal: (1) Permasalahan
struktural, yakni regulasi turunan
atau regulasi acuan yang tidak
sinkron dengan UU Desa, ditambah
ketiadaan perincian definisi
“masyarakat marjinal” dalam regulasi
turunan tersebut, (2) Permasalahan
organisatoris di lapangan mengenai

keterwakilan kelompok marjinal—
dalam hal ini perempuan—di BPD
dan Pemerintah Desa, (3) Kurangnya
pelibatan kelompok marjinal di forumforum pengambilan keputusan, dan (4)
Belum/kurangnya usaha penguatan
kapasitas masyarakat marginal di desa.
Pa d a p o i n p e r t a m a , I R E
menemukan bahwa desa-desa
mengalami kebingungan menjalankan
kewenangan mereka karena adanya
regulasi teknis yang tidak koheren satu
sama lain, termasuk dalam tataran
Peraturan Pemerintah (PP), yakni
PP No. 43 Tahun 2014 dan PP No.
47 Tahun 2015. Beberapa pasalnya
bertolak belakang dengan pasal yang
ada di UU Desa. Hal ini kemudian
berimplikasi juga pada poin kedua,
ketiga, dan keempat.
Dari sisi kelembagaan, yakni
Badan Permusyawaratan Desa,
UU Desa telah menitahkan bahwa
anggota BPD setidaknya berjumlah
paling sedikit 5 (lima) orang dan
paling banyak 9 (sembilan) orang,
dengan memerhatikan komposisi
yang salah satunya dilandaskan
pada keberadaan perempuan. PP
diharapkan mengerucutkan poin
“keberadaan perempuan” yang tidak
terlalu dielaborasikan di UU Desa.
Namun, PP No. 43 Tahun 2014
tidak memperjelas peran dan kuota
keterwakilan perempuan dalam badan
regulasi mereka. Di lapangan, IRE
pun menemukan bahwa keterwakilan
perempuan dalam keanggotaan BPD
masih minim. Kalaupun ada, rata-rata
berjumlah satu orang, hanya untuk
memenuhi kepentingan formalitas
belaka, “yang penting ada”.
Kedua, dari sisi forum-forum
pengambilan keputusan strategis,
termasuk dalam musyawarah desa,
prinsip inklusi sosial belum banyak
ditemukan, baik dari sisi keterlibatan
kelompok marginal maupun hasil
keputusan yang masih bias elite lokal.
Pasal 80 PP No. 43 Tahun 2014
telah menyebutkan salah satu peserta
musdes adalah perwakilan kelompok
miskin dan kelompok perempuan. Akan
tetapi, kelompok marginal lain seperti
lansia (dengan catatan sehat jasmani

dan rohani), penyandang disabilitas,
perempuan kepala keluarga (janda)
belum diinklusikan sebagai peserta
musdes di dalam pasal tersebut.
Terakhir, seringkali, desa-desa
sendiri belum melakukan upaya berarti
untuk penguatan kapasitas masyarakat
marginal dan peningkatan minat
kelompok marginal untuk berpartisipasi
di desa. Di salah satu desa di
Kabupaten Pasangkayu, riset yang
dilakukan IRE menemukan persoalan
rendahnya keterwakilan perempuan
dan kapasitas BPD terkait erat dengan
rendahnya minat perempuan untuk
terlibat dalam pemerintahan desa. Hal
ini dapat disebabkan oleh beberapa
faktor, termasuk karena tunjangan
BPD yang secara umum, tak hanya
di Pasangkayu, masih sangat rendah.
Di Bantul, misalnya, tunjangan untuk
ketua Rp 750.000 dan Rp 500.000
untuk anggota. Di dua desa lainnya
di Pasangkayu, IRE menemukan
sudah ada keterwakilan perempuan,
namun belum jelas apakah perwakilan
perempuan tersebut sudah mampu
menghimpun aspirasi dan kebutuhan
kelompok perempuan di desanya.

