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Negara (Tidak) Hadir
Gelora desa membangun menjadi fenomena 
yang masif di negeri ini. Payung hukum 
UU Desa benar-benar membalik situasi 
desa, dari yang sepi membangun menjadi 
ramai dengan beragam kegiatan dan 
perubahan. Banyak pihak supradesa pun 
riuh menyandingkan keramaian tersebut 
dengan pemahaman dan keingintahuan 
yang segera diketahuinya. Alhasil, mulailah 
ber  munculan data-data riset yang 
memper    tontonkan ragam capaian desa 
membangun. Hasil riset Smeru Institute 
(2018), misalnya, menemukan data 
ketimpangan meningkat di desa-desa yang 
semakin banyak membangun infrastruktur 
desa. Ada korelasi positif pembangunan 
infrastruktur desa dengan ketimpangan. 
Data ini untungnya dibaca secara kritis, tidak 
sekadar dimaknai secara korelatif semata 

Menghadirkan Negara di Desa: 
Memperkuat Akuntabilitas dan Inklusi Sosial

antar-capaian hasil kegiatan yang berbeda. 
Ada proses awal yang tidak berlangsung 
semestinya, sehingga menghasilkan data 
yang ditemukan tadi.

Semarak pembangunan desa dan kontrol 
pencapaiannya melalui temuan riset 
seperti disebutkan tadi, memberikan 
peringatan dini bagi kita semua. UU Desa 
yang sejatinya mengatur perihal entitas 
desa, masih dipahami dan dipraktikkan 
lebih berat pada sisi pemerintahan saja. 
Alih-alih menampilkan wajah “negara 
hadir” di desa dengan misi perlindungan 
dan pelayanan, justru desa mempraktikkan 
wajah “negara berkuasa” yang mengambil 
alih peran semua tata kehidupan berdesa 
dan bermasyarakat. Mandat UU Desa agar 
mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, malah terlipat dalam 
kepentingan para pemangku kebijakan 
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desa yang tergolong elit atau tokoh-tokoh 
masyarakat desa. Kepentingan masyarakat 
rentan dan marginal desa (perempuan, 
difabel, PEKKA) tidak terdeteksi oleh 
radar para pemangku kebijakan desa tadi, 
jadilah program/kegiatan desa bernuansa 
elite bias.  Alur kerangka kerja di desa 
yang demikian inilah yang IRE temukan di 
banyak desa, baik di Pulau Jawa maupun 
di pulau lainnya. Desa membangun masih 
dalam suasana yang belum mempraktikkan 
akuntabilitas dan inklusi sosial.

Desa yang membangun melalui praktik 
elite bias hanya memeninggalkan dan 
meminggirkan warganya yang rentan 
dan marginal. Alih-alih mewujudkan 
kesejahteraan, desa disebut tak menghadir-
kan negara dalam layanan dasar, ekonomi 
lokal, dan segala kepentingan yang 
menyangkut hajat hidup warga desa. Wajar 
jika desa yang mendahulukan kepentingan 
elit untuk memenuhi kebutuhan infra-
struktur desa, kemudian melahirkan data 
ekonomi yang timpang dengan warga 
yang rentan dan marginal setelah desa 
tersebut terbangun. Diawali dari praktik 
perencanaan dan penganggaran desa 
yang tidak akuntabel dan inklusif, lantas 
melahirkan ketimpangan ekonomi di desa. 

Diskursus negara hadir memang menarik 
dan relevan dengan pembahasan desa 
kontemporer. Metafora judul buku yang 
diracik Peter B. Evans (1985), “Bringing 
the State Back In”, bisa dijadikan alas 
berpikir kita untuk membawa hasrat besar 
kita pada pemikiran mendudukkan desa 
bagaikan negara yang hadir di tengah 

kepentingan masyarakat setempat. Negara 
desa harus hadir melindungi dan melayani 
warga setempat “bringing the state back 
in.” Ketegasan desa seperti inilah yang 
diimaginasikan IRE, sebagaimana mandat 
UU Desa, dalam laku satu tahun 2018 ini. 

IRE tidak hanya mengupas akuntabilitas 
dan inklusi sosial dari sisi pembentukan 
kebijakan dan perencanaan desa (Perdes, 
RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa). Lebih jauh 
dari kepentingan pembaharuan sistem dan 
mekanisme pelembagaan pembangunan 
desa, IRE selama kurun tahun 2018 
memasuki relung-relung isu krusial ekonomi 
lokal di kawasan hutan, masyarakat 
rentan dan marginal, serta beragam 
skema tanggung jawab sosial perusahaan 
yang dialirkan ke desa-desa terdampak 
utamanya. Satu tahun ini kelanjutan dari 
tahun sebelumnya. Serangkaian riset, 
produksi pengetahuan, pendampingan 
dan advokasi kebijakan telah ditempuh 
pada level desa, daerah dan pusat. Semoga 
pengalaman dan pengetahuan yang kami 
semai, turut menyumbang terwujudnya 
negara yang hadir untuk desa yang maju, 
kuat, mandiri dan demokratis.

Desa membangun masih 
dalam suasana yang belum 

mempraktikkan akuntabilitas 
dan inklusi sosial.

“
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Kerja sama IRE dengan KOMPAK

Latar Belakang
Secara normatif, UU No. 6/2014 tentang 
Desa (UU Desa) telah memberikan peluang 
cukup luas akan hadirnya partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan desa. 
Dalam proses perencanan dan peng-
anggaran (penganggaran desa partisipatif), 
misalnya, peluang pelibatan warga ternyata 
tidak sekadar membuka ruang dan 
menghadirkan warga dalam forum desa. 
Lebih dari itu, partisipasi adalah ruang bagi 
warga untuk menyuarakan kepentingan dan 
aspirasinya, sehingga pembangunan yang 
berlangsung di tingkat desa merupakan 
perwujudan aspirasi yang selama ini 
disuarakan warga (voice, access, control).

Upaya untuk membenahi dan mendorong 
adanya perbaikan penganggaran desa 
partisipatif mesti terus menerus dilakukan. 
UU Desa mesti dibawa sebagai peluang 
baru untuk mempertemukan kepentingan 
dan kebutuhan warga ke dalam siklus 
penganggaran desa partisipatif. Partisipasi 

Memperkuat Kemitraan Strategis Warga 
Aktif dan Pemerintahan Desa untuk 
Mengembangkan Inovasi dalam Penganggaran 
Desa Partisipatif

warga harus diletakkan sebagai kesempatan 
dialog kepentingan antara warga desa 
dengan pemerintahan desa. Pemerintahan 
desa harus bisa mempertanggungjawabkan 
setiap rupiah uang desa yang dialokasikan 
dan dibelanjakan kepada semua warga 
desa.

Pada fase implementasi, Konsorsium 
Pemberdayaan Kelompok Marginal Desa1 
didukung oleh DFAT melalu program 
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan 
untuk Kesejahteraan (KOMPAK)—prog ram 
kemitraan antara Pemerintah Indonesia 
dengan Pemerintah Australia—menjalan-
kan proyek di 20 desa yang berada di NTB, 
Jawa Timur, dan Jawa Tengah. 

Tujuan
Secara umum tujuan proyek ini adalah 
mendorong terbukanya kesempatan lebih 
besar bagi kelompok marginal desa dalam 
siklus penganggaran desa partisipatif 

1 Konsorsium terdiri dari 6 lembaga, yaitu IRE 
Yogyakarta, Lakpesdam PBNU, KPI, PSPK UGM, 
CCES, dan Mitra Wacana
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(perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
dan pengawasan).

Pada fase implementasi ini ada tiga 
kelompok sasaran yang diintervensi dengan 
capaian outcome sebagai berikut: 
1. Kelompok Marginal (KM) didorong 

dan diperkuat agar kemampuannya 
semakin meningkat (atau berhasil) 
dalam menjalankan advokasi untuk 
memenuhi kebutuhan mereka dalam 
siklus perencanaan dan penganggaran 
desa (baik secara langsung maupun 
melalui perantara).

2. Kelompok Intermediary (KI) 
didorong agar semakin aktif dalam 
mempromosikan perencanaan desa 
yang lebih akuntabel dan transparan 

dan penganggaran yang mencerminkan 
kebutuhan kelompok marginal.

3. Pemerintah Desa dan BPD didorong 
agar lebih responsif terhadap aspirasi 
kelompok marginal dan transparan 
serta akuntabel dalam mengelola 
pembangunan di desa. 

4. Selain outcome di ketiga kelompok 
sasaran tersebut, terdapat cross-
cutting outcome yang dilakukan 
bersama Konsorsium Pemberdayaan 
Kelompok Marginal Desa. Konsorsium 
ini telah mengujicobakan serta 
mendokumentasikan strategi-strategi 
untuk mendorong responsivitas 
pemerintah desa kepada kelompok 
marginal serta transparansi pem-
bangunan di desa.
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Rangkaian Kegiatan
Secara garis besar, kepada tiga kelompok 
sasaran tersebut telah dilakukan 
kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas, 
pengorganisasian, dan fasilitasi pertemuan-
pertemuan, dan penggunaan SA tools 
(beragam check list, counter draft, social 
audit, media untuk transparansi anggaran 
desa, dll), dan mendorong adanya produksi 
media dan alat komunikasi (jurnalisme 
warga) dalam rangka peningkatan kualitas 
penganggaran partisipatif di desa.

Selain aktivitas di tingkat desa, konsorsium 
juga merancang aktivitas di tingkat 
kabupaten. Aktivitas di tingkat kabupaten 
berupa perumusan critical review 
atas regulasi yang ada dalam konteks 
mendorong akuntabilitas sosial di desa. 
Sedangkan di tingkat propinsi dan nacional, 
dilakukan sharing pengetahuan dengan 
mitra strategis lain, seperti SKPD propinsi 
dan Kementerian/Lembaga, atas berbagai 
capaian dan cerita perubahan di lokasi 
proyek. Kegiatan di tingkat kabupaten, 
propinsi, dan nasional ini diharapkan akan 
berkontribusi dalam upaya-upaya scaling 
up dan replikasi atas capaian yang diperoleh 
proyek ini.

Pelajaran Berharga
Dari rangkaian kegiatan yang telah 
dilakukan di 20 desa yang menjadi lokasi 
proyek, ada pelajaran berharga yang dapat 
dijadikan refleksi bersama. Pertama, 
proyek ini telah berhasil mendorong warga 
marginal yang selama ini tidak banyak 

terlibat dalam tata kelola pemerintahan 
dan pembangunan desa untuk terlibat 
dan mampu mempengaruhi kebijakan 
pembangunan desa. 

Kedua, setelah pemerintahan desa 
memahami substansi UU Desa, muncul 
sikap lebih terbuka dan mau melibatkan 
kelompok marginal dalam penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan dan 
anggaran desa. Antusiasme pemerintahan 
desa untuk hadir menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapi warga lumayan 
besar, akan tetapi, hal tersebut terkendala 
pada lemahnya kapasitas dan pengetahuan 
yang dimiliki. 

