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Mitigasi Ekologi 
dari Desa

Banjir, kekeringan, gagal panen, tanah longsor, menurunnya kualitas air, 
berkurangnya air tanah, dan sederet bencana lainnya belakangan ini 
nampaknya sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Perubahan cuaca 
yang terjadi dengan cepat dan tak menentu, telah menjadi ‘pakem baru’ 

yang menuntut kita beradaptasi dengan anomali yang terjadi. Kalender pranata 
mangsa misalnya, pakem yang biasa dipakai sebagai pemandu bagi sebagain besar 
petani dalam menentukan musim tanam menjadi tidak tepat lagi. 

Bulan Agustus – September yang dalam pranata mangsa disebut puncak 
musim kemarau, nyatanya sudah tidak berlaku. Di sebagian wilayah di Indonesia 
pada bulan tersebut justru terjadi banjir besar yang meluluh lantak. Anomali yang 
sama juga terjadi pada bulan Desember – Januari. Pada situasi normal, bulan 
tersebut biasanya adalah puncak musih hujan. Namun, belakangan ini pada bulan 
tersebut curah hujan sangat minim. Bahkan beberapa wilayah di Indonesia malah 
mengalami kekeringan.

Anomali cuaca dan perubahan iklim yang terjadi secara ekstrim ini oleh 
Greepeace Indonesia disebut sebagai malapetaka masa depan! Ada banyak 
dampak negatif yang terjadi karena rusaknya ekologi dan perubahan iklim, yang 
keberadaanya menjadi ancaman serius bagi umat manusia. Rusaknya kandungan 
nutrisi makanan-makanan pokok di dunia, krisis ketersediaan pangan, krisis air 
bersih, munculnya berbagai macam penyakit, dan hilangnya spesies flora fauna, 
sudah menjadi bencana yang kehadiranya beriringan dengan perubahan iklim.

Hasil riset yang dipublikasikan dalam Enviromental Health Perspectives 
mengungkapkan, kenaikan tingkat karbondioksida di muka Bumi yang terjadi 
saat ini ternyata telah merusak nilai nustrisi tanaman-tanaman penting di dunia. 
Kerusakan ini pada akhirnya bisa memunculkan risiko kekurangan protein pada 
penduduk di dunia. Sedikitnya ada 18 negara yang saat ini tengah menghadapi 
ancaman tersebut. Sebagian besar negara tersebut berada di Asia Selatan dan 
Afrika Utara (Kompas.com - 06/08/2017, 10:19 WIB)

Di beberapa negara upaya untuk menghambat laju perubahan iklim telah 
dilakukan dengan berbagai cara. Mereka berupaya mengurangi ketergantungan 
pada sumber energi dari perut bumi sembari mengoptimalkan sumber-sumber 
energi terbarukan; energi angin dan matahari. Di samping itu, kawasan-kawasan 
hijau terus diciptakan di wilayah perkotaan.

Di Indonesia, gerakan lingkungan menghambat perubahan iklim nampaknya 
masih dilakukan secara sporadis. Bahkan kerap terjadi kontradiksi. Kampanye 
pembangunan bervisi lingkungan digalakkan namun di sisi lain alih fungsi lahan 
berlangsung secara massif dengan mengabaikan tata ruang. Kesadaran untuk 
menjaga ekologi dikalahkan oleh logika ekonomi yang menghendaki adanya 
pertumbuhan.

Gagasan menyusun strategi mitigasi ekologi dari bawah berbasis desa 
nampaknya bisa menjadi alternatif baru. Secara legal formal, keberadaan UU 
Desa sejatinya memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih disiplin menjaga 
dan mengurus ekologi dan menjalankan pembangunan berwawasan lingkungan 
secara lebih baik. Karena dalam UU tersebut desa diberi mandat dan kewenangan 
untuk mengelola pembangunan di desanya secara mandiri. Sayangnya, tentang 
hal ini masih banyak desa yang masih abai dan belum memanfaatkan momentum 
tersebut dengan baik. 

Dalam konteks ini ada dua hal yang setidaknya bisa dilakukan pemerintah desa; 
memberikan penguatan kesadaran kepada warga desa tentang pembangunan yang 
bervisi ekologis dan disiplin menjaga tata ruang desanya.
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La Ode Ida, seorang guru di SMP Pulau 
Muna, masih mengingat dengan 
jernih detik-detik ia bersama warga 
menggagalkan proyek tambak ikan 

di desanya.  Warga menghalangi  mesin 
pengeruk lahan yang siap melumat hutan 
mangrove di pinggir desa untuk dikonversi 
menjadi tambak, sehingga mesin itu gagal 
beroperasi dan sopirnya ngacir untuk 
menghindari amukan warga. Pak Guru Ida, 
panggilannya, menceritakan kembali kepada 
saya kisah tersebut. 

Pak Guru Ida mengatakan, vegetasi mang-
rove di pinggir desanya adalah benteng alam 
yang sangat dibutuhkan. Di desanya hanya 
sedikit warga yang belum memahami bahwa 
tanaman bakau (mangrove) sangat ampuh 
dalam menahan kadar asin yang dibawa air 
dan angin laut. Bakau juga menjadi habitat 
nyaman bagi kepiting rawa. Mengubah wajah 
lingkungan mangrove, apalagi menggantinya, 
akan menimbulkan petaka lingkungan dan 
ekonomi bagi warga desa setempat, karena 
hilangnya air bersih dan kepiting rawa.

Tindakan La Ode Ida sungguh meng-
inspirasi. Dia memperjuangkan agar desanya 
tidak mengalami bencana lingkungan dan 
ekonomi. Ekosistem rawa yang disangga 
oleh faktor biotik (makluk hidup) dan 
faktor abiotik (tak hidup) dipertahankan 
dari ancaman perusakan dan perubahan 
karakternya. Kondisi kelembaban, air, dan 
suhu di area tanaman mangrove, menjadi 
permukiman yang nyaman bagi kepiting dan 
berbagai spesies lainnya. Dengan demikian 

kepiting rawa berkait dan bergantung 
dengan tanaman mangrove. Menghilangkan 
mangrove berarti mengusir kepiting rawa. 
Interaksi inilah yang kita kenal sebagai 
ekosistem, bagian penting ketika kita 
membicarakan tentang ekologi.

Desa tempat tinggal La Ode Ida juga 
memiliki keterkaitan dan ketergantungan 
dengan ekosistem mangrove.  Air tanah di 
permukiman akan payau, tanam-tanaman di 
ladang dan pekarangan akan terganggu oleh 
angin laut yang menerpa jika tiada tersaring 
pepohonan mangrove. Warga desa pun 
akan kehilangan sumber mata pencaharian 
dari kepiting rawa, karena kepiting itu 
punah berbarengan dengan hilangnya 
mangrove. Pak Guru Ida memberi pelajaran 
tentang merawat ekosistem mangrove dan 
menjaga ekologi desa. Pertanyaan penting 
sekarang adalah bagaimana desa di era 
Undang-Undang Desa ini menggunakan 
kewenangannya untuk menjaga ekologi desa?

Menjaga Kesadaran
Dalam studi tentang ekologi dikenal 

definisi dan konsep tentang ekologi. 
Pengertian ekologi adalah “ilmu yang 
mempelajari baik interaksi antar makhluk 
hidup maupun interaksi antara makhluk 
hidup dan lingkungannya,” (www.wikipedia.
org). Dalam rumusan Ernst Haeckel (1896), 
penemu istilah ekologi, ekologi didefiniskan 
sebagai bentuk hubungan antara zat-zat 
hidup (organisme) dengan habitat hidupnya 
(lingkungannya), termasuk hubungan antara 
faktor organik dengan faktor anorganik 
di suatu tempat. Sugeng Martopo (1988) 
bahkan menempatkan ekologi sebagai 
salah satu pendekatan dalam studi ilmu 
geografi, disamping pendekatan keruangan 
dan kewilayahan. Sementara itu, secara 
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konsep ekologi merupakan pengertian 
ekologi dalam berbagai sudut cara pandang 
keilmuan maupun konteks. Misalnya, ada 
ekologi dalam politik, ekonomi, antropologi 
dan seterusnya. Bahkan, sekarang ini 
dikenal beragam cabang ekologi, antara lain 
ekologi manusia, ekologi ekosistem, ekologi 
perdesaan, ekologi laut, dan seterusnya.

Berpijak dari pengertian dasar ekologi 
dan cabang-cabang ekologi yang telah 
berkembang sejauh ini, maka penting  bagi 
kita untuk menggunakan dan melembagakan 
ekologi desa. Bangunan pengertian dan 
kepentingan ekologi desa ini setali tiga 
uang dengan bangunan pemahaman terkait 
asas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU 
Desa. Kedua bangunan prinsipil ini sama-
sama bersandar pada kesadaran politik, 
ekonomi, budaya, etika, dan moral dalam 
hidup, dan mengembangkan kehidupan dan 
penghidupan di desa (berdesa). Kesadaran 
berdesa yang terjaga akan melahirkan 
kesadaran dan kemauan untuk menjaga 
keseimbangan dan harmoni hubungan 
antar makluk hidup, dan antara makluk 
hidup dengan lingkungan di desa. Kita tahu 
bahwa desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki wilayah tertentu dan 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat. Karena 
itu, menjaga ekologi di wilayah tertentu 
yang memiliki kewenangan mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
bisa kita kategorikan sebagai cabang ekologi 
yang kemudian disebut dengan ekologi desa.