Pentingnya Inklusivitas dalam
Demokrasi
Padahal, desa-desa yang dapat
menyukseskan proses demokrasi
yang inklusif, baik dalam tataran
kelembagaan, prosedural, hingga
keseharian dapat membawa dampak
yang positif untuk desa, baik dari segi
pengentasan kemiskinan, lahirnya
inisiatif warga desa untuk terlibat dan
berkontribusi pada pembangunan,
hingga kesejahteraan yang lebih
merata, rinci, dan menyeluruh.
Misalnya, studi tentang
keterlibatan perempuan di kampung
(desa) yang dialukan Dorojati
(2005) memperlihatkan bahwa
perempuan akan berperan besar
untuk mendinamisasikan keputusankeputusan yang ada di desa, karena
mereka dapat memberikan “sentuhan”
yang tak dimiliki laki-laki; contohnya
dalam menciptakan kondisi lingkungan
yang sehat, cara merawat anak,

merawat hubungan sosial dengan
tetangga, dan mengatasi wabah
penyakit. Perempuan juga banyak
yang bekerja dalam ranah domestik,
sehingga mereka lebih memiliki banyak
waktu untuk bersosialisasi dengan
sesama perempuan di kampung
(desa), dan selanjutnya mampu
mengembangkan networking sebagai
modal sosial (Kurniawan dan Mariana,
2013). Networking ini penting sebagai
modal untuk menghimpun aspirasiaspirasi yang luput disampaikan warga
dalam setting pertemuan yang formal.
Tentunya, ini dapat menjadi modal
bila perempuan memiliki kapasitas
untuk menyadari aspirasi tersebut
dan meneruskannya ke forum-forum
pengambilan keputusan di desa.
Dari sisi kelompok marjinal lain,
seperti lansia, difabel, dan janda,
demokrasi yang inklusif pada suarasuara mereka juga penting untuk
membuat perencanaan yang kelak
dapat membuat mereka berdaya,
seperti program pembinaan sebagai
upaya promotif untuk mengurangi
ketergantungan lansia (WHO, 1995,
dalam Hartono, 2005).
Perlu ada upaya penegakkan
demokrasi yang inklusif dari atas dan
dari bawah. Regulasi perlu dirumuskan
dalam forum di mana para pencipta
keputusan duduk bersama, agar terjadi
koherensi dalam setiap peraturan
yang nantinya tak akan menciptakan
kebingungan bagi masyarakat dan
pemerintah desa sebagai eksekutor
utama. Kalaupun pemerintah belum
bergerak, rasanya tepat untuk
mengutip Arie Sujito (dalam Fauzi,
2019) dalam diskusi publik “Menuju
Desa Inklusif” yang dihelat oleh Pusat
Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK)
UGM, “Saya selalu bilang kalau tidak
diundang di dalam Musdes, (kelompok
marginal) harus minta datang karena
inklusifitas tidak bisa hadir begitu saja
tanpa diperjuangkan. Ruang-ruang itu
harus direbut oleh kelompok-kelompok
rentan. Desa jangan menunggu
(keputusan) dari kabupaten, desa harus
mempunyai inisiatif untuk memperkuat
desa inklusif.”
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SID dan Dilema Desa
Machmud N.A.
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S

istem Informasi Desa (SID)
adalah klausul baru mengenai
pengaturan desa dalam UU
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Akan tetapi narasi dan praktek SID
sesungguhnya sudah lahir beberapa
waktu sebelumnya dan dipraktikkan
oleh beberapa daerah dan desa,
dengan sebutan yang beragam.
SID sendiri merupakan sistem
informasi yang berisi data desa,
data pembangunan desa, kawasan
perdesaan, serta informasi lainnya yang
berkaitan dengan pembangunan desa
dan pembangunan kawasan perdesaan
yang di kembangkan Pemerintah
dan Pemerintah Daerah dalam
rangka penguatan sistem perencaan
pembangunan.
SID kerap diperbincangkan oleh
para pengiat dan pemerhati desa sejak
disahkannya UU Desa 2014. Yang
sering menjadi pembahasan adalah
kesiapan desa dalam menerapkan
SID, baik dari segi infrastruktur
internetnya maupun dari SDM yang
akan mengelola SID tersebut. UU desa
sudah berjalan lima tahun, bagaimana
perkembangan SID sekarang?
IRE melakukan penelitian di tiga
daerah, yaitu Kabupaten Bantul di
Yogyakarta, Kabupaten Serda Berdagai
di Sumatera Utara dan Kabupaten
Pasangkayu di Sulawesi Barat. Ada
empat catatan penting dari penelitian
di tiga wilayah tersebut. Pertama,
UU Desa pasal 86 mewajibkan
pemerintah daerah kabupaten/kota
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mengembangkan sistem informasi desa
dan pembangunan kawasan perdesaan.
Dalam mengembangkan SID
pemerintah daerah wajib memfasilitasi
perangkat keras, perangkat lunak,
jaringan infrastruktur internet dan
sumber daya manusia. IRE menemukan
di tiga kabupaten hanya sedikit
daerah yang mengembangkan sistem
informasi desa dan pembangunan
kawasan perdesaan, sehingga desa
belum memperoleh akses informasi
dan bantuan infrastruktur jaringan bagi
pengembangan sistem informasi desa
dan pembangunan kawasan perdesaan.
Temuan IRE juga menjelaskan,
Pemda Bantul dan Serdang Berdagai
telah mengembangkan sistem
informasi desa dan pembangunan
kawasana perdesaan berkat adanya
pendampingan dari Non-governmental
Organization (NGO).
Kedua, dari segi konten, SID masih
terbatas pada profil desa, belum
mencakup informasi tentang data desa,
data pembangunan desa, dan kawasan
perdesaan serta informasi lainnya.
Bahkan di beberapa kabupaten hanya
berwujud website desa yang minim
informasi.
Ketiga, lambatnya desa dalam
menerapkan SID karena tidak ada
dorongan dari pemerintah daerah,
selain karena lemahnya inisiatif
pemerintah desa yang menjadi faktor
penghambat berkembangnya SID di
desa. Contoh yang menarik adalah
desa Panggungharjo. Desa ini dalam
mengembangkan SID tidak hanya
sekedar profil desa, tetapi juga data
pembangunan, aset desa, peraturanperaturan desa, dan berita-berita
kegiataan desa.
Desember 2019