Ketiga, proses perencanaan dan peng-
anggaran desa yang lebih partisipatif, 
transparan, dan akuntabel telah mencipta-
kan ruang dialog antara warga desa dengan 
pemerintah desa sehingga kepentingan atau 
usulan warga marginal terwadahi. Misalnya, 
bantuan bagi siswa miskin, pemberdayaan 
warga disabilitas, ambulans desa, sanitasi, 
pencegahan serta penanggulangan tindak 
kekerasan terhadap perempuan dan anak, 
dan program-program lain. Artinya, dengan 
akuntabilitas sosial yang semakin baik, 
warga akan memperoleh layanan yang 
lebih baik dari pemerintah desa. 

Keempat, penguatan kapasitas kepada 
kelompok marginal maupun kelompok 
intermediary telah mampu membangkitkan 
dinamika sosial politik di desa. Mereka 
mampu bersikap kritis ketika terjadi 
penyimpangan yang dilakukan oleh 
pemerintah desa. Mereka juga mampu 
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mendorong warga lain untuk mengisi 
ruang-ruang partisipasi yang disediakan UU 
Desa. 

Rekomendasi
Selama pelaksanaan proyek ini, keinginan 
pemerintahan desa hadir menyelesaikan 
problematika desa sering kali terkendala 
oleh regulasi turunan UU Desa.  Dengan 
kata lain, inovasi yang dirancang oleh desa 
terhambat oleh permasalahan struktural. 
Di antaranya adalah: 

(1) Tugas pembinaan dan pengawasan yang 
dilakukan kabupaten kepada desa belum 
berjalan secara optimal. Bahkan, terdapat 
kabupaten yang dalam regulasinya 
cenderung menenggelamkan asas rekognisi 
dan subsidiaritas.

(2) Adanya sejumlah pasal yang bermasalah 
dalam PP No. 43 Tahun 2014 jo PP No. 47 
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP 
No. 60 Tahun 2014 jo PP No 22 Tahun 2015 
jo PP No 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN). Adanya pasal-
pasal yang bermasalah dalam PP tersebut 
membuat supradesa masih mengendalikan 
dan mengontrol desa melalui kebijakan, 
peraturan, dan perannya yang otoritatif.

Oleh sebab itu, dalam rangka memperbaiki 
akuntabilitas dan inklusi sosial di desa 
terutama pada proses perencanaan dan 
penganggaran desa, perlu dilakukan 
sejumlah perbaikan-perbaikan, antara lain:

(a) Cara pandang kabupaten kepada desa 
mesti diubah sehingga aturan yang dibuat 
kabupaten sebaiknya tidak detail dan kaku 
serta berbasis problematika yang terjadi di 
desa; (b) Kabupaten sebaiknya membuat 
desk pengaduan berbagai permasalahan 
yang dialami oleh desa agar fungsi 
pembinaan dan pengawasan bisa dilakukan 
lebih optimal; (c) Pentingnya perubahan 
strategi kegiatan sosialisasi dan sasaran 
sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 
kabupaten. Hal ini penting dilakukan 
agar pengetahuan tentang UU Desa tidak 
dimonopoli oleh elit desa saja; (d) Terakhir, 
kepada pemerintah pusat nampaknya 
penting dilakukan pengkajian yang lebih 
komprehensif terhadap PP yang terkait 
dengan desa, dan membuat PP baru yang 
lebih memiliki watak sejalan dengan UU 
Desa. 

Jika rekomendasi perbaikan tersebut 
dilakukan, kami meyakini UU Desa bisa 
digunakan sebagai titik pijak mewujudkan 
hadirnya negara di desa. Selain itu, jika 
negara hadir, harapan penyelesaian 
problematika fundamental di desa 
(kemiskinan dan ketimpangan) bisa segera 
dituntaskan.  

Keinginan pemerintahan 
desa hadir menyelesaikan 
problematika desa sering 

kali terkendala oleh regulasi 
turunan UU Desa.  Dengan kata 

lain, inovasi yang dirancang 
oleh desa terhambat oleh 
permasalahan struktural.

“
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Kerja Sama IRE dengan KEHATI

Latar Belakang
Proyek yang dilaksanakan sejak Desember 
2017 dan berakhir pada November 2018 
dilatarbelakangi adanya persoalan dalam 
perkebunan sawit rakyat. Persoalan tersebut 
terjadi akibat adanya  perkebunan sawit 
rakyat yang berlokasi di dalam kawasan 
hutan.  Luasan lahan kebun sawit ini terus 
meningkat dan akhirnya memunculkan 
implikasi yang serius bagi kawasan 
hutan, relasi negara dan rakyat pekebun, 
pengusaha sawit dan pekebun, maupun 
kehidupan sosial ekonomi di sekitar kebun 
sawit, selain persoalan kerusakan ekologi, 
bentang alam, serta emisi gas rumah kaca. 
Perkebunan sawit rakyat juga menghadapi 
persoalan legalitas lahan, persoalan 
produktivitas kebun, serta rendahnya 
posisi tawar dalam tata niaga sawit. Jika 
persoalan ini tidak diatasi, maka akan 
mengancam penghidupan berkelanjutan 
bagi masyarakat yang menjadikan sawit 
sebagai sumber penghidupannya.

Program Revamping ISPO “Pengembangan 
Model dan Peta Jalan Konsolidasi Lahan Sawit 
Rakyat di Kawasan Hutan untuk Menjamin 
Tata Kelola Sawit Rakyat yang Baik una 
Mewujudkan Penghidupan Berkelanjutan

Tujuan 
Proyek ini ingin mewujudkan kawasan hutan 
lestari dan penghidupan berkelanjutan 
rakyat desa di sekitar kawasan hutan. Tujuan 
umum dari proyek ini adalah mempercepat 
konsolidasi lahan perkebunan sawit rakyat 
di kawasan hutan guna memperbaiki tata 
kelola sawit dan penghidupan pekebun 
sawit. Sedangkan tujuan khususnya adalah 
menyusun model dan peta jalan (roadmap) 
penyelesaian legalitas kebun sawit rakyat di 
kawasan hutan.

Rangkaian Kegiatan
Meneruskan rangkaian kegiatan yang 
telah disampaikan dalam Annual Report 
2017, berikut ini adalah rangkaian kegiatan 
selanjutnya:

1. Penyusunan policy paper model dan 
peta jalan “Konsolidasi Lahan Sawit 
Rakyat di Kawasan Hutan: Menjamin 
Tata Kelola Sawit Rakyat yang Baik 
guna Mewujudkan Penghidupan Ber
kelanjutan”.
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2. Piloting model dan peta jalan konsoli-
dasi lahan sawit rakyat melalui doku-
men RPJMDesa. 

3. Kegiatan-kegiatan untuk kompo nen 
data dan informasi yang dilaksanakan 
melalui proses pen dataan dan 
penyiapan doku men daftar Surat 
Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk 
Budidaya (STD-B). 

4. Peningkatan kapabilitas budidaya 
sawit dilaksanakan melalui kegiatan 
pelatihan dan praktek lapangan 
budidaya tanaman sawit. 

5. Peningkatan kapasitas dalam 
assessment konflik tenurial dan mediasi 
terkait legalitas lahan melalui rangkaian 
kegiatan lokalatih assessment konflik 
tenurial dan mediasi-negosiasi dan 
kegiatan pramediasi. 

6. Penguatan kelembagaan BUM 
Desa melalui kegiatan lokakarya 
pengembangan ekonomi lokal 
sawit melalui BUM Desa, proses 
pendampingan oleh Local Organizer 
(LO), pelatihan pengembangan usaha 
dan pengelolaan BUM Desa Peka 
Sawit, dan asistensi teknis penyusunan 
model bisnis terkait kelapa sawit dan 
kelembagaan BUM Desa. 

7. Strategi/metode advokasi kebijakan 
nasional dan daerah yang dilakukan 
melalui penyusunan policy brief, dialog 
kebijakan daerah (dengan kabupaten 
dan provinsi), roadshow ke kementerian 
(Kemenko Perekonomian, Kementerian 
LHK, dan Kementerian Desa, PDTT), 
dan dialog kebijakan nasional. 

Pelajaran Berharga
Terdapat beberapa pembelajaran untuk 
keberlanjutan yang dapat ditarik dari 
proyek ini. Pertama, diperlukan upaya 
untuk mempercepat konsolidasi lahan 
perkebunan sawit rakyat di kawasan hutan 
guna memperbaiki tata kelola sawit dan 
penghidupan pekebun sawit menggunakan 
pendekatan “Model Desa untuk Pengelo-
laan Sawit Rakyat” dalam upaya menuju 
ISPO melalui dokumen RPJMDesa dan 
pengembangan BUM Desa. 

Kedua, pada tingkat pusat, perlu adanya 
penyelesaian sengketa lahan sawit dalam 
kawasan hutan melalui  berbagai model 
yang sudah ditawarkan oleh regulasi. 
Negara harus terlebih dahulu melihat 
konteks sosio-kultural, ekonomi maupun 
politik lokal, sehingga pilihan kebijakan 
yang diambil dapat menyelesaikan konflik 
sawit yang ada selama ini. Pemerintah 
pusat juga harus melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap desa dalam 
melakukan penataan wilayah maupun 
kawasan, guna percepatan kesejahteraan 
dan kemandirian desa. 

Ketiga, pada tingkat kabupaten, perlu 
memperjelas yurisdiksi desa, memperjelas 
kewenangan desa, dan melakukan pen-
dampi ngan terhadap desa, termasuk yang 
berada di sekitar kawasan hutan yang 
melakukan penataan kebijakan, kelemba-
gaan, dan kapasitas masyarakat. 
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Terakhir, pada tingkat desa, perlu 
dibangun kesadaran ruang, perancangan 
roadmap atau peta jalan pengembangan 
ekonomi lokal (PEL) berbasis sawit dengan 
memperhatikan pilar-pilar yang menjadi 
standar ISPO, penginternalisasia PEL dalam 
perencanaan desa, dan pembentukan atau 
revitalisasi BUM Desa sebagai institusi 
ekonomi yang menjalankan peran dalam 
proses produksi dan rantai pemasaran.

Rekomendasi
Berpijak pada model desa dalam melakukan 
resolusi atas masalah dan tantangan 
dalam penataan sawit rakyat di Desa 
Tepian Buah dan Desa Labanan Makmur, 
IRE merekomendasikan agenda kebijakan 

nasional melalui beberapa kementerian 
berikut ini:

- Kementerian Koordinator Perekono-
mian, yang perlu memperkuat peran 
desa dalam upaya mencapai standar 
sertifikasi sawit berkelanjutan dengan 
memasukkan klausul ten tang peran 
desa dan BUM Desa ke dalam revisi atas 
Permentan No. 11/2015 tentang ISPO. 
Institusi ini berperan penting dalam 
aspek legalitas lahan dan pengelolaan 
produksi serta kelembagaan pekebun 
sawit di desa.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, yang perlu melakukan 
penegasan tata batas desa-desa 
yang berbatasan dengan kawasan 
hutan. Termasuk menyelesaikan per-
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masalahan lahan sawit secara adil yang 
saat ini terlanjur berkebun di kawasan 
hutan.