Dalam cara pandang UU Desa, eko-
logi desa ini menjadi tanggung jawab 
desa. Desa bisa mengurus pemerintahan 
yang menerbitkan kebijakan desa pro 
ekologi. Dapat pula melaksanakan pem-
bangunan yang peka ekologi. Termasuk 
mengembangkan sosial kemasyarakatan 
yang sadar ekologi, serta memberdayakan 
masyarakat desa yang berkomitmen pada 
ekologi desa. Singkatnya, ekologi desa 
menemukan momentum untuk dijaga dan 
dikembangkan melalui UU Desa.

Desa yang tiga tahun ini telah nyata 
memiliki kekuasaan dan tanggung jawab 
mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat mesti cermat 
dalam menjaga ekologi desa. Nafsu 
pembangunanisme ala Orde Baru yang 
menanggalkan ekologi jangan sampai desa 
menirunya. Kewenangan desa dan uang desa 

yang digenggamnya, harus bisa dimanfaatkan 
untuk meruwat watak pembangunanisme. 
Ekologi desa harus bisa dirawat dengan 
uang desa yang bisa bersumber dari dana 
desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan 
uang desa lainnya (PADesa, bagi hasil pajak 
dan retribusi, bantuan keuangan, hibah dan 
sumbangan).

Kunci utama adalah kesadaran ekologi. 
Meskipun desa memiliki kewenangan dan 
memegang uang desa, kesadaran ekologi 
mesti dipompakan. Hasil pemanfaatan dana 
desa yang didokumentasikan Kementerian 
Desa PDTT, contohnya, mengabarkan risiko 
tinggi atas kerusakan ekologi desa. Dana 
desa yang mengalir ke desa dibimbing 
negara untuk membangun infrastruktur 
desa. Lebih dari 80 persen dana desa pada 
tahun anggaran 2015-2016 telah mengubah 
raut fisik desa (Kemendesa PDTT, 2017). 
Perubahan inilah yang berpotensi mengusik 
keberadaan tumbuhan dan hewan setempat 
(faktor biotik), serta situasi kelembaban, 
pencahayaan matahari dan suhu udara desa 
(faktor abiotik).  Kondisi dan situasi yang 
berubah tersebut beresiko tinggi bagi ekologi 
desa. 

Membangun  jalan desa atau ruang 
terbuka desa memang tidak keliru. Tetapi 
hal penting yang mesti dijaga jangan 
sampai perubahan fisik desa ditempuh 
dengan membabat tumbuhan dan 
mengusir binatang dari sarangnya secara 
liar. Nafsu membangun infrastruktur acap 
kali melupakan keseimbangan lingkungan, 
dengan menghadirkan lingkungan baru 
yang saling merugikan bagi ekosistem desa. 
Pembuatan jalan desa yang membabat 
rimbun pepohonan desa atau memangkas 
perbukitan desa, misalnya, tanpa disadari 
melenyapkan pasokan oksigen atau 
kelembaban yang sangat dibutuhkan 
tumbuhan, binatang, dan manusia yang 
tinggal di sekitarnya. Ekologi desa, yang 
merupakan orkestrasi antara faktor hidup 
(biotik) dengan faktor tak hidup (abiotik), 
harus tetap tampil prima dengan “aransemen 
dan konduktor” yang piawai di panggung 
perayaan UU Desa.

Peringatan Dini
Wajah fisik desa-desa di Indonesia 

mengalami perubahan nyata dalam kurun 
dua tahun belakangan (Kemendesa, 2017). 
Semarak desa membangun identik dengan 

Perubahan 
lingkungan di 
desa sedang 
berlangsung, 

yang bisa jadi 
ditempuh dengan 
menebang pohon, 

memangkas 
bukit (up land) 
atau menutup 

kubangan 
air. Proses ini 
berisiko tinggi 

karena merusak 
ekosistem hidup 

dan akhirnya 
memperburuk 
ekologi desa. 

Degradasi kualitas 
ekologi inilah yang 

akan turut andil 
dalam melahirkan 
“desa baru” pada 

masa UU Desa.

”
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wajah baru desa yang memiliki jalan desa, 
gapura desa, talud desa, dan infrastruktur 
desa lainnya (IRE, 2015; 2016). Dana 
desa akhirnya melesat jadi topik utama 
pembangunan desa. 

Semua ihwal dana desa. Gambar 

Kabar ini sungguh memberi sinyal 
jelas. Desa ramai-ramai membangun 
secara fisik. Dua tahun sudah desa 
merencanakan perubahan lingkungan, 
dengan membelanjakan dana desa lebih 
dari 80 persen. Artinya, perubahan ling-
kungan di desa sedang berlangsung, yang 
bisa jadi ditempuh dengan menebang 
pohon, memangkas bukit (up land) atau 
menutup kubangan air. Proses ini berisiko 
tinggi karena merusak ekosistem hidup 
dan akhirnya memperburuk ekologi desa. 
Degradasi kualitas ekologi inilah yang akan 
turut andil dalam melahirkan “desa baru” 
pada masa UU Desa.

Sumber : Diolah dari Paparan Kemendesa PDTT (2017)

di bawah menunjukkan bahwa desa 
membangun sama pengertiannya dengan 
desa merombak lingkungannya. Hal ini 
penting menjadi perhatian bersama dan 
menjadi peringatan dini dalam merayakan 
desa membangun.

Tantangan ke depan bagi kita semua 
adalah memanfaatkan peluang UU Desa 
untuk mewujudkan ekologi desa yang 
sehat. Dana desa dalam gendongan rejim 
administrasi dan teknokrasi ini bagai 
pisau bermata dua. Ruang sempit yang 
dikondisikan pemerintah dalam penggunaan 
dana desa bisa menggelincirkan desa ke 
nafsu pembangunanisme yang brutal. Alih-
alih merawat dan memulihkan ekologi desa, 
ketergesaan dan ketersempitan ruang dana 
desa malah ikut andil menggerus lingkungan 
yang memang sudah terpuruk.
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Kapasitas Desa 
Mendukung 
Penyelamatan 
Ekologi
Sg. YULIANTO

Dengan kapasitasnya saat 
ini—kewenangan yang besar 
dan kemampuan anggaran yang 
makin kuat—desa lebih mudah 
menyelesaikan banyak persoalan-
nya. Termasuk salah satunya, 
problem ekologi yang semakin 
marak dan meluas dampaknya. 

Peneliti IRE

Imajinasi kebanyakan dari kita selama 
ini tentang desa adalah, tempat dengan 
ruang hidup (ekosistem) yang lebih 
baik. Lingkungan asri yang alami, udara 

sejuk, kemudahan air bersih, keramahan 
masyarakat, dan hal-hal lain yang tak mudah 
ditemukan di perkotaan.

Itu masa lalu. Faktanya, desa-desa telah 
mengalami banyak berubahan. Tak sedikit 
desa menjadi “mengkota”, berkembang 
menyerupai “gaya” perkotaan. Demikian 
juga, masalah-masalah yang melanda desa. 

Misalnya problem lingkungan hidup, 
saat ini makin mudah ditemukan di desa. 
Persoalan serius yang dulunya umum 
ditemukan di perkotaan. Problem sanitasi, 
termasuk pengelolaan sampah, pencemaran 
limbah perusahaan dan rumah tangga, banjir, 
penyebaran penyakit menular, dll, dewasa 
ini makin mudah ditemukan di sudut-sudut 
desa.  

Lahirnya Undang-Undang No. 6 tahun 
2014 tentang Desa (UU Desa) membawa 
kabar positif bagi desa. Tak terkecuali, 
terkait problem lingkungan hidup di desa. 
Regulasi baru ini menyinggung tentang isu 
kelestarian dan keberlanjutan ekosistem di 
desa, kendatipun masih relatif kurang. 

Belied baru itu memberi rekoqnisi 
(pengakuan dan penghormatan) dan 
kewenangan penuh, yang memungkinkan 
desa memberikan perhatian lebih pada isu-
isu pelestarian lingkungan hidup di desa.  

Konsekuensi adanya pengakuan dan 
kewenangan itu, kini kapasitas fiskal 
(kemampuan keuangan) desa juga 
mengalami peningkatan signifikan. Pertama, 
kini desa berhak atas Alokasi Dana Desa 
(ADD) yang jauh lebih besar (Pasal 72 ayat 
4), karena model penghitungannya berbeda 
dari pola sebelumnya. 

Kedua, desa juga mendapatkan transfer 
Dana Desa (DD) langsung dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara/APBN 
(Pasal 72 ayat 2), dengan jumlah yang 
semakin besar setiap tahun. Dua skema 
sumber pendapatan itu sudah cukup besar 
dalam mendongkrak peluang perbaikan 
ruang hidup dan ekologi di desa.