Keempat, faktor penghambat
berkembangnya SID disebabkan
karena minimnya fasilitas dari pemda,
minimnya sumberdaya yang mengelola
SID, dan tingginya biaya yang
diperlukan untuk mengembangkan
SID. Bila faktor penghambat ini tidak
segera diselesaikan maka kualitas
perencanaan pembangunan desa dan
kawasan perdesaan akan berjalan
stagnan.

Kenapa SID penting?

Pe r t a n y a a n d i a t a s s e l a l u
disampaikan beberapa pihak terutama
dari pihak pemda. Biasanya pertanyaan
itu akan dilanjutkan dengan pertanyaan
berikutnya: Apa hubungannya dengan
perencanaan dan pembangunan desa?
Dua pertanyaan tersebut sebenarnya
menunjukkan bahwa banyak pihak
yang tidak terlalu paham betapa
pentingnya informasi dalam sebuah
perencanaan dan kebijakan dalam
pembangunan. Desa dapat membuat
perencaan desa yang tepat sasaran
dan berdasarkan pada kepentingan
masyarakat bila pengelolaan informasi
dan datanya tepat. Maka, perencanaan
dan pembangunan desa harus sesuai
dengan harapan masyarakat yang
bertujuan mensejahterakan warga
desa.
Contoh menarik lainnya adalah
Kabupaten Gunungkidul yang sudah
melakukan intergrasi data antara data
desa dengan data kabupaten. Dengan
intergrasi ini pemutakhiran data basis
data terpadu (BPDT) jadi mudah
dilakukan. Ini semua dilakukan dengan
aplikasi SID. Tujuan dari pemuktahiran
data ini agar supaya kebijakan pemda
tidak salah arah dan sesuai dengan

Sayangnya sinergi data yang
dilakukan oleh Gunungkidul tidak
mendapatkan respon baik dari
pemerintah pusat. Kementerian
sepertinya abai dengan data-data
yang dimiliki oleh kabupaten,
sehingga program-program dari pusat
menggunakan data yang dimiliki oleh
kementerian tersebut. Tumpang-tindih
ini akan selalu terjadi bila pusat tidak
percaya dengan data yang dimiliki
oleh daerah. Kalau pusat selalu
mengintervensi daerah dan desa
sehingga ruang kebijakan daerah dan
desa tidak ada, maka program-program
dari pusat akan selalu mendapatkan
perlawanan seperti yang terjadi di
Kecamatan Patuk.
Data-data yang sudah dikelola
oleh Kabupaten Gunungkidul yang
mensinergikan data-data desa melalui
SID harus diberikan apresiasi positif
oleh semua pihak. Dengan data yang
sinergi maka akurasi data terutama
tentang kemiskinan akan bisa diatasi.
Dengan begitu program-program
pemerintah akan tepat sasaran
sehingga tidak ada lagi penerima
manfaat setiap program selalu orang
itu saja, walaupun secara ekonomi si
penerima itu sudah sejahtera.
Berkaca dari temuan
penelitian IRE di tiga
wilayah dan kasus di
Gunungkidul,
m a k a