- Kementerian Pertanian (Ditjen Perkebu-
nan), yang perlu menyederhanakan 
alur dan proses pendataan Surat Tanda 
Budidaya (STDB) dan memberikan 
insentif bagi petani. Hal penting lainnya 
adalah mengembangkan sinergi LEM 
dan BUM Desa untuk bersama-sama 
mengupayakan usaha perkebunan 
sawit rakyat yang berkelanjutan.

- Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 
yang perlu menyusun pedoman 
pembangunan desa dan kawasan 
perdesaan secara khusus bagi 
kabupaten dan desa yang sebagian 
wilayahnya untuk budidaya perkebunan 
sawit. Hal penting lainnya adalah turut 
menyusut pedoman pengembangan 
kelembagaan BUM Desa dan BUM 
Desa Bersama (BUMDESMA) di desa-
desa yang berbasis ekonomi sawit.

- Pada tingkat kabupaten, perlu mem-
perjelas yurisdiksi desa, sehingga 
desa memiliki kepastian atas wilayah-

nya dan memiliki kedaulatan untuk 
melakukan penataan ruang sebagai 
bentuk kedaulatan desa atas 
wilayahnya. Pemerintah kabupaten 
memiliki kewajiban untuk menyusun 
peraturan bupati (perbup) tentang 
kewenangan desa yang dilakukan 
secara demokratis, dimana kabupaten 
harus mendiskusikan hal ini bersama-
sama dengan desa. 

- Sementara itu pada tingkat desa, harus 
melakukan pendataan dan konsolidasi 
lahan. Desa harus bergerak cepat 
dalam mengimplementasikan UU Desa, 
salah satunya harus memiliki Sistem 
Informasi Desa (SID) yang di dalamnya 
berisi pangkalan data (database) 
termasuk data kependudukan, sumber 
daya ekonomi, kepemilikan lahan dalam 
wilayah desa, dan lain-lain. Data ini 
sangat penting bagi desa subagai input 
dalam perumusan kebijakan. Desa harus 
menyusun kebijakan terkait tata ruang, 
perencanaan pembangunan, serta 
kebijakan lain yang dapat memperkuat 
komitmen pada pelestarian ekologi dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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Kerja Sama IRE dengan CIV

Latar belakang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (UU Desa) memberikan 
struktur kesempatan besar bagi desa 
untuk berbenah dan merintis perubahan 
lebih baik. Desa berpeluang tumbuh 
berkembang menjadi entitas yang kuat, 
maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis. 
Dengan kedudukan serta asas rekognisi 
dan subsidiaritas yang dianugerahkan 
regulasi baru itu, desa dapat berubah 
menjadi subyek pembangunan. Karena 
regulasi itu pula, desa dibekali kewenangan 
dan anggaran yang cukup guna mengurus 
kepentingan warganya sendiri. Struktur 
kesempatan inilah yang semestinya 
dimanfaatkan sebaik mungkin untuk 
menghadirkan transformasi sosial ekonomi 
desa menjadi lebih baik dan berkelanjutan.

Namun demikian, nyatanya belum 
banyak desa yang menyadari peluang 
istimewa tersebut dan bergerak untuk 
menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

tengah dihadapinya. Termasuk diantaranya, 
persoalan terkait pemanfaatan aset-aset 
desa produktif yang belum maksimal, 
akuntabel, dan mengedepankan keman-
faat an sosial bagi warga rentan dan 
marginal.  Karena itu, Institute for Research 
and Empowerment (IRE), bersama lembaga 
Swara Nusa Institute, NARASITA, Pusat Studi 
Pedesaan dan Kawasan - Universitas Gadjah 
Mada (PSPK - UGM), dan Sentra Advokasi 
Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), 
dengan bendera proyek Consortium for 
Inclusive Village (CIV) berupaya menjawab 
salah satu persoalan penting tersebut 
dalam kurun waktu dua tahun. 

Proyek yang melakukan intervensi di 
tiga area strategis—Pemerintahan Desa 
(Pemdes dan BPD), pelaku ekonomi 
lokal, serta warga rentan dan marjinal—
ini dilaksanakan di empat desa sasaran: 
Guwosari (Kecamatan Pajangan, Kabupaten 
Bantul, D.I. Yogyakarta), Karangsari 
(Kecamatan Pengasih, Kabupaten 
Kulonprogro, D.I. Yogyakarta), Karangpring 
(Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, 
Jawa Timur), dan Rappoa (Kecamatan 

Mendorong Desa Mendayagunakan 
Aset dengan Lebih Inklusif
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Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi 
Selatan). 

Tujuan Proyek
Secara umum, proyek ini bertujuan 
mewujudkan tata kelola pemanfaatan aset 
desa yang lebih inklusif dan partisipatif, 
sedangkan secara khusus, proyek ini 
hendak mengupayakan hal-hal penting 
yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Mendorong keterlibatan kelompok 
marginal desa dalam pengelolaan aset 
desa; 

b) Mendorong keterlibatan kelompok 
marginal desa dalam penganggaran 
desa; 

c) Mendorong responsivitas pemerin tah-
an desa dlm penggaran partisi patif di 
desa; 

d) Mendorong keberpihakan pemerin-
tahan desa kepada kelompok marginal 
dalam pengelolaan aset desa, dan 

e) Mendorong lahirnya kebijakan 
pengelolaan aset desa yang berpihak 
kepada kelompok marginal yang ada di 
desa.

Kegiatan Proyek
Rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan 
selama 2018, yakni; (a) workshop theory 
of change, di mana pemerintahan desa, 
pelaku ekonomi lokal, dan warga rentan 
dan marginal desa difasilitasi untuk 
merumuskan visi perubahan dan agenda 
perubahan; (b) penulisan modul pelatihan, 
yang akan digunakan untuk memberikan 
pelatihan pada CO, actor perubahan desa, 
dan pemerintahan desa; (c) pelatihan 
community organizers (CO), yang akan 
ditugaskan sebagai pendamping organik 
yang akan mendampingi desa selama 
kurang lebih 18 bulan; (d) pelatihan aktor 
perubahan desa, yang akan dipersiapkan 
untuk turut memandu dan memfasilitasi 
perubahan-perubahan di desa; (e) pelatihan 
pemerintahan desa, untuk meningkatkan 
kapasitas dan membangkitkan kesadaran 
dan komitmen mereka; (f) pendampingan, 
yang juga diselingi dengan kegiatan berkala 
berupa serial diskusi komunitas dan serial 
pertemuan multi-stakeholders desa.

Pelajaran Berharga
Ada beberapa pelajaran berharga yang 
dapat ditarik dari implementasi proyek 
CIV selama setahun terakhir. Pertama, 
kelompok rentan dan marginal menjadi 
berdaya dan bisa tampil sebagai warga 
aktif (active citizens) ketika mereka sudah 
mendapatkan peningkatan kapasitas, 
sudah paham soal struktur peluang 
yang diberikan UU Desa, dan setelah 
mendapatkan kesempatan terlibat langsung 
memikirkan dirinya sendiri dan desanya. 
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Mereka menjadi lebih optimis akan adanya 
perbaikan kesejahteraan di masa depan. 
Optimisme itu semakin menguat ketika 
mereka dapat mulai terlibat aktif dalam 
proses-proses perencanaan desa, seperti 
yang terjadi di Desa Guwosari, di mana 
mereka terlibat aktif dalam Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 
khusus bagi kelompok rentan dan marginal.

Kedua, pemerintah desa cenderung 
terbuka dan mau mengubah cara mereka 
memperlakukan kelompok rentan dan 
marginal secara lebih baik. Hal ini terjadi 
setelah mereka memahami isu-isu terkait 
kelompok rentan dan marginal, dan setelah 
mengetahui spirit dan amanat UU Desa, 
di mana regulasi tersebut memberikan 
struktur kesempatan bagi desa untuk 
menciptakan perubahan lebih baik melalui 
pengembangan ekonomi lokal berbasis 

aset yang dikelola secara inklusif. Desa 
juga menyadari bahwa peran aktif mereka 
sangat diperlukan guna mewujudkan 
pemerintahan desa yang responsif terhadap 
aspirasi kelompok rentan dan marginal, 
yang selama ini belum banyak terlibat dan 
menikmati proses-proses pembangunan.

Ketiga, kebijakan pembangunan desa dapat 
menjadi peka atau pro-inklusi sosial, ketika 
kelompok rentan dan marginal meningkat 
kapasitasnya dan berubah menjadi warga 
aktif dan turut serta dalam proses-proses 
perencanaan pembangunan desa, begitu 
juga pemerintah desa yang telah paham 
tentang substansi UU Desa dan pentingnya 
penguatan inklusi sosial di desa. Hal ini 
bisa dilihat dari pengalaman yang terjadi 
di Desa Guwosari dan Desa Karangsari, 
yang sudah berhasil menyelenggarakan 
musyawarah khusus kelompok rentan dan 
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marginal untuk merumuskan usulan-usulan 
program yang akan diperjuangkan dalam 
forum Musdes dan Musrenbang RKP Desa 
2019.

Rekomendasi
Berangkat dari pelajaran berharga yang 
sudah terumuskan, beberapa alternatif 
rekomendasi berikut ini bisa menjadi 
tawaran. Pertama, diperlukan perhatian 
khusus bagi kelompok rentan dan marginal 
di desa. Perhatian itu bisa dalam bentuk 
pendampingan intensif dan jangka waktu 
yang cukup, guna meningkatkan kapasitas 
dan kepercayaan diri mereka, serta untuk 
memberi kesempatan belajar agar bisa 
tampil sebagai warga aktif yang berdaya.

Kedua, pemerintahan desa (Pemdes dan 
BPD) juga penting diberi peningkatan 

kapasitas dan didampingi, guna 
memberikan perspektif baru tentang 
idologi yang diusung UU Desa dan cara 
pandang inklusif dalam mengelola desa 
dan mengembangkan penghidupan 
berkelanjutan berbasis aset desa yang 
mensejahterakan bagi semua, termasuk 
warga marginal dan rentan. 

Ketiga, penting untuk memberi ruang lebih 
luas bagi warga rentan dan marginal di 
desa. Ruang itu bisa berbentuk dukungan 
kebijakan dan anggaran bagi mereka agar 
mereka dapat membangun organisasi 
dan mengembangkan kegiatan-kegiatan 
bersama yang positif. Hal ini pun  akan 
mendorong lahirnya inisiatif, kreativitas, 
dan spirit kemandirian yang kontributif 
terhadap upaya mensejahterakan mereka. 
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Latar Belakang
Kemiskinan merupakan salah satu problem 
mendasar yang hingga saat ini masih 
lekat dengan masyarakat perdesaan. BPS 
pada bulan Maret 2016 mencatat angka 
kemiskinan di pedesaan lebih tinggi (14,11 
%) dibanding perkotaan (7,79 %). Selain itu, 
secara internal, desa juga dihadapkan pada 
masalah ketimpangan kekuasaan yang 
ditandai oleh segelintir orang yang memiliki 
akses kekuasaan (elit desa) sehingga dapat 
mengendalikan penguasaan sumberdaya 
dan modal (IRE, 2017). Di sisi lain, “kelas 
bawah” yang jumlahnya tidak sedikit 
pun terus mengalami marginalisasi dan 
keterbatasan akses atas sumber daya yang 
ada di desa, sehingga problem kesenjangan 
ini pun terus menjadi tantangan serius 
dalam pembangunan desa.  