Dengan kewenangan yang dimilikinya, 
desa juga dapat membuat peraturan desa 
(Perdes) yang berkaitan dengan upaya 
perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup. 
Misalnya, desa membuat Perdes tentang 
tata ruang desa. Dengan Perdes itu desa 
dapat memastikan peruntukan masing-
masing bagian wilayahnya sesuai dengan 
fungsi ekologinya. Hal itu mendukung upaya 
menjaga keberlanjutan ekosistem desa. 

Contoh nyata, Desa Pakraman Jatiluwih, 
Bali, yang memiliki Perdes No. 8/2017 yang 
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mengatur tentang kebersihan, perlindungan, 
dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Peraturan tingkat desa itu memberi sangsi 
para pelanggarnya dengan denda uang dan 
bahkan “embargo” atas semua layanan 
administrasi pemerintahan desa (Balipost, 
2017). 

Berpijak dari kewenangan berdasarkan 
atas hak asal-usul, desa juga dapat 
merevitalisasi kearifan lokal ekologis yang 
mereka miliki, yang selama ini kurang 
mendapatkan perhatian sehingga fungsinya 
semakin pudar. Misalnya, sasi di Maluku 
yang mengatur pola pemanfaatan sumber 
daya alam, dan awig-awig di Bali yang 
membimbing warga berinteraksi dengan 
alam sekitarnya. Pengetahuan lokal yang 
mengatur relasi manusia dengan habitatnya 
itu dapat memastikan perilaku warga agar 
peka dan mendukung upaya menjaga 
kelestarian lingkungan hidup. 

Demikian halnya dengan kewenangan 
lokal berskala desa, yang juga memberi 
kesempatan kepada desa untuk mengurus 
sendiri hal-hal yang dapat mereka lakukan, 
termasuk mengurus masalah lingkungan 
hidup. Ini juga kesempatan emas bagi desa 
untuk memecahkan persoalan lingkungan 
hidup yang tengah mereka hadapi. 

Kewenangan dan kemampuan fiskal 
desa yang meningkat pesat itu, memberi 
keleluasaan desa untuk merencanakan 
banyak hal, termasuk secara khusus meng-
alokasikan anggaran untuk memper baiki 
ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. 
Desa dapat melakukan terobosan atau 
berinovasi dengan dukungan keuangan desa 
yang lebih besar.  

Hal itu bukan sesuatu yang sulit bagi 
desa. Selain beberapa contoh yang telah 
disebutkan di atas, sudah banyak desa 
yang terbukti mampu menangani persoalan 
lingkungan hidup di wilayahnya. Sebut saja 
Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, 
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang berhasil mengatasi krisis 
air yang menahun, yang selalu datang 
saban musim kemarau. Desa itu berhasil 
mengatasinya setelah berhasil membangun 
sumur bor besar dan instalasi distribusi air ke 
seluruh warga. Untuk membangunnya tentu 
saja membutuhkan alokasi dana yang besar. 
Saat itu, Karangrejek memang mendapatkan 
dukungan pendanaan besar dari pihak luar 

(IRE, 2012).
Belajar dari pengalaman itu, untuk 

mengatasi krisis air kini desa dapat 
mengalokasikan sebagian anggarannya 
untuk pengadaan infrastruktur, seperti di 
Karangrejek. Namun, untuk daerah yang 
mempunyai karakter berbeda, barangkali 
desa juga dapat membuat instalasi pemanen 
air hujan. Instalasi itu dapat digunakan untuk 
memanen dan menyimpan air di musim 
penghujan dan memanfaatkan air itu di 
musim kering. 

Desa juga sangat mungkin membangun 
semacam bak penampung atau embung 
(danau buatan) yang mampu mengumpulkan 
air hujan dan menyimpannya untuk 
memenuhi kebutuhan di musim kering. 
Desa juga dapat melakukan penghijauan 
di kawasan hulu, sehingga kemampuan 
kawasan itu untuk menangkap dan 
menyimpan air hujan menjadi lebih mak-
simal. Dengan begitu, mata air tidak 
gampang kering kala kemarau tiba. 

Adapun desa-desa yang menghadapi 
masalah sanitasi l ingkungan dapat 
memanfaatkan sebagian uangnya untuk 
membangun infrastruktur penunjang 
perbaikan sanitasi. Misalnya, membangun 
instalasi pengelola air limbah domestik 
komunal, pengadaan sarana pendukung 
pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, 
dan lain sebagainya. 

Di luar infrastruktur pendukung, mereka 
juga dimungkinkan untuk mengalokasikan 
dana untuk belajar dari tempat lain, atau 
mendatangkan pelatih dan ahli di bidang 
sanitasi, serta mengembangkan program 
sosialisasi dan edukasi bagi warga mengenai 
model pengelolaan sanitasi yang sehat dan 
ramah lingkungan. 

Upaya-upaya itu dapat diwujudkan 
dengan menggunakan sebagian dana yang 
masuk atau dimiliki desa. Namun, prosesnya 
harus melalui prosedur yang semestinya. 
Seperti yang sudah diatur dalam UU Desa 
dan regulasi turunannya, semua rencana 
program mesti tertuang secara resmi dalam 
dokumen perencanaan pembangunan desa, 
antara lain Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana 
Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), dan 
dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APB Desa) yang sudah ditetapkan 
melalui Perdes APB Desa. 
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Artinya, jika semua rencana desa untuk 
mengatasi persoalan lingkungan hidup itu 
sudah tertuang dalam dokumen-dokumen 
perencanaan tersebut dan prosesnya 
sudah melalui tahapan yang resmi atau 
sebagaimana diatur dalam UU Desa dan 
regulasi turunannya, maka desa boleh 
percaya diri, tidak perlu khawatir lagi dalam 
mengimplementasikan rencana-rencana 
programnya, yang sesuai kebutuhan otentik 
desanya. 

Kendati demikian, beberapa kendala juga 
harus diselesaikan. Selama ini banyak desa 
masih ragu atau khawatir ketika hendak 
melakukan inovasi dengan memanfaatkan 
kapasitas fiskal dan kewenangan yang 
dimilikinya. Mereka khawatir jika nantinya 
dipersoalkan atau menghadapi masalah 
hukum ketika sebagian uang desa digunakan 
untuk membiayai terobosan-terobosan yang 
inovatif. 

Ada pula sinyalemen bahwa desa kerap 
ditakut-takuti oleh pihak-pihak tertentu 
yang tidak ingin melihat desa berhasil 
dalam implementasi UU Desa. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa tidak semua pihak “happy” 
dengan lahirnya UU Desa. 

Beberapa kalangan—kelompok-kelompok 
pro-status-quo—yang selama ini diuntungkan 

dan menikmati pola-pola pembangunan desa 
yang kini sudah dikoreksi oleh UU Desa, 
punya kepentingan agar implementasi UU 
Desa bermasalah, bahkan gagal. 

Dengan begitu, mereka dapat menggiring 
opini bahwa desa tidak mampu mengelola 
uang besar, desa tidak mampu mengurus 
dirinya sendiri, dan seterusnya. Sehingga, 
mereka yang diuntungkan dengan pola 
lama itu dapat memperoleh kesempatan 
lagi—mengatur-atur desa, memposisikan 
warga desa hanya sebagai obyek, dan 
menempatkan desa hanya sebagi “lokasi” 
kegiatan pembangunan, yang syarat dengan 
praktik perburuan rente dan korupsi sistemik. 

Sinyalemen itu juga yang menguatkan 
dugaan banyak pegiat implementasi UU 
Desa, bahwa keterlambatan lahirnya 
regulasi-regulasi turunan di level daerah, 
yang turut menghambat implementasi UU 
Desa, juga merupakan sebuah kesengajaan. 

Di luar itu semua, seluruh elemen di desa 
memang dituntut pro-aktif memperjuangkan 
implementasi UU Desa. Semua memang 
bergantung pada warga desa. Mereka harus 
menjadi warga aktif (active citizens) agar 
lebih cepat menciptakan perubahan di desa 
dengan mengambil peluang lahirnya UU 
Desa.

foto Dokumentasi IRE

Ton Martono kiri 
sedang menjelaskan 
pengelolaan SPAMDesa 
di Desa Karangrejek 
Gunungkidul kepada 
peserta studi banding 
dari Yayasan Masyarakat 
Peduli (YMP) 





10 FLAMMA Review Edisi 52 April 2018

ARTIKEL UTAMA

Mendorong 
Mitigasi 
Perubahan Iklim 
oleh Desa
BANNE MATUTU

I
su perubahan iklim sudah menjadi 
perhatian dunia. Banyak pihak mengklaim 
dan meyakini perubahan iklim memang 
benar terjadi dan harus segera disikapi. 
Perubahan iklim adalah fenomena 

ketidakteraturan cuaca yang disebabkan 
oleh peningkatan emisi gas rumah kaca, 
baik akibat faktor alam maupun manusia. 
Laporan hasil penilaian yang tertuang dalam 
Climate Change 2014 Synthesis Report 
Summary for Policymakers menyebutkan, 
peningkatan emisi gas rumah kaca mayoritas 
disebabkan oleh aktivitas manusia (IPCC, 
2014). 

Dampak perubahan iklim bisa berbeda 
antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. 
Ada daerah yang mengalami kekeringan, 
namun pada waktu yang sama terjadi banjir 
di daerah yang lainnya. Peristiwa yang 
demikian berpotensi meningkatkan krisis di 
bidang ekonomi, kesehatan, ketersediaan 
pangan, hingga keamanan. 