sudah seharusnya SID sebagai salah
satu instrumen dalam pembangunan
desa dan kawasan perdesaan menjadi
salah satu prioritas pemerintah pusat
maupun daerah, karena selama
ini SID tidak mendapatkan tempat
dalam kebijakan pemerintah pusat
dan daerah. Bukti bahwa pemerintah
daerah masih setengah hati dalam
mengimplementasikan SID salah
satunya adalah permasalahan
infrastruktur internet di desa yang tidak
pernah diselesaikan oleh pemerintah
daerah. Padahal sesuai amanat UU
Desa, infrastruktur jaringan dan
sumber daya manusianya menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah.
Kabupaten Gunungkidul merupakan
contoh yang baik dan patut ditiru oleh
wilayah lain, walapun pencapaiannya
harus didorong oleh NGO dan tidak
lahir dari inisiatif daerah sendiri. Tapi
apa yang dilakukan oleh Gunungkidul
saya rasa bisa ditiru bahkan
dimodifikasi oleh daerah-daerah
lain. Dengan inisiatif dari pemerintah
daerah sendiri maka sinergi data
akan lebih mudah dan lebih akurat,
sehingga program pembangunan akan
berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu
mensejahterakan warga desa.

Ilustrasi Ipank/IRE

kebutuhan, karena SID bisa menjadi
patokan pengambilan kebijakan agar
kebijakannya tidak salah sasaran.
Niat baik Pemda Gunungkidul
disambut baik oleh teman-teman
Combine yang memang selama ini
mendamping desa di Gunungkidul
tentang SID. Bersama Combine
pemda Gunungkidul membuat portal
https://sikab.gunungkidulkab.go.id/.
Portal ini berisi data-data yang sudah
disinergikan dengan data-data di desa.
Apa yang dilakukan oleh Pemerintah
Gunungkidul bisa menjadi contoh
menarik dalam mengembangkan SID
dalam upaya untuk mensinergi data
antara kabupaten dengan desa.
Sinerginya SID dengan data
kabupaten mempermudah pengelolaan
data, salah satunya adalah data
kemiskinan. Dengan pengelolaan
terpadu, data-data yang disajikan
relevan dengan kondisi warganya. Bila
data sinergi, maka kasus di Kecamatan
Patuk Gunungkidul yang terjadi pada
bulan April 2019 tidak akan terjadi.
Kala itu semua pemerintah desa
menolak bantuan yang diberikan
melalui program Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan
oleh Kementerian Pertanian (www.
harianjogja.com), karena perbedaan
data yang diberikan pusat dengan data
yang dimiliki oleh desa. Desa menolak
membagikan bantuan tersebut karena
akan memicu konflik sosial, karena
data yang diberikan pusat
tidak sesuai dengan
data riil di
masyarakat.
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P

emerintah Indonesia memiliki
komitmen untuk menerapkan
konsep reforma agraria yang
berlandaskan pada kesejahteraan
masyarakat dan berkeadilan dalam
pengelolaan sumber daya hutan.
Tetapi, dalam proses implementasi
konsep reforma agraria terdapat
pengaruh deideologisasi, depolitisasi,
dan dekonstruksi politik oleh
berbagai kelompok kepentingan.
Kelompok kepentingan ini menjalin
relasi keuntungan dengan oknum
politik yang dapat menyebabkan
lunturnya komitmen pemerintah
dalam menerapkan reforma agraria
secara utuh. Akibat pengaruh dari
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kelompok kepentingan dan oknum
politik yang saling bersimbiosis itu
muncul konflik penguasaan lahan di
luar maupun di dalam kawasan hutan
negara yang semakin merebak, alihalih memunculkan kesejahteraan bagi
rakyat seperti yang menjadi tujuan
sejati reforma agraria.
Buku ini ingin memberikan
pemahaman sekaligus mengingatkan
kembali kepada publik, para aktor dan
institusi negara, pembuat kebijakan,
serta korporasi bahwa negara ini