UU Desa dengan prinsip memperkuat 
demokrasi lokal, memiliki cita-cita besar 
untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut, di mana setiap warga desa 
memiliki hak yang sama atas sumber daya 
yang ada, sebagaimana asas demokrasi dan 
kesetaraan yang diamanatkan oleh Pasal 3 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Inilah 
prinsip inklusi sosial yang ditawarkan oleh 
IRE dalam Program “Mengembangkan Tata 
Kelola Ekonomi Lokal yang Demokratis 
untuk Memaksimalkan Akses dan 
Kemanfaatan bagi Masyarakat Desa 
terutama Rumah Tangga Miskin dan 
Rumah Tangga yang dikepalai oleh 
Perempuan (PEKKA)” yang dilaksanakan  
dalam kurun waktu 2 Tahun, 2017-2019 di 
5 (lima) desa di Pulau Jawa, yaitu: 

1. Desa Ciwaru (Kabupaten Kuningan, 
Jawa Barat);

2. Desa Umbulharjo (Kabupaten 
Sleman, DIY); 

3. Desa Nglanggeran (Kabupaten 
Gunungkidul, DIY); 

 “Mengembangkan Tata Kelola Ekonomi Lokal 
yang Demokratis untuk Memaksimalkan 
Akses dan Kemanfaatan bagi Masyarakat Desa 
terutama Rumah Tangga Miskin dan Rumah 
Tangga yang Dikepalai oleh Perempuan 
(PEKKA)”
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4. Desa Majaksini (Kabupaten Mage-
lang, Jawa Tengah);

5. Desa Gadungan (Kabupaten Blitar, 
Jawa Timur). 

Akuntabilitas dan inklusi sosial menjadi 
ruh atas prinsip demokrasi ekonomi yang 
diusung dalam program ini, khususnya 
di tahun kedua, yang memasuki fase 
pendampingan desa dalam pencapaian 
visi perubahan. Akuntabilitas sosial 
diharapkan mampu menjadi kontrol publik 
atas pemanfaatan sumber daya dan modal 
yang dimiliki oleh desa. Sedangkan prinsip 
inklusi sosial diharapkan mampu menjawab 
kebutuhan kelompok marginal yang selama 
ini kurang mendapatkan akses terhadap 
sumber daya yang ada sehingga berdampak  
pada kemiskinan (Pierson, 2002). 

Atas dukungan dari Yayasan TIFA, program 
ini diharapkan mampu memberikan 
kontribusi bagi terkelolanya berbagai 
sumber daya ekonomi yang ada di desa 
secara inklusif dengan membuka akses 
kelompok marginal untuk terlibat dalam 
pengelolaan, dan lebih luas lagi, menjadi 
pembelajaran bagi seluruh desa dalam 
mengimplementasikan UU Desa secara 
lebih bermakna.

Tujuan
Proyek ini bertujuan untuk mendorong 
tatakelola aset-aset strategis oleh lembaga 
ekonomi lokal dengan melibatkan dan 
memberikan pendapatan tambahan bagi 
rumah tangga miskin dan PEKKA, serta 

dikontrol oleh pemerintahan desa & 
masyarakat desa.

• Menguatnya kapasitas warga desa 
dalam mengorganisasi gagasan dan 
gerakan guna terlibat aktif dalam tata 
kelola ekonomi lokal.

• Menguatnya organisasi lembaga 
ekonomi lokal yang berkinerja secara 
partisipatif, terbuka dan akuntabel.

• Semakin responsifnya pemerintahan 
desa dalam mendukung pendanaan 
maupun pembinaan dan pengawasan 
kepada lembaga ekonomi lokal.

Kegiatan
Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam 
proyek di Tahun II ini, di antaranya:

1. Pelatihan Pengorganisasian dan Pem
berdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan ini diselenggarakan untuk 
penguatan kapasitas para pendamping 
desa yang bertugas melakukan 
pendampingan selama proses imple-
men tasi program, dimana para 
pendamping desa adalah masyarakat 
lokal yang memiliki komitmen 
pengorganisasian. 

2. Sekolah Demokrasi Ekonomi Desa 
(SDED)

Kegiatan ini dilaksanakan di masing-
masing desa, dengan waktu dan materi 
yang disesuaikan dengan kebutuhan 
lokal, ada materi yang bersifat umum, 
seperti pengenalan substansi UU Desa 
dan penguatan demokrasi lokal, serta 
materi yang khusus yang lebih teknis, 
menyesuaikan visi perubahan di tiap 
desa. 
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3. Pendampingan masyarakat desa, 
pemerintahan desa, dan lembaga 
ekonomi lokal

Kegiatan pendampingan dilakukan 
dalam kurun waktu 15 bulan yang 
dilakukan di tiap desa sesuai dengan 
arena perubahan yang dipilih. 

Pelajaran Berharga 

“Selama ini, saya tidak pernah 
terpikir untuk melibatkan 
masyarakat penyandang 

disabilitas dalam setiap 
musyawarah desa, meski saya 

memiliki komitmen untuk 
kesejahteraan mereka. Ternyata 

kalau mereka terlibat dan 
menyampaikan secara langsung, 

saya jadi tahu apa yang 
sesungguhnya mereka butuhkan.”

(Heli Rofikun, Kepala Desa 
Karangrejo)

Pelaksanaan program yang diusung oleh 
IRE pada tahun kedua ini memberikan 
pembelajaran penting tentang bangunan 
dasar PEL yang harus berpijak pada konsep 
demokrasi, dimana salah satu cirinya adalah 
nilai-nilai inklusif yang diusung dalam 
rangka membuka akses kelompok marginal 
terhadap pengelolaan sumber daya publik, 
pastinya selain transaparansi, partisipasi, 
dan akuntabilitas sosial yang juga harus 
terjaga dalam tatakelolanya. 

Pendampingan yang berjalan selama 
15 bulan jelas tidak cukup untuk bisa 
menyaksikan dampak kuat dari program PEL. 
Namun, setidaknya tercatat perubahan-
perubahan kecil yang menggambarkan 
adanya peluang keterlibatan kelompok 
marginal dalam kegiatan pengelolaan 
sumber daya lokal, sebagaimana yang 
ditunjukkan dalam poin-poin berikut: 

1. Meski tidak terjadi di semua desa, akan 
tetapi pengetahuan tentang inklusi 
sosial mampu memengaruhi kebijakan 
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perencanaan dan penganggaran di 
sebagian besar lokasi proyek, sehingga 
melahirkan program-program yang 
membuka akses kelompok marginal 
dalam tata kelola aset desa;

2. Meningkatknya kapasitas dan 
keterampilan kelompok ekonomi lokal 
(KWT, Pemandu Wisata, dan BUM Desa) 
dalam pemanfaatan aset lokal yang 
berkontribusi terhadap peningkatan 
pendapatan pelaku-pelaku ekonomi 
lokal;

3. Di Desa Umbulharjo dan Gadungan, 
BPD terlibat dalam upaya mengadvokasi 
kepentingan warga, meski belum 
terlalu kuat dalam memengaruhi 
lahirnya kebijakan desa yang inklusif 
karena lemahnya kinerja demokrasi di 
tingkat lokal. 

Rekomendasi

1. Peran pembinaan dan pengawasan 
harus lebih diperkuat khususnya oleh 
Pemerintah Daerah melalui optimalisasi 
peran kecamatan dalam melakukan 
pembinaan terhadap desa. Prinsip 
dan nilai-nilai demokrasi (termasuk 
akuntabilitas dan inklusi sosial) dalam 
perencanaan pembangunan desa 
penting menjadi instrumen kecamatan 
dalam menjalankan peran pembinaan 
dan pengawasan terhadap desa dalam 
pengelolaan sumber daya lokal;

2. Peningkatan pengetahuan tentang 
perencanaan dan penganggaran yang 
inklusif bagi Pemerintah Desa;

3. Penguatan literasi masyarakat tentang 
UU Desa, terutama terkait nilai-nilai 
demokrasi lokal yang menopang segala 
lini pembangunan, termasuk PEL.
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Kerjasama IRE dengan INFID

Latar Belakang
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
merupakan salah satu daerah dengan 
tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi 
di Indonesia. Rasio Gini DIY pada tahun 
2017 berada di angka 0.432, dengan 
angka Rasio Gini lebih tinggi di wilayah 
perkotaan. Dengan data tersebut, dapat 
diasumsikan bahwa Kota Yogyakarta 
dengan karakteristik kewilayahan 
perkotaan memiliki ketimpangan ekonomi 
lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di 
DIY. Akses pada pekerjaan dan pendapatan 
diyakini menjadi salah satu penyebab dari 
ketimpangan ekonomi yang kini dialami 
masyarakat di Indonesia termasuk juga di 
Kota Yogyakarta.  Jumlah pengangguran 
pada tahun 2017 mencapai 6.168 jiwa dari 
total 185.050 angkatan kerja. Angka ini 
sebetulnya lebih rendah jika dibandingkan 
dengan persentase pengangguran secara 
nasional. 

Berdasarkan data Kependudukan dari Biro 
Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY 

tahun 2016, penduduk Kota Yogyakarta 
paling banyak bekerja sebagai karyawan 
swasta mencapai 83.391 jiwa, dan sebagai 
wiraswasta sebanyak 56.053 jiwa. Hampir 
pada semua status pekerjaan jumlah 
pekerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan 
perempuan. Hingga saat ini pemerintah 
daerah belum memiliki data pekerja atau 
jumlah tenaga kerja pada suatu jenis 
pekerjaan berdasarkan kelompok umur 
tertentu. Sejauh ini data pekerja hanya 
terpilah antara pekerja laki-laki dan 
perempuan, sehingga melakukan analisis 
atas partisipasi angkatan kerja muda 
pada suatu sektor pekerjaan masih sulit 
dilakukan, termasuk untuk data jumlah 
pemuda penganggur.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki 
Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang 
telah mengatur terkait pelatihan kerja dan 
peningkatan produktivitas kerja. Pelatihan 
keterampilan kerja yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 
melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan 
Transmigrasi maupun oleh Balai Latihan 
Kerja dan Pengembangan Produktifitas 

Advokasi Kebijakan untuk Kerja Layak bagi 
Pemuda dan Perempuan di Kota Yogyakarta
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(BLKPP) DIY banyak diminati oleh 
masyarakat. Penyelenggaraan pelatihan 
pun dilakukan menyesuaikan dengan 
usulan dari masyarakat, pelaku usaha, 
maupun stakeholders lain terkait. Namun, 
pelaksanaan pelatihan kerja oleh dinas 
masih terkendala keterbatasan kapasitas 
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta 
yang diajak bekerjasama karena memang 
dinas tidak memiliki BLK sendiri. Sementara 
itu BLK PP DIY dalam penyelenggaraan 
pelatihan keterampilan terkendala oleh 
keterbatasan sarana-prasarana pelatihan 
maupun sumber daya manusia yang 
terbatas.