Perubahan iklim dialami oleh semua 
wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Bentuk 
nyata perubahan iklim itu seperti musim 
kemarau yang berkepanjangan sehingga 
menyebabkan kekeringan di berbagai 
daerah dan pada akhirnya mengganggu 
sistem pertanian. Di musim penghujan, 
banjir besar terjadi akibat tingginya curah 
hujan dan naiknya permukaan air laut. 
Belum lagi ancaman lainnya seperti badai, 
tanah longsor, penurunan ketersediaan air, 

punahnya keanekaragaman hayati, ledakan 
penyakit, dan kemiskinan. 

Pada September 2015, Indonesia 
menjadi sorotan dunia karena kejadian 
kebakaran hutan yang melanda sebagian 
wilayah Sumatera dan Kalimantan. Menurut 
data yang dilansir Eco Business.com, 
emisi karbon dari kebakaran Indonesia ini 
telah setara dengan satu miliar ton CO2-- 
lebih dari emisi tahunan Jerman (tempo.
co, 2015). Bahkan dalam laporan kajian 
World Resources Institute, emisi karbon 
akibat kebakaran hutan dan lahan di 
Indonesia telah melampaui rata-rata emisi 
karbon harian Amerika Serikat selama 26 
hari dari 44 hari sejak awal September 
(bbc.com, 2015). Pemanfaatan energi di 
Indonesia yang masih mengandalkan minyak 
bumi dan rencana kebijakan energi yang 
konon akan memaksimalkan penggunaan 
batubara seakan memperkuat anggapan 
bahwa Indonesia tidak sungguh-sungguh 
berkomitmen melakukan mitigasi perubahan 
iklim dalam praktik pembangunan. 

Dampak Perubahan Iklim bagi 
Masyarakat Desa

Ancaman perubahan iklim menjadi 
tantangan baru kehidupan masyarakat 
Indonesia di masa yang akan datang. Belum 
lagi karena sebagian besar masyarakat 
menggantungkan penghidupan mereka pada 
sumber daya alam, khususnya yang tinggal 
di wilayah pedesaan. Masyarakat pedesaan 
umumnya melakukan kegiatan ekonomi di 
sektor pertanian, perkebunan, hutan, atau 
kelautan. 

Di sektor pertanian, anomali cuaca 
berdampak pada hasil panen yang cenderung 
berkurang karena lahan mengalami 

Mahasiswa di Lund University Swedia
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kekeringan sebagai akibat dari musim 
kemarau yang berkepanjangan. 
Perubahan iklim sudah dirasakan 
oleh masyarakat di Desa Nenas dan 
Desa Bena, Kabupaten Timor Tengah 
Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
Perubahan musim yang tidak terduga 
memberikan kesulitan bagi masyarakat 
untuk menjadwalkan waktu tanam 
(IPB, 2012). Sektor perikanan pun tak 
luput dari gangguan. Ketidakpastian 
cuaca, kondisi cuaca ekstrem, 
kenaikan suhu permukaan laut (SST), 
naik turunnya harga bahan bakar serta 
perubahan arah angin berakibat pada 
menurunnya tingkat produktivitas 
nelayan (mongabay.co.id, 2013). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
gelombang tinggi yang disertai angin 
kencang membuat nelayan tangkap di 
pesisir utara Kota Semarang semakin 
jarang melaut dan hasil tangkapan juga 
kian sedikit (UNDIP, 2015).      

Perubahan iklim secara tidak 
langsung juga akan berdampak 
pada terjadinya bencana banjir, 
tanah longsor, kekeringan, badai, 
kebakaran dan gangguan kesehatan 
masyarakat. Kondisi yang demikian 
akan mengganggu penghidupan dan 
mengancam kehidupan masyarakat 
desa. Strategi adaptasi dan mitigasi 
perlu dimiliki oleh masyarakat desa 
untuk mengurangi risiko dari dampak 
negatif perubahan iklim. 

Mitigasi Perubahan Iklim Desa 
Berbasis Kearifan Lokal

Undang-Undang No. 6 tahun 
2014 tentang Desa (UU Desa) 
telah memberikan pengakuan atas 
kewenangan yang dimiliki desa untuk 
mengurus rumah tangganya sendiri 
melalui perencanaan pembangunan. 
Posisi ini membuka peluang bagi 
desa untuk menginisiasi strategi 
mitigasi dampak perubahan iklim. 
Mitigasi merupakan upaya aktif 
untuk mencegah, menahan dan/atau 
memperlambat efek gas rumah kaca 
yang menjadi penyebab pemanasan 
global di bumi (Freedom Institute, 
2014). Salah satu bentuk strategi 
mitigasi yang bisa dilakukan oleh desa 
yaitu melalui penerapan pembangunan 

yang berkelanjutan bagi lingkungan 
berbasis kearifan lokal.

Meningkatnya jumlah emisi gas 
rumah kaca sebagai akibat dari 
aktivitas manusia perlu disikapi dengan 
perubahan model pembangunan. 
Kampanye pembangunan ber-
kelanjutan yang digaungkan melalui 
program SDGs (Sustainable Develop  -
ment Goals) menuntut adanya 
keseimbangan alam, ekonomi dan 
sosial. Pembangunan hijau dalam hal 
ini bukan sekadar menanam pohon, 
namun lebih pada perubahan para-
digma pembangunan. Di dalam 
proses perencanaan pembangunan, 
pemerintah dan masyarakat desa 
perlu mulai mengarusutamakan 
pem bangunan yang ramah terhadap 
lingkungan. 

Pelibatan masyarakat merupakan 
kunci dari pembangunan pedesaan 
berbasis kearifan lokal. Model 
pembangunan berbasis kearifan lokal 
bisa dilakukan dengan melibatkan  
keberadaan masyarakat adat beserta 
perangkat aturan yang dimiliki. 
Selama ini, pembangunan pedesaan 
yang dilakukan di berbagai tempat 

di Indonesia masih cenderung 
mengesampingkan keberadaan 
masyarakat, khususnya masyarakat 
adat. Padahal umumnya masyarakat 
adat memiliki pengetahuan (local 
wisdom) terkait pengelolaan sumber 
daya alam yang menjadi sumber 
penghidupan mereka. Keberadaan 
mereka telah lama tergerus oleh 
praktik-praktik korporasi yang 
sebenarnya menjadi penyebab utama 
perubahan iklim.  

Mitigasi perubahan iklim berbasis 
kearifan lokal sudah dilakukan di 
kawasan adat Masyarakat Asmat, 
Prov ins i  Papua.  Kepercayaan 
masyarakat bahwa hutan adalah ibu 
bagi masyarakat adat Asmat menjadi 
acuan program pembangunan yang 
dilaksanakan di wilayah tersebut 
(villagerspost.com, 2015). Kearifan 
lokal ini digunakan terutama dalam 
hal pengelolaan kawasan hutan 
maupun kawasan untuk pembangunan 
berkelanjutan di Kabupaten Asmat.  

Kehadiran UU Desa membawa 
angin segar bagi pembangunan di 
pedesaan. Desa memiliki kewenangan 
yang besar dan didukung oleh 
perangkat regulasi dan pendanaan 
yang ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Perubahan 
iklim yang berdampak negatif pada 
penghidupan masyarakat dapat 
dicegah dengan mengubah pola 
pembangunan yang ada selama 
ini dengan pembangunan berbasis 
kearifan lokal. 

Seluruh elemen terkait, mulai dari 
masyarakat hingga pemerintahan 
desa, perlu memiliki kesadaran akan 
pentingnya menyikapi dampak dari 
perubahan iklim. Bila desa tidak segera 
melakukan strategi mitigasi perubahan 
iklim dan mengnyinergikannya ke 
dalam perencanaan dan pembangunan 
desa, maka akan sangat sulit bagi 
Pemerintah Indonesia untuk mencapai 
target pengurangan emisi gas rumah 
kaca dan malah akan menimbulkan 
berbagai masalah baru. Dalam hal 
ini, desa menjadi pelopor penyelesaian 
permasalahan lingkungan yang terjadi 
di Indonesia. 

Mitigasi perubahan 
iklim berbasis 
kearifan lokal 

sudah dilakukan 
di kawasan adat 

Masyarakat Asmat, 
Provinsi Papua. 

Kepercayaan 
masyarakat bahwa 

hutan adalah ibu 
bagi masyarakat 

adat Asmat.

”
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RAJIF DRI ANGGA

Peneliti IRE

Setelah lama tak terdengar 
gaung nya, dana desa sempat 
kembali menjadi perbincangan 
publik. Operasi tangkap tangan 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) terhadap Bupati Pamekasan 
Achmad Syafi’i dan Kepala Kejaksaan 
Negeri Pamekasan Rudi Indra 
Prasetya diduga terkait korupsi dana 
ini. Kasusnya bermula saat sejumlah 
Lembaga Swadaya Masyarakat lokal 
melaporkan Kepala Desa Dassok atas 
dugaan penyelewengan anggaran 
dalam proyek infrastruktur senilai Rp 
100 juta. Kasus ini kemudian bergulir 
hingga menyeret Bupati dan Kepala 
Kejaksa an Negeri. Kasus ini pun seolah 
menyeret dana desa ke dalam pusaran 
‘sumber baru korupsi’. 