Desember 2019

telah melenceng dari cita-cita dan
visi misi dari para pendiri bangsa
dalam menyikapi reforma agraria. Di
tengah-tengah proses perwujudan
reforma agraria, terdapat pergolakan
lahan yang semakin besar sehingga
cita-cita awal bangsa Indonesia
sebagai negara agraris yang makmur
dengan berlandaskan pada distribusi
penguasaan lahan yang berkeadilan
tidak dapat terwujud sempurna.
Permasalahan reforma agraria di sektor
kehutanan ini harus diurai dengan
memperhatikan konteks sejarah
lahirnya konsep reforma agraria,
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5
Tahun 1960, dan latar belakang kondisi

politik lahirnya bangsa Indonesia
dalam mencapai kemerdekaanya.
Substansi makna dari Reforma Agraria
pada hakekatnya yaitu menata kembali
struktur kepemilikan, penguasaan,
dan penggunaan lahan untuk
kepentingan kaum marjinal. Dengan
adanya Reforma Agraria, kondisi yang
mencerminkan ketidakadilan dan
ketimpangan akan dikoreksi. Hal ini
penting karena masyarakat lokal dan
masyarakat desa adat hutan telah
terpisahkan dari ruang hidupnya sejak
masa penjajahan Belanda karena
delegitimasi negara maupun korporasi
swasta. Sejak saat itu, masyarakat
marjinal semakin tersubordinasi dan
tidak memiliki wewenang atas lahan
yang mereka miliki. Akibatnya, muncul
konflik agraria dan tenurial yang
semakin marak terjadi.

Menaklukkan Dinamika
Reforma Agraria
Dinamika reforma agraria berakar
pada permasalahan dalam proses
jalannya reforma agraria di Indonesia.
Terdapat enam akar permasalahan
yang harus diselesaikan dalam
dinamika reforma agraria. Pertama,
tidak adanya kebijakan terhadap
kepastian akses penguasaan lahan
yang dikelola masyakarat. Kedua,
dominasi kepentingan korporasi
perusahaan besar dalam aktivitas
ekstraksi, produksi, serta konservasi.
Ketiga, instrumensasi lembaga
pemerintah sebagai lembaga
pengadaan tanah melalui rezim
pemberian lisensi atas hak tanah dan
sumber daya lahan. Keempat, UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) No. 5
Tahun 1960 yang implementasinya
hanya mengurusi wilayah nonperhutanan dan mengabaikan prinsip
kehutanan yang seharusnya. Kelima,
hukum-hukum adat yang berlaku
diabaikan dan tidak dicantumkan
dalam UU Agraria, kehutanan, dan
pertambangan. Keenam, sektoralisme
kelembagaan, sistem, mekanisme, dan
administrasi yang mengatur tentang
lahan, kehutanan, dan SDA lainnya.
Buku ini memberikan penjelasan
bagaimana reforma agraria dikupas

dinamikanya serta memberikan
sumbangan substansif dalam
mengembalikan makna awal dari
reforma agraria dengan menumbuhkan
political will dari pimpinan negara.
Te r d a p a t t i g a p r i n s i p d a l a m
mengembalikan reforma agraria
yang sesuai dengan tujuan dan citacita pendiri bangsa, di antaranya
yaitu inisiatif reforma yang kuat dari
aktor negara, partisipasi aktif dari
rakyat, dan memperkuat interaksi
antara negara dan rakyat yang propoor policy. Hal tersebut dibutuhkan
untuk memperkuat legitimasi dan
kebijakan kehutanan di Indonesia serta
membangun demokratisasi.
Banyak lahan dan kawasan hutan
yang telah diokupasi oleh masyarakat
setempat untuk dijadikan sebagai
fasilitas umum dan bisnis yang
memerlukan extra ordinary law yang
sejalan dengan kebijakan pembaruan
reforma agraria dan pengelolaan
SDA yang tertuang dalam Tap MPR