Untuk perempuan, selain dari Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi juga 
ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan, dan Perlindungan Anak yang 
memiliki program-program pelatihan 
ketetenagakerjaan. Sementara, untuk isu 
pemuda, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 
Olah Raga Provinsi DIY juga memiliki sejumlah 
program pelatihan kerja yang dilaksanakan 
di Lembaga Kursus dan Pelatihan. Pada 
beberapa kasus, jenis pelatihan yang 
diselenggarakan oleh instansi-instansi ini 
mengalami kemiripan maupun tumpang 
tindih karena kewenangan dan sumber 
anggaran yang berbeda. Permasalahan 
lain terkait ketenagakerjaan yang terjadi 
di Kota Yogyakarta dan lebih krusial adalah 
belum bertemunya supply dan demand 
(ketidaksinkronan) tenaga kerja terutama 
untuk kelompok pencari kerja muda. 
Kelompok ini cenderung ‘pilih-pilih’ dalam 
mencari pekerjaan, seringkali tidak betah 
berlama-lama di satu pekerjaan.

Tujuan
Rangkaian kegiatan advokasi kebijakan 
keenagakerjaan ini bertujuan untuk:
1. Menyampaikan hasil penelitian di Kota 

Yogyakarta kepada para pengambil 
kebijakan.

2. Memengaruhi para pengambil 
kebijakan untuk menerima rekomendasi 
kebijakan masyarakat sipil, sekaligus 
mengadopsinya ke dalam sebuah 
kebijakan.

3. Menyusun program untuk mem-
permudah akses pemuda dan 
perempuan terhadap lapangan kerja.

Aktivitas
Berikut ini beberapa aktivitas yang 
telah diselenggarakan oleh IRE selama 
pelaksanaan progam:
1. Penyusunan policy brief
 Policy brief disusun berdasarkan 

laporan penelitian dari hasil studi yang 
pernah dilakukan IRE pada proyek 
sebelumnya, yang juga didukung oleh 
INFID. Dalam penyusunan policy brief 
ini dilakukan beberapa kali pertemuan 
perencanaan (preparation meeting) 
untuk mendiskusikan draf policy brief. 
Review draf policy brief oleh reviewer, 
dalam prosesnya review dilakukan 
selama 3 hari oleh reviewer yang berasal 
dari Majalah Tempo serta diperkaya 
review dari para peneliti senior IRE. 
Reviewer memberikan banyak input, 
diantaranya terkait rumusan problem 
statement, teknik penulisan hingga 
rumusan rekomendasi yang masih 
umum. Dalam kegiatan ini, policy 
paper yang telah dihasilkan berjudul 
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“Kondisi Kerja Layak bagi Pemuda dan 
Perempuan di Kota Yogyakarta”.

2. Dialog dengan pemerintah daerah 
 Kegiatan pertama dilakukan di 

kantor  DISKOPUKMNAKERTRANS 
Kota Yogyakarta pada tanggal 3 
Juli 2018. Pertemuan ini dihadiri 
oleh Kepala Bidang Pengembangan 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala 
Seksi Pengembangan dan Pelatihan 
Produktivitas Tenaga Kerja, dan 4 orang 
peneliti IRE. Diskusi tersebut diawali 
dengan memaparkan hasil penelitian 
baik kuantitatif yang dilakukan 
bersama dengan PRAKARSA serta 
penelitian kualitatif yang dilakukan 
oleh IRE. Selanjutnya diskusi berlanjut 

dengan mengupdate kondisi terkini 
ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta 
serta konfirmasi-konfirmasi hasil 
temuan.

3. Dialog kebijakan dengan multi pihak
 Kegiatan dialog dengan Pemerintah 

Daerah yang kedua dilakukan di Hotel 
GAIA Cosmo yang letaknya tidak jauh 
dari kompleks perkantoran Pemerintah 
Kota Yogyakarta  pada tanggal 24 
Juli 2018. Diskusi yang dihadiri oleh 
peneliti dari IRE serta mengundang 
14 orang OPD (Organiasi Perangkat 
Daerah) dari unsur yang membidangi 
ketenagakerjaan ini terjadi cukup 
hidup. Hasil riset yang telah dipaparkan 
ditanggapi dengan diskusi yang kritis 
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oleh para peserta. Pertemuan kali ini 
ternyata dapat memberikan informasi-
informasi baru yang sebelumnya tidak 
tergali pada saat penelitian.

Pembelajaran Berharga
Pembelajaran berharga dari kegiatan ini 
adalah sebagai berikut:
1. Proyek ini menemukan ada keresahan 

yang sama di antara para pihak terkait 
persoalan ketenagakerjaan, akan tetapi 
lemahnya koordinasi dan konsolidasi 
antara Pemerintah Daerah, DPRD, 
asosiasi pelaku usaha, dan asosiasi 
pekerja menjadi tantangan dalam 
penyelesaian persoalan-persoalan 
ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta;

2. Arena-arena formal, seperti: Musya-
warah Perencanaan Pemba ngun an 
Daerah (Musrenbangda) belum mampu 
dimanfaatkan secara optimal untuk 
membicarakan isu-isu ketenaga kerjaan;

3. Meski sudah memiliki program-program 
pelatihan ketenagakerjaan, akan tetapi 
lemahnya sinergi dan konsolidasi antar 
aktor juga mempengaruhi agenda-
agenda kebijakan daerah terkait 
ketenagakerjaan yang masih bersifat 
sporadis dan parsial. 

Rekomendasi
Berangkat dari serangkaian kegiatan 
yang telah dilakukan tersebut, terdapat 
beberapa rekomendasi yang penting 
untuk diperhatikan, bukan hanya bagi 
Pemerintah Kota Yogyakarta, tetapi juga 
seluruh kalangan bisnis, dunia akademik, 
dan masyarakat. 

1. Pemerintah Kota Yogyakarta penting 
untuk menyusun grand design 
kebijakan yang mampu memberi 
jaminan tersedianya lapangan kerja 
bagi pemuda dan perempuan, 
dengan upah yang layak. Grand 
design kebijakan ini disusun dengan 
melibatkan stakeholders terkait, 
sehingga terbangun sinergi program 
dan kegiatan antar institusi. Grand 
design ini diharapkan dapat membuat 
peta jalan (roadmap).

2. Memperkuat kemitraan antarinstitusi 
yang memiliki concern terhadap isu-
isu ketenagakerjaan, dalam rangka 
implementasi grand design kebijakan 
terkait keternagakerjaan di Kota 
Yogyakarta. 

3. Meningkatkan kualitas pelatihan 
kerja yang diselenggarakan oleh 
Dinsoskertrans melalui LPK, mulai dari 
update pengetahuan sesuai dengan 
kebutuhan pasar, memperbaiki metode 
pelatihan hingga tenaga pelatih yang 
memiliki keahlian guna meningkatkan 
kapasitas sumber daya manusia (SDM) 
pencari kerja.

Arena-arena formal, seperti: 
Musya warah Perencanaan 

Pemba ngun an Daerah 
(Musrenbangda) belum mampu 

dimanfaatkan secara optimal 
untuk membicarakan isu-isu 

ketenaga kerjaan.

 “
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Kerjasama IRE dengan KOMPAK

Latar Belakang
Salah satu permasalahan yang muncul 
dalam implementasi UU No. 6 tahun 
2016 tentang Desa sampai sejauh ini 
adalah minimnya ketersambungan antara 
problematika yang dihadapi desa dengan 
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah pusat maupun daerah. Alih-
alih menyelesaikan permasalahan, lahirnya 
kebijakan baru sering kali justru memuncul-
kan kompleksitas persoalan baru bagi desa 
dalam melaksanakan UU Desa. 

Kegiatan pengorganisasian, pemberdayaan, 
dan advokasi telah dilakukan oleh IRE 
dan Mitra KOMPAK lainnya di 197 desa 
yang tersebar di 47 kabupaten. Hasil 
refleksi kegiatan menunjukkan sejumlah 
permasalah yang dihadapi. Pertama, 
permasalahan struktural di pusat. Dua 
peraturan pemerintah (PP), yaitu PP No. 
43 Tahun 2014 jo PP No. 47 Tahun 2015 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa, dan PP No. 60 

Tahun 2014 jo PP No 22 Tahun 2015 jo PP 
No 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN), justru mendistorsi 
pemahaman asas rekognisi dan subsidaritas 
menjadi desentralisasi dan residualitas. 
Akibatnya, implementasi UU Desa masih 
didominasi supra desa dalam kehidupan 
desa. Supra desa masih mengendalikan 
dan mengontrol desa melalui kebijakan, 
peraturan, dan perannya yang otoritatif.

Kedua, permasalahan di tingkat daerah 
(kabupaten/kota). Pemerintah daerah 
sesuai mandat pasal 112 ayat (1) dan ayat 
(3) serta pasal 115 UU Desa secara jelas 
berkewajiban membina dan mengawasi 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
memberdayakan masyarakat desa. Peran 
dan fungsi ini belum optimal, bahkan 
peran yang menguat dari pemerintah 
daerah adalah membuat regulasi daerah 
(peraturan daerah dan peraturan bupati) 
yang detail dan kaku. Praktik ini cenderung 
menghilangkan asas utama UU Desa, 
yaitu rekognisi dan subsidiaritas. Hal ini 
mengakibatkan desa kesulitan merancang 

Advokasi Kebijakan Implementasi UU Desa
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program pembangunan yang berbasis 
aspirasi masyarakat dan juga berinovasi 
memperbaiki kesejahteraan desa.

Ketiga, permasalahan di desa. Persoalan 
utama yang ditemukan di desa, pertama, 
adalah belum adanya inventarisasi dan 
penetapan kewenangan desa berdasarkan 
hak asal usul dan lokal berskala desa. 
Padahal kewenangan desa ini fundamental  
dalam menunjukkan lingkup kekuasaan dan 
tanggung jawab desa. Beragam kepentingan 
masyarakat setempat memungkinkan diatur 
dan diurus desa, sepanjang jelas ruang 
lingkup kewenangannya. Sehingga dengan 
kejelasan kewenangan desa ini maka 
pemerintahan desa beserta warga desa 
akan otoritatif dalam menentukan prioritas 
pembangunan desa yang pendanaannya 
menggunakan anggaran desa (APBDesa). 
Kedua, Pemerintah desa dan BPD belum 

memiliki pemahaman yang komprehensif 
terkait dengan implikasi UU Desa dan 
peraturan di bawahnya, sehingga koordinasi 
antardua lembaga tersebut belum berjalan 
dengan baik sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya masing-masing, serta tugas 
pelayanan yang mestinya mereka lakukan 
untuk warga desa belum optimal. Ketiga, 
warga desa terutama warga marginal belum 
terorganisir dan memiliki pengetahuan yang 
sangat terbatas mengenai hak-haknya atas 
layanan dasar, tata kelola pemerintahan 
dan pembangunan desa, kesetaraan 
gender, dan inklusi sosial.

Selain adanya tantangan yang telah 
dirumuskan di atas, kerja-kerja peng-
organisasian, pemberdayaan, dan advokasi 
yang telah dilakukan oleh para Mitra 
KOMPAK telah mencatat adanya sejumlah 
capaian. Misalnya tentang keterlibatan 
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warga marginal dalam tata kelola 
pemerintahan dan pembangunan di desa, 
munculnya gagasan-gagasan baru program 
kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah 
desa yang tidak melulu pada pembangunan 
fisik melainkan sudah mengarah pada 
program-program pemberdayaan serta 
perbaikan kualitas layanan dasar bagi 
warga desa. 