Apakah yang menyebabkan dana 
desa dianggap sebagai ladang baru 
korupsi? Benarkah hal ini semata-
mata karena elit desa yang korup? 
Jika peluang untuk korupsi memang 
terbuka, di mana letak persoalannya? 
Musababnya disinyalir akibat  abainya 
pemerintah pusat dan daerah dalam 
memainkan fungsi pembinaan dan 
pengawasan. Namun solusinya tak 
cukup dengan memperkuat peran 
pembinaan dan pengawasan, apalagi 
sekadar memakai pendekatan hukum 
an sich. Diperlukan keseriusan untuk 
menggarap demokrasi desa yang lebih 
utuh, ketimbang mengerahkan aparat 
negara untuk mengawasi desa.

Kealpaan Berdemokrasi, 
Berujung Korupsi 

Tiga tahun ini, format baru relasi 
negara dan desa dirombak total. 
Kewenangan yang dimiliki desa 
mendasari masuknya sumberdaya 
finansial dalam bentuk dana desa. 
Uang ini bahkan kerap disebut 
sebagai dana rekognisi. Pengakuan 
dan penghormatan atas entitas desa 
adalah nalar di balik kucuran dana 
ini. Namun demikian, Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
tak hanya soal dana desa. Pengaturan 
tentang desa ini merentang dari soal 
demokrasi, pengembangan ekonomi 
lokal, tata yurisdiksi desa, hingga 
penataan kawasan perdesaan, dan 
pengelolaan aset desa. 

Sayangnya, dana desa terlanjur 
mendominasi kehirauan kita pada 
desa. Di titik inilah justru letak per-
masalahan nya. Kita cenderung 
mengurung wacana dana desa 
semata pada aspek teknis pencairan, 
penggunaan, dan pertanggung-
jawabannya. Kita tidak melihat 
dana desa sebagai konsekuensi logis 
kewenangan desa. Akibatnya, dana 
desa dianggap tidak ada kaitannya 
dengan perencanaan pembangunan 
yang demokratis, kontrol publik, dan 
upaya peningkatan kesejahteraan 
melalui pengembangan ekonomi 
lokal. Padahal, dana desa semestinya 
mensyarat-mutlakkan tata kelola yang 
demokratis melalui kontrol publik dan, 
pada saat yang sama, juga menjadi 
energi pengungkit ekonomi desa.

Dana desa niscaya hanya akan 

menjadi bancakan aktor-aktor tak 
terpuji manakala demokrasi sebagai 
ide mendasar dari UU Desa dilalaikan. 
Meski begitu, logika yang hampir 
sebangun mengatakan, atas dasar 
apa korupsi dapat tumbuh subur di 
negara dengan demokrasi elektoral 
paling semarak ini? Dengan demikian, 
demokrasi macam apa yang mampu 
menekan peluang korupsi di desa? 

IRE menawarkan demokrasi desa 
yang hadir dan bekerja melalui formasi 
kepentingan publik, perluasan ruang 
publik, dan inklusivitas aspirasi-
aspirasi (IRE, 2017). Inilah kerangka 
partisipatoris demokrasi desa yang 
dapat kita pakai untuk melihat sejauh 
mana dana desa diperlakukan: Apakah 
sebagai proyek negara belaka ataukah 
arena kontestasi politik demokratik 
desa? Penggunaan dan pemanfaatan 
dana desa mestinya dapat ditempatkan 
sebagai arena bekerjanya demokrasi 
maksimal ini. Dana desa selayaknya 
dimaknai sebagai urusan publik yang 
diperjuangkan arah pemakaiannya 
melalui ruang-ruang publik yang 
demokratis. Jika demikian nalarnya, 
maka korupsi dana desa niscaya sulit 
dilakukan. 

Daya jangkau publik terhadap 
kinerja pemerintah desa menjadi 
modal besar untuk menutup celah 
korupsi dana desa. Sayangnya, tak 
semua warga desa memahami makna 
kepublikan dari uang desa ini. Andai 
saja dana desa diperlakukan sebagai 
urusan publik, tak banyak ruang gelap 
yang bisa dipakai elit desa untuk 
menyelewengkan dana tersebut. 

Dana Desa: 
Daya Ungkit 
Partisipasi
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Sungguhpun begitu, kita tak bisa menutup 
mata akan adanya persoalan kapasitas 
politik dan teknokratis di masing-masing 
desa yang beragam, termasuk di dalamnya 
budaya kewargaan (civic culture). 

Karena itu, letak persoalannya justru 
ketika tidak adanya perluasan isu publik 
dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat 
desa tak diminta memikirkan bagaimana 
dan untuk apa dana desa dipakai. Di 
sisi lain, negara abai dalam memaknai 
desa dan masyarakatnya sebagai subyek 
pembangunan yang mengelola sumberdaya 
publik yang mereka miliki.

Dana Desa dan Arus Baru 
Partisipasi

Secara kasat mata, nampak perubahan 
yang terjadi di desa pasca dana desa. 
Situasi terkini  menunjukkan dana desa 
dimanfaatkan untuk perbaikan dan 
pembangunan infrastruktur publik di desa. 
Kebutuhan akan jalan, jembatan, dan 
jalan usaha tani mampu dipenuhi dengan 
memanfaatkan kucuran dana desa. Namun 
dana desa hanyalah instrumen. Titik krusial 
sesungguhnya adalah proses perencanaan 
dan penganggarannya. Sejauh mana 
mekanisme partisipatoris bekerja dalam 
proses tersebut--inilah pertanyaan yang 
mesti dijawab tuntas. 

UU Desa mengubah arena perencanaan 
dan penganggaran desa menjadi sesuatu 
yang dekat dan kongkret, tidak lagi arena 
“abu-abu” yang sulit terwujud. Format baru 
perencanaan ini memungkinkan partisipasi 
kian menemukan arti pentingnya. UU Desa 
mengatur perencanaan dan penganggaran 
desa mesti melibatkan partisipasi masyarakat 
desa melalui forum musyawarah desa dan 
musyawarah perencanaan pembangunan 
desa. Forum ini menyepakati kewenangan 
lokal berskala desa dan kewenangan 
berdasar hak asal usul yang dituangkan 
dalam dokumen perencanaan, yakni RPJM 
Desa dan RKP Desa. UU Desa dengan dana 
desanya memberikan peluang yang lebih 
besar bagi masyarakat desa dengan berbagai 
kanal aspirasinya untuk merumuskan, 
merencanakan, dan memanfaatkan sumber 
daya finansial desa tersebut. 

Tentu saja, dana desa hanya salah satu 
pengungkit pembangunan di desa. Aset dan 
potensi lokal semestinya menjadi kapital 
utama di desa, di samping modal sosial, 
ekonomi, dan politik yang dimiliki desa. 
Penggunaan dan pemanfaatan dana desa, 
dengan demikian, menjadi arena baru untuk 
memperkuat kesadaran masyarakat akan 
makna penting partisipasi politik dalam 
ruang demokratik yang tersedia di desa. 

”Dana desa 
hanya salah 

satu pengungkit 
pembangunan di 

desa. Aset dan 
potensi lokal 

semestinya menjadi 
kapital utama di 
desa, di samping 

modal sosial, 
ekonomi, dan politik 

yang dimiliki desa. 

foto dokumentasi Ipank
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Dr. BAMBANG HUDAYANA

Padat Karya Cash:
Solusi dan 
Tantangan

Antropolog FIB UGM dan Peneliti 
IRE  Yogyakarta

De f i n i s i  p a d a t  k a r y a 
m e n u n j u k k a n  d e n g a n 
je las bahwa inst rumen 
pembangunan ini bersifat 

pro poor sehingga memesona 
pemerintah untuk menggunakannya. 
Secara sederhana padat karya itu 
dapat diartikan sebagai kegiatan 
pembangunan yang lebih banyak 
menggunakan tenaga fisik manusia 
dibandingkan dengan tenaga mesin.  
Tujuan program padat karya adalah 
untuk membuka lapangan kerja bagi 
keluarga miskin, kelompok rentan,  dan 
tenaga kerja yang tidak memiliki akses 
bekerja, terutama di sektor formal. 

Meskipun secara konseptual 
pengertian padat karya sangat mulia 
yaitu membela kaum miskin, tetapi  
penerapan konsep ini sering bias 
kepentingan politik untuk memperoleh 
kepercayaan publik. Ada tidaknya bias 
kepentingan politik pada kebijakan 
padat karya ini menjadi relevan untuk 
diperbincangkan ketika pemerintah 
Jokowi akan mencanangkan program 
padat karya. Kompas pada tanggal 
3 November 2017 memberitakan 
“Insya Allah dimulai Januari 2018 
semua (dana desa) difokuskan 
kepada padat karya atau yang 

benar-benar bermanfaat bagi rakyat 
di desa,” ujar Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan Puan Maharani. 
Belakangan program padat karya diberi 
istilah padat karya tunai atau padat 
karya cash (PKC). Untuk tahun 2018, 
PKC diprioritaskan di 10 kabupaten, 
yakni Rokanhulu, Lampung Tengah, 
Cianjur, Pemalang, Brebes, Ketapang, 
Gorontalo, Maluku Tengah, Lombok 
Tengah dan Lanny Jaya (Koran Sindo, 
18 Januari 2018). 