No. IX/2004. Implementasi dalam
peraturan Tap MPR No. IX/2004
tersebut harus melibatkan kementerian.
Tetapi semangat reforma agraria
nampak mulai padam padahal sangat
dibutuhkan dalam rangka distribusi
aset lahan secara berkeadilan serta
dalam implementasinya harus
dalam pengawasan negara agar
dapat berkelanjutan. Kebijakan
pusat dan daerah perlu bersinergi
dalam menangani sengketa hak
kelola lahan di masyarakat terhadap
reforma tenurial hutan. Dalam konteks
menaklukan dinamika reforma agraria,
sudah saatnya untuk memulai proses
desentralisasi sektor kehutanan yang
dilakukan secara optimal, dengan
melakukan redistribusi kekuasaan
dan wewenang sistem kelola hutan
dan lahan kepada pemerintah daerah.
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Fakta menunjukkan bahwa kerusakan sumber daya
hutan di Indonesia dikarenakan oleh dua hal yaitu
kemiskinan dan keserakahan. Kemiskinan disebabkan
oleh terbatasnya akses masyarakat untuk mengelola
lahan yang sebenarnya dapat dijadikan potensi dan
sumber daya bagi masyarakat dalam peningkatan
kesejahteraan. Sementara keserakahan disebabkan
oleh adanya kebijakan yang mendukung pada pelaku
ekonomi skala besar tanpa mementingkan kepentingan
masyarakat marjinal yang dapat menjalankan ekonomi
mikro. Perhutanan sosial telah digagas sejak tahun
1980-an. Pada tahun 2007, terbit Permenhut No.
Permenhut 37 2007 jo P. 18 2009, P. 13 2010, P52
2011 tentang kehutanan masyarakat, dan Permenhut
No. 49 tahun 2008 jo P. 14 tahun 2010, P. 53 tahun
2011 tentang Hutan Desa. Menurut peraturan tersebut,
hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara yang
dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat lokal,
untuk meningkatkan kesejahteraan, melalui capacity
building dan pemberian akses dalam pemanfaatan
potensi hutan sebagai sumber daya alam secara
optimal dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga
kelestarian hutan. Sementara hutan desa merupakan
hutan negara yang dikelola oleh desa yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
melalui lembaga desa.

Kawasan hutan pengunungan menoreh Magelang
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Reforma Agraria selain berisi kebijakan yang
berorientasi pada penguasaan sumber daya hutan
dan lahan kepada masyarakat dan berorientasi pada
pemberdayaan masyarakat lokal dan kelestarian
lingkungan, juga dapat mendorong masyarakat agar
lebih mandiri dan sejahtera. Dengan adanya hutan
desa dalam konsep reforma agraria, masyarakat desa
mendapatkan hak pengelolaan hutan lokal untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat secara
mandiri.
Hutan kemasyarakatan dan hutan desa menjadi
solusi untuk mengurangi konflik-konflik tenurial
terutama di wilayah dengan penduduk tanpa lahan yang
tingkat ketergantungannya tinggi dalam pemanfaatan
sumber daya hutan dan lahan. Masyarakat marjinal
yang menggantungkan kehidupannya pada sumber
daya lahan dan hutan dapat diposisikan sebagai subjek
dari solusi pengelolaan dan pembangunan hutan.
Peranan dari pemerintah daerah, LSM, maupun CSR
perusahaan penting untuk memberikan pemberdayaan
pada masyarakat lokal dalam mengembangan
pengelolaan kelembagaan, tata kelola kawasan hutan,
dan kelola usaha.

Nilai Lebih Buku “Hutan untuk Rakyat
Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor
Kehutanan”
Buku ini memberikan kemudahan bagi para
pembacanya dengan memberikan skema dalam tabel,
gambar, dan charts sebagai pelengkap informasi untuk
mempermudah pembaca dalam memahami konteks
di dalam bacaan. Selain itu, buku ini menggunakan
bahasa yang mudah dipahami dan ditambahkan
penjelasan lengkap di catatan kaki.
Buku yang diperuntukkan bagi pemerintah pusat,
pemerintah daerah, pemerintah dan perangkat desa,
akademisi, warga masyarakat umum, organisasi
masyarakat sipil/LSM, ini disajikan dengan berbagai
tulisan yang berisi pandangan dan aspirasi yang sifatnya
reflektif, empiris, dan konseptual yang relevan dengan
isu-isu tenurial kontemporer, dengan menghadirkan
beragam perspektif dari kalangan akademisi/peneliti
maupun aktivis.
Buku ini diharapkan dapat memberikan pandangan
kritis bagi siapa saja untuk mendorong dan mewujudkan
rekonstruksi reforma agraria yang berkeadilan dan
mengutamakan kesejahteraan masyarakat yang
berkelanjutan. Selain itu kehadiran buku ini diharapkan
dapat mendorong kebijakan sentral yang demokratis di
mana pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi
dalam penentuan kebijakan reforma agraria di sektor
kehutanan.
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Hutan Desa, Hutan Masyarakat, dan
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