Tujuan
Berdasarkan masalah, tantangan, dan 
capaian di atas, kami akan mengagendakan 
sejumlah kegiatan dengan tujuan:

1. Membuka ruang dialog yang lebih 
intensif antara pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan dengan para pegiat 
desa yang selama ini aktif melakukan 
kerja-kerja di tingkat desa.

2. Mengkomunikasikan capaian dan 
cerita-cerita perubahan yang telah 
terjadi di tingkat desa agar digunakan 
sebagai rujukan pembuatan kebijakan 
oleh pemerintah pusat dalam membuat 
kebijakan dan peraturan yang terkait 
dengan desa.

Rangkaian Kegiatan
Rangkaian kegiatan yang telah kami 
lakukan dalam proyek ini adalah:

1) Menyusun Policy Memo. Kegiatan ini 
diawali dengan kegiatan penyusunan 
policy memo untuk presiden yang 

harapannya policy memo tersebut akan 
dipakai presiden dalam memberikan 
arahan-arahan kebijakan terkait 
dengan desa dalam jangka waktu 1 
tahun ke depan. Pada kegiatan ini 
beberapa aktivitas yang dilakukan 
adalah konsolidasi para Mitra KOMPAK. 
Tujuan kegiatan ini untuk menghimpun 
kembali cerita-cerita capaian yang 
akan diabstraksikan menjadi Policy 
Memo. Setelah itu dilakukan penulisan 
penyusunan policy memo. 

2) Rountable Discussion dengan 
Kementerian Desa PDTT, Kementerian 
Dalam Negeri, dan Bappenas. Draft 
policy memo yang telah disusun akan 
didiskusikan dengan kementerian/
lembaga. Tujuannya adalah agar policy 
memo yang nanti diserahkan kepada 
Mensesneg dan staf khusus tidak 
bertolak belakang bahkan menegasikan 
program-program yang telah disusun 
kementerian/lembaga.

3) Penyerahan Policy Memo kepada 
Mensesneg dan Staf Khusus Presiden. 
Rangkaian akhir kegiatan adalah 
menyampaikan policy memo kepada 
mensesneg dan staf khusus presiden. 

4) Advokasi Study RPJMN. Selain 
rangkaian kegiatan tersebut, IRE 
secara khusus juga akan ikut terlibat 
dalam diskusi-diskusi dalam rangka 
study penyusunan RPJMN yang 
diselenggarakan Bappenas.
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Pelajaran Berharga
Secara umum persoalan implementasi 
UU Desa sudah ditangkap dengan baik 
oleh para pembuat kebijakan. Sayangnya 
responsivitas pemerintah dalam 
membongkar regulasi yang ada tidak 
dilakukan secara cepat. Sementara jika 
berbagai masalah yang terkait dengan 
regulasi tersebut tidak segera diselesaikan, 
ancaman semakin jauhnya mandat nilai 
yang ada dalam UU Desa dengan dinamika 
yang berlangsung di lapangan bisa 
memunculkan tudingan bahwa UU Desa 
telah gagal dilaksanakan. Adapun pelajaran 
berharga dari pelaksanaan proyek ini, 
antara lain:

1. Pendekatan politik dalam proses advo-
kasi sangat penting untuk memasti kan 
permasalahan inkonsis tensi kebijakan 
turunan UU Desa dapat diselesaikan 
melalui jalur struktural;

2. Dalam proses advokasi di proyek ini, 
pendekatan informal dirasa lebih 

efektif dalam menyampaikan ide/
gagasan dibandingkan melalui forum-
forum formal.

Rekomendasi
Dalam kerangka pengelolaan proyek, 
advokasi kebijakan implementasi UU 
Desa merupakan kerja politik yang 
membutuhkan energi serta sumber daya 
besar. Dari sisi ouput, yakni tersusunnya 
dan terkomunikasikannya policy memo 
memang bisa dicapai. Namun, persoalan 
apakah masukan tersebut akan digunakan 
sebagai dasar bagi pemerintah memperbaiki 
produk kebijakan turunan UU Desa belum 
bisa dipastikan. Karena itu, penting bagi 
IRE untuk melakukan komunikasi secara 
intens dengan kementerian/lembaga yang 
ada di Jakarta ke depannya dalam rangka 
mendesak dan memastikan rekomendasi 
yang dirumuskan dalam policy memo sudah 
dijalankan oleh pemerintah.



25

Kerja Sama IRE dengan KSI

Latar Belakang
Pada periode lima tahun sebelumnya, KSI 
telah memberikan dukungan kepada IRE 
dalam melakukan berbagai pembenahan 
sistem organisasi, managemen riset, 
dan sistem komunikasi hasil penelitian. 
Memasuki fase kedua program kerjasama 
IRE dengan Knowledge Sector Inititiative 
(KSI), kami akan menggunakan hasil 
penataan pada fase pertama ke dalam 
praktik yang lebih konsisten dalam skema 
manajerial kelembagaan. 

Sebagai lembaga yang selama ini menaruh 
perhatian pada isu-isu desa, pilihan tema 
yang dipilih adalah implementasi Undang 
Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. 
Secara eksternal, kami mengidentifikasi 
tantangan implementasi UU Desa adalah 
untuk (1) memastikan produk pengetahuan 
IRE dipakai sebagai sumber rujukan 
reformasi dan penyusunan kebijakan baik 
oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 
daera, (2) memastikan kebijakan dan 

regulasi yang bersifat asimetris bagi desa-
desa di Indonesia yang memiliki tipologi 
geografis serta karakter budaya, sosial, dan 
politik beragam.

Sedangkan secara internal, permasalahan 
yang kami lihat dalam mengadvokasi desa 
adalah pertama, kapasitas peneliti yang 
masih harus terus ditingkatkan. Berbagai 
pengetahuan yang selama ini sudah 
diperoleh melalui serangkaian kegiatan 
pelatihan perlu dipraktikkan agar para 
peneliti menjadi semakin terampil dalam 
menggali data, memilih, dan mengelola 
data, serta mengkontekstualisasikannya 
dengan berbagai produk kebijakan 
yang dibuat pemerintah pusat maupun 
daerah dalam bingkai perspektif kritis 
emansipatoris. 

Kedua, mengembangkan sistem manage-
men yang standar untuk mengelola grant 
program pembangunan dan pengembangan 
pengetahuan untuk kebijakan. Pengalaman 
yang diperoleh IRE dalam mengelola 
kerjasama dengan lembaga lain dalam 
wadah konsorsium memberikan catatan 

Memperkuat Diri sebagai Lembaga 
Advocacy Think Tank
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bahwa dalam hal pengelolaan keuangan 
dan adminsitrasi, IRE terlihat lebih baik 
dibandingkan dengan lembaga lain. 
Para staf administrasi dan keuangan IRE 
bahkan mampu berperan sebagai mentor 
bagi tim administrasi dan keuangan dari 
lembaga lain. Sayangnya, kemampuan 
tersebut belum ditunjang dengan SOP yang 
ada. Sehingga ke depan perlu dilakukan 
perbaikan-perbaikan terhadap SOP-SOP 
yang telah dimiliki IRE. 

Ketiga, ketersediaan peneliti yang terbatas. 
Konskuensi lembaga yang memperoleh 
kepercayaan atas kompetensi dan 
otoritasnya dalam suatu isu, IRE kini 
memiliki beragam kerjasama proyek. 
Masalahnya saat ini adalah banyak proyek, 
sementara jumlah peneliti terbatas. 
Akibatnya, produk-produk pengetahuan 
yang diterbitkan secara rutin sering 
melampaui batas waktu produksi. 

Tujuan
Secara umum tujuan dari proyek kerjasama 
IRE KSI pada fase kedua ini adalah 
mengembangkan ekosistem pengetahuan 
untuk kebijakan terkait dengan pelaksanaan 
UU Desa dan pelembagaan demokrasi lokal. 
Adapun tujuan khususnya:

1.  Merumuskan regulasi teknis pelaksa-
naan UU Desa dan kelembagaan yang 
mengurus desa yang semakin berpihak 
dan mengakui kewenangan desa; 

2.  Menyumbangkan pengetahuan untuk 
penyusunan RPJMN 2020-2024 di 
bidang desa dan kawasan perdesaan 
agar berorientasi dan memihak pada 

pengakuan dan penghormatan desa 
sebagai subyek pembangunan;  

3. Mengembangkan organisasi IRE yang 
semakin kuat dan berpengaruh dengan 
dukungan peneliti, tim supporting, dan 
sistem manajemen yang berkualitas.

Rangkaian Kegiatan
Dalam fase kedua ini rangkaian kegiatan 
utama yang dilakukan adalah melakukan 
riset dalam rangka menghimpun masukan 
untuk RPJMN 2020 – 2024, dialog daerah, 
dialog nasional, penyusunan polic paper, 
policy brief, menyusun dokumen hasil 
review draft RPJMN 2020-2024 di bidang 
desa dan kawasan perdesaan, dokumen 
input RPJMN 2020-2024 di bidang desa dan 
kawasan perdesaan, penerbitan Flamma 
Review, dan diskusi bulanan. 

Pelajaran Berharga
Secara eksternal, pelajaran yang bisa dipetik 
adalah masih kuatnya pemerintah pusat 
dalam menentukan hal-hal yang dianggap 
mendesak dan strategis sebagai agenda 
pembangunan lima tahun ke depan. Hal 
tersebut misalnya dapat dilihat dari tidak 
semua masukan IRE diakomodasi dalam 
dokumen RPJMN 2020-2024. Padahal ketika 
dialog daerah maupun dialog nasional, 
tema tentang batas desa, pendampingan 
desa, dan peningkatan kapasitas SDM desa 
muncul sebagai topik hangat diskusi. 

Sedangkan secara internal, terbatasnya 
sumberdaya peneliti merupakan faktor 
utama yang membuat beberapa dokumen 
produk pengetahuan tidak bisa dibuat tepat 
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waktu. Sementara dari sisi metodologi 
riset, penggalian data, penulisan laporan, 
dll., para peneliti IRE sekarang memiliki 
pengetahuan yang relatif baik terutama isu-
isu yang terkait desa.  