Muncu l n ya  p r og r am PKC 
dilatari oleh masih tingginya angka 
kemiskinan. BPS melaporkan  bahwa 
pada “September 2017 jumlah 
penduduk miskin di Indonesia sebesar 
26,58 juta orang” (Antaranews.com, 
2Januari 2018). Karena itu, maka jalan 
pintas untuk mengurangi kemiskinan 
adalah menjalankan program PKC 
dalam kerangka implementasi 
dana desa. Selain bersumber dari 
dana desa, program padat karya 
juga memanfaatkan anggaran dari 
Kementerian yang diimplementasikan 
melalui program-program kementerian 
sehingga  PKC akan memiliki energi 
yang besar untuk mengikis kemiskinan.

Harapan Pemerintah
Pemerintah memastikan PKC akan 

berbuah. Menteri Desa menyatakan: 
“Kami harapkan dana sebesar itu 
akan menyerap sekitar 5 hingga 6,6 
juta tenaga kerja”, sehingga akan ada 
peningkatan daya beli hingga hampir 
Rp100 triliun di kawasan perdesaan,” 

(Koran Sindo, 31 Desember 2017). 
Selain membuka lapangan kerja,  
PKC akan menggerakkan partisipasi 
masyarakat. Lewat program PKC, 
Ahmad Erani Yustika petinggi di 
Kemendesa mengatakan “masyarakat 
desa ter l ibat langsung dalam 
pembangunan infrastruktur pedesaan 
karena menggunakan tenaga kerja 
lokal”.

Pertanyaan  yang patut diajukan 
adalah mengapa harus PKC, apakah 
sebelum ada program PKC dana 
desa tidak menyerap tenaga kerja 
orang miskin. Faktanya sebelum 
PKC, desa telah diwajibkan agar 
mengalokasikan dana desa untuk 
pembangunan infrastruktur. Beberapa 
rapid  appraisal telah menunjukkan 
bahwa pembangunan infrastruktur 
itu juga telah meningkatkan kualitas 
fisik  yang berimbas pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat desa seperti 
tersedianya prasarana dan sarana air 
minum, perbaikan jalan, dan jaringan 
irigasi baru. 

Kalau memiliki fokus yang sama 
pada pembangunan infrastruktur, 
program PKC tidak jauh berbeda 
dengan program pada Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) Desa. Bedanya 
mungkin program PKC diikuti dengan 
dana penyertaan dari pemerintah, plus 
capacity building dan quality control 
atas berbagai proyek pembangunan 
fisik. Selain itu, mungkin PKC juga 
membidik tenaga kerja dari kalangan 
yang benar-benar miskin sehingga 
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Ketika proyek PKC 
berakhir maka jumlah 

kaum miskin akan 
mudah tumbuh lagi. 

Masalah penting 
bagi mereka adalah 

langkanya pekerjaan 
yang memberikan 

penghidupan yang layak 
dan berkelanjutan.

”memang dapat mengikis kemiskinan. 
Selain itu, dengan program PKC yang 
terorganisir  secara nasional, maka 
pemerintah bisa memiliki data yang 
akurat tentang besarnya input, output 
dan outcome dari proyek-proyek yang 
dikerjakan, sehingga bisa dipakai 
sebagai tiket untuk mendeklarasikan 
bahwa pemerintah telah berhasil 
mengikis kemiskinan dan membuat 
kebijakan populis.

Problem Desa Bukan 
Infrastuktur Semata

Meskipun program PKC bisa 
meningkatkan kredibilitas pemerintah, 
dan mengikis jumlah penduduk miskin, 
tetapi padat karya merupakan obat 
darurat. Ketika proyek PKC berakhir 
maka jumlah kaum miskin akan mudah 
tumbuh lagi. Masalah penting bagi 
mereka adalah langkanya pekerjaan 
yang memberikan penghidupan yang 
layak dan berkelanjutan. Pekerjaan 
baru tidak otomatis muncul setelah 
ada infrastruktur, dan seringkali 
kalau infrastruktur pendukung sudah 
disediakan, pekerjaan baru tersebut, 
misalnya usaha angkutan, UKM, dan 
dagang, lebih  banyak dinikmati oleh 
pendatang yang kuat secara  ekonomi. 

Kajian tentang manfaat PNPM 
Mandir i  Pedesaan atas pem-
bangunan jalan di pedesaan, 
misalnya, menemukan bahwa proyek 
ini tidak berdampak signifikan 
terhadap munculnya pekerjaan 
baru, peningkatan pendapatan dan 
kesejahteraan ekonomi orang desa.  
Dengan kata lain,  keberlanjutan dari 
proyek ini  amat  lemah. Sebaliknya 
kalau ada kemajuan, maka jalan  baru 
atau yang diperlebar malah lebih 
menguntungkan kelas  menengah ke 
atas yang memiliki kesiapan informasi, 
modal, SDM, dan  pengalaman  dalam 
menjalankan bisnis. Singkatnya, 
pembangunan infrastruktur malah 
meningkatkan kesenjangan ekonomi  
di desa.

Untuk mengatasi ancaman me-
ningkat nya kesenjangan ekonomi  
tersebut, maka pembangunan 
infrastruktur harus  berpihak pada 

kelompok rentan dan miskin. Setiap 
proyek infrastruktur harus  diikuti 
dengan program pemberdayaan 
yang memperkuat  kesiapan kaum 
miskin dan kelompok rentan untuk 
mengembangkan usaha mikro dan 
kecil atau untuk bekerja di berbagai 
sektor ekonomi yang tumbuh di desa. 
Misalnya,  bila listrik masuk desa, 
maka orang miskin harus menikmati 
listrik. Akan tetapi, listrik tidak hanya 
sebagai alat untuk penerangan rumah  
saja, tetapi juga menjadi  alat untuk 
mengembangkan usaha skala kecil 
agar lebih  efisien dan kompetitif. 
Berbagai usaha mikro dan kecil  yang 
bergerak di bidang industri makanan  
olahan, kerajinan tangan, pertukangan  
yang dikelola orang miskin  dan lapisan 
bawah harus  memanfaatkan teknologi 
tenaga listrik  sehingga menghasilkan 
produk yang  lebih efisien, kompetitif 
dan berkualitas  di pasar lokal dan 
regional dan bahkan nasional.  Kalau 
tidak ada akses untuk mendapatkan 
teknologi melalui program pem-
berdayaan  yang memperkuat  usaha 
ekonomi  dan peluang memasuki 
pasar yang kompetitif, maka masalah 
kemiskinan di desa  tetap menggejala 
dan menjadi ancaman sosial di 
Indonesia. 

Prioritas Pemberdayaan
Kalau  arah pembangunan desa  

hanya  berorientasi pada  percepatan 
pembangunan infrastruktur, maka 
pembangunan desa tidak mengalami 
kemajuan karena sama seperti 
pada zaman Orde Baru. Hasilnya 
adalah desa secara fisik semakin 
baik, khususnya untuk pemukiman,  
semakin terbuka dengan  dunia luar,  
kian  menjadi ajang ekspansi pasar, 
dan peluang untuk meluasnya kawasan 
perkotaan ke dalam wilayah perdesaan. 

Desa khsususnya desa  yang 
te rmasuk kategor i  te r t ingga l 
sangat membutuhkan  percepatan 
pembanguan infrastruktur,  dan  
dalam jangka panjang PKC bisa 
menjadi jembatan bagi desa memiliki 
sarana dan prasarana fisik  yang 
memadai. Akan tetapi, pembangunan  
infrastruktur itu harus dilengkapi 

dengan agenda pembangunan 
eko nomi. Agenda tersebut untuk 
menjawab   kebutuhan desa. Pertama,   
desa membutuhkan program-program 
pem berdayaan ekonomi menuju 
kedaulatan pangan  berbasis pada  
pangan lokal, sehingga  desa menjadi 
produsen pangan yang  mandiri dan 
berkontribusi  bagi  kedaulatan pangan 
di tingkat nasional. Kedua, desa 
mebutuhkan program industrialisasi 
pedesaan yang mengandalkan pada  
kekuatan labour based technology  
sehingga  banyak menyerap tenaga 
kerja, khususnya  dari lapisan bawah, 
dan meningkatkan  kapasitas desa  
mengolah produksinya  dari sektor 
primer seperti pertanian, kehutanan, 
dan perikanan. Ketiga, desa dapat 
mengembangkan ekonomi hijau yang 
mengejar pertumbuhan, pemerataan  
tetapi sekaligus pelestarian ling-
kungan. Keempat, desa  juga mem -
butuhkan kelembagaan ekonomi 
yang memperkuat  kuasa  desa, dan 
masyarakatnya dalam mengelola usaha 
ekonomi  dan menggerakkan ekonomi 
desa  untuk kesejahteraan  masyarakat 
desa pada umumnya. Kelima,  desa-
desa perlu berjejaring dan bekerjasama  
untuk mengembangkan kawasan 
ekonomi agar  menjadi sebuah 
kekuatan ekonomi di  daerah dan di  
aras nasional. 
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Ada tiga pertanyaan awal 
yang perlu diajukan saat 
membicarakan politik perem-
puan. Pertama, sebe rapa 

jauh perempuan mengalami pe-
rubahan peran dalam masyarakat? 
Kedua, bagaimana rasionalisasi politik 
baru bagi perempuan? Ketiga, apa 
tantangan yang dihadapi ke depan?

Kita perlu sedikit me-review bebepa 
capaian yang berkenaan dengan 
perubahan peran perempuan dalam 
ranah publik. Partisipasi atau peran 
perempuan dalam arena pem bangunan, 
politik, pemerintahan, ekonomi, dan 
juga sosial budaya menjadi realitas 
yang menarik dan layak diapresiasi. 
Mereka telah menduduki posisi-
posisi penting atau bahkan strategis, 
mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota, 
anggota parlemen, aktivis NGO hingga 
golongan profesional dan menjadi 
representasi kaumnya. 

Kaum perempuan telah menunjuk-
kan kapasitasnya, dengan catatan ini 
untuk mereka yang berhasil membuat 
warna baru yang lebih maju. Lompatan 
peran dari situasi di area domestik 
(belakang), marginal, dan terbatas ke 
peran publik strategis,  bahkan menjadi 
agen pembaharuan, merupakan 
fenomena positif yang menandai 
emansipasi sosial perempuan secara 

nyata. Sebagai agencies, perempuan 
memiliki kapasitas memadai secara 
intelektual, emosi, serta manajerial. 

Gejala Baru 
Kini muncul gejala baru. Dalam 

dekade kedua sejak Era Reformasi, 
perempuan mengalami perubahan 
orientasi dalam merespon situasi 
politik. Jika pada babak awal Era 
Reformasi daya dukung untuk 
pelibatan diri perempuan dalam 
berpolitik cukup kuat, dan arena-
arena strategis menjadi tujuan 
baru peran publik yang diinginkan 
para perempuan, kini daya dorong 
dan tarik itu kian menurun. Konon 
perempuan makin merasionalisasi 
pilihan dalam perjuangan di ranah 
publik (Permatasari, 2017). Tidak 
masuk dalam euphoria. Bahkan, para 
perempuan kini makin bersikap kritis 
dalam merespon pilihan politik strategis 
dibandingkan sebelumnya. Mengapa 
hal ini terjadi? Selain karena pilihan 
peran perubahan sebagai agencies 
tidak melulu menggunakan jalur politik 
formal, karena banyak arena di mana 
perempuan bisa berkiprah dan berkarir, 
kenyataannya terjadi juga kemerosotan 
kualitas politik secara makro yang 
menjadi alasan keengganan mereka 
menggeluti pertarungan kekuasaan itu. 

Kita juga menyaksikan kecen-
derungan politik (pemilu) makin “ber-
biaya tinggi” dengan segala risiko 
meme  rosot kan sumberdaya yang tidak 
sebanding pencapaian yang diharapkan 
(KPP DPRD DIY, 2017). Politik (parpol 
dan pemilu, atau jabatan publik 
formal) yang dalam arus demokratisasi 

mengalami “kemerosotan makna” itu 
dianggap berisiko dan menjadikan  
perempuan rentan sebagai korban. 
Sebutlah, berbagai kasus jeratan 
korupsi dan konflik menjadi bayang-
bayang buruk yang menghantui 
mereka. Ada pula kenyataan bahwa 
daya dukung kultural dan ekonomi 
makin tidak beriringan dengan pilihan 
jalur politik kekuasaan formal.

Dalam perkembangannya, perem-
puan makin tertantang merumus-
kan peran “politik” baru yang tidak 
melulu berupa kekuasaan formal. Di 
situlah, dalam konteks yang lebih luas 
demokratisasi telah memungkinkan 
perempuan untuk memiliki pilihan 
peran publik dalam berbagai bentuk. 
Politik bukan lagi satu-satunya 
pilihan untuk berperan di publik. 
Ada, misalnya, jalur sukses menjadi 
aktivis LSM, pekerja sosial, menjadi 
pengusaha, pilihan profesi jasa (dosen, 
guru, dan konsultan), atau berbagai 
peran lainnya. Dapatlah disimpulkan 
bahwa keterbukaan ruang mobilitas 
sosial bagi perempuan sebagai dampak 
pembangunan dan perubahan sosial 
membuat perempuan memiliki pilihan 
peran yang bergengsi.

Jika ditelisik, selama ini hambatan 
pengembangan peran perempuan 
sebagai agen perubahan di antaranya 
adalah konstruksi sosial budaya 
feodalistik, politik patriarkhi dan 
konservatisme, hukum represif dan 
sejenisnya. Sementara faktor yang 
mendorong transformasi peran 
perempuan di antaranya adalah 
perubahan corak kekuasaan yang 
berorientasi demokrasi, pergeseran 

Peran Baru 
Politik 
Perempuan
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orientasi sosial yang berkeadilan dan 
humanis, serta kultur yang egaliter dan 
inklusif.

Tantangan Baru
Apa saja tantangan yang perlu 

dijawab perempuan, dan bagaimana 
pula meresponnya? Semenjak 
ge l ombang  pasang  tun tu tan 
peningkatan kualitas demokrasi, 
perempuan perlu lebih pro-aktif 
mengambil berbagai pilihan peran. 
Memanfaatkan arus perubahan dan  
mengambil inisiatif meningkatkan 
kualitas diri, kapasitas intelektual 
(SDM) ,  men jad i  keha rusan. 
Perempuan juga dapat berperan 
lebih aktif dalam arena dan posisi 
strategis untuk mendorong perubahan 
yang lebih baik. Perempuan bisa  
menempuh pendekatan baru dengan 
memanfaatkan power formal untuk 
mengambil cakupan perubahan yang 
lebih luas guna menjawab kebutuhan 
keadilan dan emansipasi. 

Sekalipun wajah politik tidak 
sepenuhnya ceria dan cenderung 
muram, tapi itu bukan berarti masa 

depan politik bakal buruk. Perempuan 
tidak boleh alergi politik, dengan 
konsekuensi perempuan hendaknya 
memiliki strategi cerdas dalam 
berkontestasi mewujudkan kekuasaan 
yang berkualitas, dengan maksud besar 
memperbaiki demokrasi Indonesia.  
Dalam kondisi demikian perempuan 
menciptakan terobosan baru, yakni 
berpolitik dengan misi moralitas dan 
mandat ideologi untuk kepentingan 
rakyat.

Yang tidak kalah penting adalah 
perlu merumuskan power non-formal, 
di mana pilihan politik berbasis 
pengetahuan, ide atau gagasan, 
gerakan solidaritas sebagai cara baru 
berpolitik perempuan menjadi alternatif 
pilihan. Di situlah upaya mencari 
keseimbangan peran publik dan 
domestik sesuai konteks dan porsinya. 
Secara terus menerus, hal penting yang 
sering diabaikan adalah membangun 
kultur emansipasi dan egalitarianisme 
dalam ranah publik sebagai misi 
besar transformasi kepemimpinan 
perempuan. 

fenomena positif 
yang menandai 

emansipasi sosial 
perempuan secara 

nyata. Sebagai 
agencies, perempuan 

memiliki kapasitas 
memadai secara 

intelektual, emosi, 
serta manajerial.

”
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Pengalaman baik (best practices) 
dalam pemerintahan desa ternyata mampu 
menjadi inspirasi untuk meningkatkan 
kuali tas perubahan. Penerapan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(UU Desa), menimbulkan gelombang besar  
pem baharuan di desa, mulai dari perubahan 
struktur masyarakat hingga budaya politik 
lokal dengan berbagai macam keragaman 
pola-pola kekuasaan. 

Itulah salah satu hasil kajian dalam buku 
ini, yang memotret  sepuluh desa di pulau 
Jawa. Buku ini sekaligus menggambarkan 
sebuah studi kasus tentang geliat perubahan 
dari bawah, di tingkat lokal dan berada di 
pedesaan. Buku ini nampaknya sengaja 
membatasi  aspek kajiannya pada tiga hal, 
yakni kepemimpinan desa, kinerja lembaga-
lembaga representasi (perwakilan) desa, dan 
inisiatif warga desa.

Demokrasi lokal didefinisikan sebagai 
demokrasi yang lebih menekankan sisi 
partisipasi kolektif warga (hal. 7). Sebab, 
demokrasi tidak hanya memenuhi kebutuhan 
individual akan kebebasan sipil dan politik. 
Dalam aspek kepemimpinan, gagasan 
demokratisasi lokal terus berkembang 
mengikuti watak komunalitas (kebersamaan) 
masyarakat pedesaan. Terbitnya UU Desa 
memang menyediakan basis perubahan 
fundamental dalam konteks pelembagaan 
demokratisasi desa (hal. 29). 