Rekomendasi
Secara internal IRE penting untuk segera 
melakukan rekrutmen peneliti-peneliti 
baru dalam rangka memperkuat barisan 
para peneliti IRE yang ada sekarang. 
Sementara secara eksternal pemerintah 

penting untuk meningkatkan intensitas 
komunikasi dengan desa dan CSO yang 
selama ini memiliki concern terhadap isu 
desa ketika hendak menyusun kebijakan 
yang memiliki implikasi ke desa. Sehingga 
kebijakan dan program yang diproyeksikan 
memang berdassar pada permasalahan 
yang ada di desa dan kawasan perdesaan, 
dan mendesak untuk segera diselesaikan. 
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Kerja Sama IRE dengan PHM

Latar Belakang
Banyak desa yang akhir-akhir ini mulai 
mengisi, mendialogkan, dan memaknai 
kembali semangat kebangkitan lokal yang 
dibawa oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 
2014 tentang Desa. Kebangkitan tersebut 
tidak hanya dari dimensi sosial politik yang 
senafas dengan narasi besar demokratisasi, 
akuntabilitas sosial, inklusi sosial, kesetaraan 
gender, dll., melainkan juga mengarah pada 
‘klaim’ kepemilikan atas aset-aset sumber 
daya alam yang ada di desa. Institute for 
Research and Empowerment menemukan 
berbagai praktik baik aktivitas ekonomi 
produktif dan perbaikan layanan dasar yang 
saat ini telah lahir di berbagai desa. Hal ini 
tentu menjadi kabar baik yang mesti terus 
digaungkan di tengah pesimisme tentang 
pelaksanaan UU Desa yang bisa menjadi 
daya ungkit membaiknya kesejahteraan 
masyarakat desa.

Cara dan bentuk-bentuk pengembangan 
ekonomi lokal menurut cara pandang UU 

  “Mengembangkan BUMDesa dan 
Kelembagaan Ekonomi Lokal Lainnya Berbasis 
Potensi untuk Perbaikan Layanan Dasar”

Desa mesti ditempuh dengan cara-cara 
demokratis. Artinya, subyek utama dalam 
pengelolaannya adalah masyarakat desa. 
Dengan demikian mata rantai ekonomi 
yang dikembangkan mulai dari produksi, 
pengelolaan, kontrol dan pengawasan, serta 
penerima manfaat, tersentralisasi pada 
masyarakat desa. Jadi, tata kelola ekonomi 
desa diharapkan dapat berlangsung 
melalui kelembagaan desa yang terbuka, di 
samping terus mengakui dan menghormati 
praktik-praktik ekonomi yang digerakkan 
oleh masyarakat dalam bentuk lain. Dalam 
UU Desa, meskipun pelembagaan ekonomi 
lokal dalam bentuk Badan Usaha Milik 
Desa (BUM Desa) tidak diwajibkan, namun 
diyakini kesejahteraan desa akan lebih 
mudah dicapai ketika pelembagaannya 
dalam bentuk BUM Desa.

Pendirian dan pengelolaan BUM Desa pada 
dasarnya membangun tradisi berdemokrasi 
ekonomi di desa untuk meningkatkan 
derajat ekonomi masyarakat desa. 
Pendirian BUM Desa merupakan strategi 
untuk mengoptimalkan pengelolaan asset 
desa. Pendiriannya merupakan proses 
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membangun kesepakatan bersama atas 
gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-
aset desa melalui BUM Desa. Persoalan yang 
saat ini ada adalah desa/kelurahan belum 
melakukan inventarisasi dan verifikasi aset, 
identifikasi permasalahan dan kebutuhan 
lokal, dan belum menyiapkan lembaga 
ekonomi yang akan mengelola. 

Tujuan
Berpijak pada uraian di atas, secara umum 
tujuan proyek ini adalah mendorong 
prakarsa, gerakan, dan partisipasi 
masyarakat desa serta kelurahan dalam 
pengembangan ekonomi lokal untuk 
kesejahteraan dan kemandirian desa dan 
kelurahan. Adapun tujuan khususnya 
adalah:

1. Mendorong keterlibatan warga desa 
dan kelurahan dalam tata kelola dan 
pelembagaan ekonomi lokal.

2. Mendorong keterbukaan pemerintaan 
dan desa dan kelurahan dalam 
pengembangan dan pelembagaan 
ekonomi lokal.

3. Terwujudnya lembaga ekonomi lokal 
yang bekerja secara professional, 
partisipatif, akuntabel, dan transparan.

Rangkaian Aktivitas

Program ini dimulai di akhir tahun 
2018 sehingga banyak aktivitas yang 
dilaksanakan pada tahun 2019. Pada akhir 
tahun 2018, beberapa kegiatan yang sudah 
diselenggarakan IRE untuk mengawali 
implementasi program ini adalah kegiatan 
desk study. Desk study dilakukan dengan 

mempelajari dokumen-dokumen program 
yang sudah dijalankan oleh CSR PHM, 
termasuk hasil kegiatan assessment 
oleh PSdK UGM. Tujuan dari kegiatan ini 
untuk mengidentifikasi kondisi lapangan, 
potensi, serta tantangan atau hambatan 
dari masing-masing lokasi program. Hasil 
desk study digunakan sebagai bahan serta 
pengetahuan untuk merumuskan materi 
kegiatan lokakarya visi perubahan desa, 
pelatihan pengembangan ekonomi lokal, 
dan buku panduan pendampingan.

Pelajaran Berharga  
Ada beberapa pelajaran berharga yang bisa 
diendapkan dari project ini:

Pertama, persoalan kemiskinan dan peme-
nu han kebutuhan dasar, seperti air bersih 
dan listrik menjadi persoalan bagi banyak 
desa terpencil dan terluar di Indonesia. 
Seperti Desa Tani Baru dan Desa Sepatin, 
Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai 
Kertanegara, merupakan desa yang 
memiliki permasalahan tersebut karena 
berada di daerah lepas pantai. Namun, 
keduanya memiliki banyak aset yang 
potensial untuk dikembangkan, baik 
aset fisik maupun non fisik, sumber daya 
alam maupun sumber daya non alam. 
Hanya saja, saat ini aset tersebut belum 
dapat dikelola secara optimal untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan pemenuhan kebutuhan dasar karena 
kurangnya kapasitas dari pemerintahan 
desa, masyarakat, dan pengelola lembaga 
ekonomi di desa terutama BUM Desa. Aksi 
ekonomi kolektif dalam bentuk prakarsa, 
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gerakan, dan partisipasi masyarakat perlu 
didorong dalam mengembangkan ekonomi 
lokal dan pelayanan dasar. 

Demikian pula yang terjadi pada masya-
rakat Kelurahan Dondang dan Kelurahan 
Muara Kembang di Kecamatan Muara 
Jawa. Masyarakat memiliki berbagai 
potensi usaha dari berbagai potensi 
lokal untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat tetapi belum dikelola secara 
maksimal. Pengembangan ekonomi lokal 
untuk mengelola aset dan potensi lokal, 
jasa pelayanan, dan usaha lainnya masih 
menghadapi problem kurangnya kapasitas 
dari warga, pengelola lembaga ekonomi, 
dan pemerintah kelurahan. Seperti dua 
desa dalam paragraf sebelumnya, prakarsa, 
gerakan, dan partisipasi dari pemerintah 
kelurahan, lembaga kemasyarakatan, 
dan masyarakat perlu didorong untuk 

mengembangkan pelayanan dasar dan 
ekonomi lokal.

Kedua, Corporate Social Responsibility 
(CSR) PT. PHM yang bekerjasama dengan 
IRE telah mencoba melakukan terobosan 
dalam pengembangan program CSR. Jika 
dulu target dan sasaran penerima manfaat 
CSR ini adalah individu atau kelompok/
komunitas dengan mengabaikan desa 
dalam implementasi program, maka 
sekarang desa telah ditempatkan sebagai 
mitra dalam pengembangan ekonomi dan 
layanan dasar di desa.  Perusahaan melalui 
program CSR dapat berkontribusi dalam 
peningkatan kualitas hidup masyarakat 
khususnya kedua desa dan kelurahan yang 
berada di area ring satu PT. Pertamina Hulu 
Mahakam (PHM).

Ketiga, program pemberdayaan masya-
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rakat (community development) dan 
program pelayanan dasar masih terkendala 
karena pemerintahan desa, pengelola 
BUM Desa, dan masyarakat desa belum 
memiliki pengetahuan tentang BUM 
Desa dan kapasitas yang memadai 
untuk mengembangkan ekonomi lokal 
sebagai alternatif sumber penghidupan 
berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, 
dan menurunkan pengangguran. Tata 
kelola ekonomi lokal belum menjadi 
gerakan ekonomi kolektif masyarakat 
yang terorganisasikan dan terlembagakan 
melalui institusi lokal di desa terutama 
BUMDesa yang profesional, partisipatif, 
transparan, dan akuntabel.

Rekomendasi
Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang 
Desa memberikan harapan baru bagi desa. 
Berbeda dengan UU sebelumnya yang 
mengatur tentang desa, dalam UU Desa yang 
saat ini berlaku ada upaya untuk mendorong 
demokratisasi di level desa, mendorong 
kemandirian desa, dan upaya konsolidasi 
pembangunan untuk masyarakat desa. Di 
bidang ekonomi, tujuan adanya UU Desa 
adalah: (1) mendorong prakarsa, gerakan, 
dan partisipasi masyarakat desa untuk 
pengembangan potensi dan aset desa guna 
kesejahteraan bersama; (2) memajukan 
perekonomian masyarakat desa serta 
mengatasi kesenjangan pembangunan 
nasional.

UU Desa menginginkan desa menjadi 
sumber penghidupan bagi rakyatnya 
dengan mengandalkan sumber daya lokal 
yang dimiliki. Pengembangan ekonomi desa 
berbasis aset dan potensi membutuhkan 
beberapa upaya, sehingga kemudian 
direkomendasikan:

1. Dari sisi kelembagaan sosial ekonomi, 
desa perlu melakukan transformasi 
lembaga ekonomi yang bekerja dalam 
proses pengembangan ekonomi lokal 
di desa. 

2. Desa juga perlu melakukan peningkatan 
kapasitas bagi warga desa terutama 
dari pengelola BUMDesa. 

3. Desa juga perlu mendorong BUM 
Desa untuk mengidentifikasi dan 
memanfaatkan potensi dan aset Desa 
untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

4. Tata kelola BUMDesa perlu dilakukan 
dengan profesional, transparan, dan 
akuntabel. 

5. Untuk kelurahan, Undang-Undang No. 
23 tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah menegaskan peran strategis 
kelurahan dalam pengembangan 
ekonomi dan pelayanan dasar bagi 
masyarakat. Oleh karena itu, kelurahan 
perlu menjadmin pembangunan yang 
diarahkan untuk penanggulangan 
kemiskinan, peningkatan ekonomi 
masyarakat, peningkatan layanan 
publik, pemanfaatan sumberdaya 
alam, dan teknologi tepat guna 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat terutama layanan dasar di 
kelurahan.
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Kerja Sama IRE dengan OXFAM

Latar Belakang
Program ini merupakan tindak lanjut 
hasil penelitian IRE - OXFAM pada tahun 
2017 tentang “Mengembangkan Lembaga 
Sosial Ekonomi Desa Berbasis Kelapa 
Sawit di Kabupaten Sekadau Propinsi 
Kalimantan Barat”. Penelitian menunjukkan 
beberapa temuan menarik dalam rangka 
pengembangan ekonomi desa berbasis 
sawit. Kelapa sawit di desa-desa di 
Kabupaten Sekadau telah mengubah tata 
guna lahan ke arah pertanian monokultur, 
namun juga memberikan dampak 
peningkatan pendapatan. Kini, kelapa sawit 
telah menggantikan tanaman karet sebagai 
komoditas utama dan telah menjadi 
sandaran keberlanjutan masa depan hidup 
lebih dari 95 persen keluarga di desa 
berbasis sawit. 