Demokratisasi desa bisa diwujudkan 
dalam model kepemimpinan transformatif 

RESENSI BUKU

Jalan Baru Menuju 
Transformasi 
Demokrasi Desa

Judul Buku : Desa: Situs Baru   
    Demokrasi Lokal
Penulis  : Dina Mariana, Iranda  
    Yudatama, Nurma   
    Fitrianingrum, Rajif   
    Dri Angga, 

  Sigit Pranawa,           
  Sugeng Yulianto,    
  Sukasmanto, Sunaji    
  Zamroni, Titok     
  Hariyanto

Editor  : Fatih Gama Abisono  
    Nasution
Penerbit : IRE Yogyakarta, 2017
Cetakan : Pertama, Februari   
    2017
Tebal  : xx +  164 halaman;   
    14 x 21,5 cm

Pada tanggal 17 Agustus 2014, 
Desa Panggungharjo menerima 
penghargaan sebagai juara pertama 
lomba desa se Indonesia dengan 

mengalahkan sekitar 72.000 desa lainnya. 
Di bawah kepemimpinan Wahyudi Anggoro 
Hadi, pemerintah Desa Panggungharjo 
berhasil melakukan sejumlah gebrakan di 
pemerintahan desa. Berkat terobosan itu, 
kini Desa Panggungharjo menjadi tujuan 
studi banding dari seluruh penjuru tanah air.
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yang menekankan pendekatan mendobrak. 
Kita masih sering menemukan desa-desa 
yang masih saja beroperasi dengan paradigma 
lama: Mengerjakan sesuatu dengan cara-
cara konvensional dan tradisional, bahkan 
desa dikelola dengan cara pikir lama yang 
dapat menimbulkan banyak komplain dari 
pemangku kepentingan. Praktik demokrasi 
seperti itu yang ditunjukkan dalam buku ini 
salah satunya adalah adanya dominasi politik 
patronase dan jejaring kekerabatan yang kuat 
serta adanya sanak kerabat yang menikmati 
akses kekuasaan (hal. 31). Kepemimpinan 
transformatif dibutuhkan sebagai upaya 
untuk mendorong ide demokratisasi  dengan 
meningkatkan partisipasi warga dalam ruang 
publik. 

Kepemimpinanan di desa Nglanggeran 
merupakan praktik baik dari sebuah pola 
kepemimpinan yang lebih terbuka dan 
akomodatif, sehingga memungkinkan 
partisipasi masyarakat muncul dan 
berkembang. Inisiatif kelompok warga untuk 
mendukung kepemimpinan di Nglanggeran 
telah membawa pengembangan desa wisata 

dengan mendorong pemanfaatan aset desa 
bagi penghidupan warga. Pembentukan 
kepentingan publik dimungkinkan terjadi 
oleh pertautan antara responsivitas 
dan keterbukaan kepemimpinan desa 
Nglanggeran dan inisiatif warga yang 
terlembaga melalui kelompok desa wisata 
(hal. 54). Bahkan perluasan ruang publik 
dapat berlangsung melalui forum-forum 
warga yang memungkinkan terjadinya 
interaksi antar warga dan membuka ruang 
deliberasi. Isu-isu publik lebih inklusif dan 
ide perubahan serta partisipasi publik yang 
lebih luas dapat berlangsung di desa.

Buku ini juga menampilkan sejauh 
mana representasi warga dalam partisipasi 
publik. Secara normatif  UU Desa telah 
menjamin keterwakilan warga desa dalam 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Namun, kenyataannya derajat representasi 
formal BPD masih ditentukan oleh pola 
relasi yang dibangun antara BPD dengan 
pemerintah desa dan warga (hal. 64). 
Artinya, BPD secara kapasitas belum mampu 
menciptakan ruang-ruang deliberasi yang 
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demokratis. Ini bisa dilihat ketika 
forum Musdes yang diselenggarakan 
masih sebatas formalitas. BPD juga 
belum memainkan peran lebih luas 
dalam menjalankan representasi warga 
dan pengawasan kinerja kepala desa. 
Selain itu, kapasitas politik dan teknis 
manajerial BPD dalam mengelola 
berbagai aspirasi warga yang terus 
berkembang masih jauh dari yang 
diharapkan. 

Sebagai contoh relasi BPD dengan 
pemerintah desa dan warga di Desa 
Sidorejo yang menunjukkan relasi 
BPD dalam posisi inferior dihadapan 
pemerintah desa. Kelahiran desa 
inklusi Sidorejo berawal dari dorongan 
satu gerakan masyarakat sipil 
(komunitas difabel) yang bernegosiasi 
langsung dengan pemerintah desa. 
Model kerja yang normatif masih 
dilakukan BPD sebagai lembaga 
perwakilan warga, sementara inisiatif 
warga untuk berkomunikasi langsung 
dengan pemerintah desa cukup mudah. 
Pola komunikasi yang dilakukan 
warga dengan pemerintah desa  yang 
melewati BPD, menyebabkan BPD 
sering dianggap “pelengkap”. Yang 
terjadi pada akhirnya adalah BPD 
dianggap gagal menangkap aspirasi 
sektoral warga yang sebenarnya 
berpotensi untuk didahulukan. 

Berbeda dengan Desa Sidorejo, 
desa Umbulharjo memiliki BPD dengan 
kapasitas politik yang kuat. Kapasitas 
tersebut bisa digunakan sebagai modal 
dalam mengawal agenda-agenda 
publik. Selain dapat menjalankan 
fungsi BPD secara normatif, BPD Desa 
Umbulharjo memiliki kemampuan 
untuk membuat inovasi dalam 
menjaring aspirasi warga desa. Pola 
yang dilakukan dalam penjaringan 
aspirasi dilakukan dengan beberapa 
cara, dengan memanfaatkan forum-
forum internal seperti rapat RT hingga 
menyediakan buku aspirasi yang 
diedarkan keliling di seluruh dusun. 
Hal ini menunjukkan bahwa peran 
BPD sebagai aktor representasi formal 
perlu ditopang dengan kapasitas yang 
cukup baik secara politik maupun 
pengetahuan teknis-manajerial (hal. 
79).   

Sejalan dengan berlakunya UU 
Desa, secara formal praktik-praktik 
lokal desa telah menunjukkan adanya 
inisiasi dan penguatan lembaga 
representasi warga. Namun, lembaga-
lembaga tersebut belum mampu 
mengawal aspirasi warga. Setidaknya 
ada tiga hal yang membentuk 
kondisi tersebut, yakni keterbatasan 
representasi dalam mengelola 
keragaman kehendak warga, problem 
kapasitas perwakilan BPD dan kultur 
patronase, corak patriarki serta 
feodalisme, yang telah mendistorsi 
ruang dialog yang inklusif di desa 
(hal. 90). Dibutuhkan ruang-ruang 
baru untuk menambal keterbatasan 
jalur kelembagaan formal, yakni 
dengan mengendapankan sifat yang 
luwes, adaptif, serta menyediakan 
intimasi sehingga dapat mengurangi 
sekat-sekat sosial antar warga dengan 
pemimpinnya. 

Buku ini juga menjelaskan mengenai 
inisiatif warga yang mempunyai peran 
strategis dalam membangun ruang 
demokrasi desa. Keberhasilan sebuah 
desa dalam menghadirkan demokrasi 
substantif sangat bergantung pada 
prakarsa warga.  Keterlibatan warga 
desa untuk ikut mendorong tumbuhnya 

demokrasi substantif dapat terwujud 
jika ada demokrasi deliberatif yang 
mewujud dalam bentuk ruang publik 
(public sphere) (hal. 96). Pada 
dasarnya semangat dan ruh UU 
Desa sendiri tidak hanya mendorong 
terwujudnya otonomi desa, tapi juga 
harus melibatkan komunitas warga 
dalam pengelolaan pemerintahan 
desa. Pemerintah desa tidak lagi 
sebatas pemerintahan lokal (local 
state goverment), melainkan bentuk 
pemerintahan komunitas. 

Seperti yang diamanatkan UU Desa, 
ada sebuah keharusan yang dilakukan 
sebagai bentuk inisiatif warga dalam 
mendorong tumbuhnya akuntabilitas 
dan transparansi dalam pengelolaan 
desa. Sebagai contoh, Desa Nglang-
geran memiliki pengalaman yang 
menarik dalam dinamika inisiatif 
warga dalam mengelola sumber 
daya alam. Pengembangan aset lokal 
berupa gunung api purba menjadi 
desa wisata merupakan isu publik 
yang cepat menjadi perhatian warga. 
Apalagi setelah gunung api purba 
ditetapkan sebagai destinasi wisata 
alter natif Daerah Istimewa Yogyakarta 
yang digerakkan oleh kaum muda 
Nglanggeran. Dengan berbekal Surat 
Keputusan Kepala Desa Nglanggeran, 
Karang Taruna “Bukti Putra Mandiri” 
memperluas jangkauan pengelolaan 
gunung api purba dengan melibatkan 
seluruh warga. Pola kepemimpinan 
desa yang terbuka, partisipatif, dan 
responsif merupakan modal utama 
dalam menumbuhkembangkan inisiatif 
warga. 

Buku terbitan IRE setebal 164 
halaman ini mengantarkan pembaca 
untuk memahami bahwa “demokrasi 
desa” telah mendorong penguatan 
substansi demokrasi secara perlahan. 
Tidak berlebihan jika buku ini bisa 
menjadi salah satu referensi utama 
bagi siapa pun yang tertarik pada 
dinamika transformasi desa dan praktik 
demokrasi lokal di Indonesia. 
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