Petani sawit swadaya memiliki ekspektasi 
dan harapan yang sangat besar terhadap 
masa depan sektor perkelapasawitan 

di tengah-tengah berbagai kerentanan 
yang mengancam keberlanjutan peng-
hidupannya. Kerentanan-kerentanan 
tersebut berpangkal mulai dari tata guna 
dan pola perkebunan, hingga tata niaga 
sawit yang belum sepenuhnya berpihak 
pada petani, terutama petani skala kecil. 
Pertama kerentanan ini terkait dengan 
perubahan tata guna lahan ke arah 
pertanian monokultur akibat tingkat 
pendapatan dari sektor sawit yang 
menjanjikan dan mendorong petani untuk 
beralih ke perkebunan kelapa sawit.

Kedua, kerentanan juga disebabkan dari 
belum adanya legalitas hukum terhadap 
aset lahan yang digunakan untuk berkebun 
sawit. Ketiga, sulitnya akses petani terhadap 
faktor input pertanian, seperti pupuk 
bersubsidi dan bibit menjadi kerentanan 
petani sawit skala kecil (smallholders) 
baik plasma maupun mandiri. Keempat, 
kerentanan dari aspek tata niaga berkaitan 
erat dengan kendala infrastruktur jalan ke 
kebun sawit petani dan biaya pengangkutan. 
Kelima, kerentanan dari sisi kelembagaan 

 “Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis 
Kelapa Sawit di Kabupaten Sekadau Propinsi 
Kalimantan Barat”
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kepentingan kelompok tani berkaitan 
dengan tiadanya organisasi kelompok 
tani yang mampu mengartikulasikan dan 
mengorganisasikan kepentingan petani-
petani sawit yang jumlahnya mayoritas di 
desa-desa Kabupaten Sekadau. 

Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang 
Desa memberikan harapan baru bagi desa 
untuk mendorong demokratisasi di level 
desa, mendorong kemandirian desa, dan 
upaya konsolidasi pembangunan untuk 
masyarakat desa. Hasil penelitian IRE-
OXFAM di Kabupaten Sekadau (IRE, 2017) 
memberikan beberapa rekomendasi 
strategis untuk pengembangan lembaga 
sosial ekonomi di desa berbasis kelapa 
sawit untuk melindungi keberadaan 
petani sawit swadaya. Pemerintah desa 
seharusnya memfasilitasi dan membiayai 
pendataan dan legalisasi aset petani sawit 
swadaya minimal dalam bentuk Surat 

Keterangan Terdaftar (SKT) dari desa. 
Pemerintah kabupaten dan desa juga perlu 
membina, mengawasi, dan menganggarkan 
pembentukan dan penyertaan modal desa 
untuk BUMDesa dan lembaga ekonomi 
lainnya dalam rangka memastikan adanya 
lembaga ekonomi bagi kegiatan sawit skala 
rumah tangga mandiri.

Tujuan 
Proyek ini hendak mendorong prakarsa, 
gerakan, dan partisipasi masyarakat desa di 
Kabupaten Sekadau untuk pengembangan 
potensi sawit dan aset desa guna 
kemajuan pembangunan, demokrasi 
ekonomi, kemandirian, dan kesejahteraan 
bersama di desa. Sehingga penting untuk 
mengembangkan model Pengembangan 
Ekonomi Desa (PED) berbasis sawit 
dengan mengembangkan pilot project 
Pengembangan Ekonomi Lokal dan 
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BUMDesa sebagai alternatif kelembagaan 
ekonomi desa yang berbasis pada kelapa 
sawit. Hal tersebut sejalan dengan struktur 
kesempatan yang ditawarkan oleh UU Desa.

Aktivitas 
Ada serangkaian aktivitas yang ada dalam 
project berdurasi 6 bulan ini, meliputi:

1. Pertemuan koordinasi
2. Pertemuan kick off proyek dengan 

Pemda
3. Lokakarya Pengembangan Ekonomi 

Desa (PED) berbasis sawit
4. Penyusunan Kurikulum dan Modul 

PED (Pengembangan Ekonomi Desa) 
berbasis sawit

5. Pelatihan Pengembangan Ekonomi 
Desa.

Pelajaran Berharga
Desa-desa di Sekadau berpotensi meng-
hasilkan kelapa sawit. Namun, potensi ini 
justru ditangkap oleh para pemilik modal. 
Kelapa sawit telah menjadi komoditas baru 
yang digandrungi oleh banyak pihak karena 

nilai ekonomi yang dimiliki oleh komoditas 
tersebut. Potensi ekonomi yang dimiliki 
oleh sawit telah menyebabkan banyak 
terjadi ekspansi lahan, bahkan sampai 
merambah hutan. Banyak muncul petani 
mandiri yang membuka lahannya guna 
berkebun sawit. Terlepas dari sisi buruk 
tersebut, harus diakui bahwa saat ini sawit 
telah menjadi sumber penghidupan baru 
bagi warga desa di Sekadau. Oleh karena 
itu, perlu upaya mengembangkan model 
pengembangan ekonomi warga berbasis 
sawit. Sampai saat ini telah ada 25 Badan 
Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang tumbuh 
di Sekadau. Badan usaha milik desa ini 
memiliki kegiatan dan jenis usaha yang 
bermacam-macam tetapi masih sedikit 
yang memiliki usaha yang berkaitan dengan 
sawit. 

Pembelajaran penting dari program ini 
adalah banyak hal dapat dilakukan dalam 
rangka mengembangan ekonomi sawit 
yaitu dengan membentuk BUMDesa. 

Pertama, BUMDesa dapat dikembangkan 
untuk mentransformasikan potensi dan 
aset yang dimiliki desa dan mengatasi 
kerentanan. Kerentanan ini disebabkan 
karena harga sawit sangat bergantung pada 
harga pasar, rendahnya produktivitas, tata 
niaga, dan persoalan lahan. Ekonomi sawit 
memiliki peluang ekonomi yang cukup 
besar. Namun demikian, pemerintah tidak 
akan membiarkan hutan banyak dibabat 
untuk ekspansi ekonomi sawit. Desa dapat 
mengakomodasi kerentanan, peluang, dan 
tantangan ekonomi sawit di desa melalui 
BUM Desa. Proses membentuk BUM Desa 
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hendaknya dilaksanakan melalui proses 
yang demokratis, di mana terdapat sikap 
saling percaya antara pemerintah desa 
dengan warga desa.

Kedua, pengembangan BUMDesa perlu 
dibingkai pendekatan 5 aset penghidupan 
dalam membaca aset sawit di desa yang 
kita kenal dengan pentagon approach. 
Pentagon approach terdiri dari aset alam 
(natural asset), aset fisik (physical asset), 
aset sosial (social asset), aset SDM (human 
asset), dan aset keuangan (financial 
asset). Keberadaan BUM Desa menjadi 
sangat penting karena saat ini aktivitas 
ekonomi lebih menitikberatkan pada 
kontestasi antar individu. Oleh karena itu, 
desa sebagai entitas yang memiliki kohesi 
sosial yang tinggi dituntut untuk mampu 
berkegiatan ekonomi secara kolektif. BUM 
Desa menjadi cara untuk melembagakan 
ekonomi yang berciri desa.

Rekomendasi
Pengembangan ekonomi desa berbasis 
kelapa sawit membutuhkan kegiatan, 
program, dan kebijakan lebih lanjut. 

Pertama, negara, dalam hal ini pemerintah 
dan pemerintahan desa, harus hadir untuk 
menyelesaikan kerentanan-kerentanan 
yang dihadapi oleh masyarakat desa yang 
meng andalkan sawit sebagai sumber 
penghidupannya, terutama bagi petani 
sawit swadaya dan buruh sawit. 

Kedua, desa-desa berbasis sawit perlu 
merumuskan visi perubahan untuk keman-
di rian desa dan kesejahteraan masyarakat 
di tengah-tengah berbagai kendala dan 
kerentanan dari ekonomi sawit. 

Ketiga, desa perlu membentuk dan 
mengem bangkan BUMDesa dan men-
dorong profesionalisme dalam pengelolaan 
BUMDes. 

Keempat, pemerintah daerah perlu 
mengoptimalkan supervisi dan pembinaan 
terutama peningkatan kapasitas dan 
pendampingan. 

Kelima, diperlukan juga pembinaan, 
pemberdayaan dan perlindungan kepada 
petani sawit swadaya baik dari peme-
rintah kabupaten, desa, CSO maupun 
lembaga lain. Kegiatan peningkatan 
kapasitas menjadi perlu diberikan guna 
meningkatkan kemampuan para petani 
dalam menghadapi dinamika yang terjadi 
akibat pasar sawit yang fluktuatif.
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Studi Banding Forum Masyarakat 
Taman Nasional Bukit Tigapuluh ke 
BUMDesa di Yogyakarta

Kegiatan Studi Banding Forum Masya-
rakat Taman Nasional Bukit Tigapuluh 
ke BUMDesa di Yogyakarta merupakan 
kegiatan yang dilakukan oleh IRE 
bekerja sama dengan WWF Jambi. 
Kegiatan tersebut diselenggarakan pada 
bulan November 2018. Isu Pengemba-
ngan Ekonomi Lokal menjadi isu yang 
menarik untuk diikuti. UU Desa mem-
berikan struktur kesempatan yang 
memungkinkan desa dapat mengelola 
setiap aset dan potensi yang ada. 
Struktur kesempatan tersebut menjadi 
peluang tersendiri bagi desa. Apalagi 
dengan adanya dua asas UU Desa yang 

relevan dengan hadirnya desa yang 
mandiri, sejahtera, dan demokratis. 

WWF, sebagai salah satu lembaga 
filantropi,turut menaruh minat pada 
isu yang samadengan IRE. Wujud 
komitmen dan perhatian WWF tersebut 
selanjutnya dinyatakan dalam bentuk 
studi banding ke beberapa BUMDesa 
yang ada di Yogyakarta yang tentunya 
pernah bekerja bersama IRE. Ada dua 
BUMDesa yang menjadi lokasi studi 
banding,yakni BUMDesa Nglanggeran 
dan Tebing Breksi. Dua lokasi tersebut 
dipilih dengan beberapa pertimbangan 
seperti tata kelola kelembagaan 
yang sudah mapan, pengalaman 
kelembagaan, dan capaian yang sudah 
diperoleh.

Pelatihan dan Fasilitasi
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Kunjungan Belajar Bersama Forum Rembug Desa Kabupaten Bantaeng 

desa. Partisipasi itulah yang dapat 
menjadi modal dalam menggerakkan 
pembangunan di desa. Rekognisi 
dan subsidiaritas yang menjadi dua 
asas dalam UU Desa dirancang dan 
didorong untuk mampu meningkatkan 
partisipasi warga desa. Partisipasi 
menjadi kekuatan besar yang mampu 
mendorong lahirnya aksi kolektif warga 
desa.  Namun selama puluhan tahun, 
partisipasi warga desa “dikebiri” lewat 
pendekatan yang sifatnya top down. 
Dengan demikian, lahirnya UU Desa 
memungkinkan adanya transformasi 
warga desa dari keadaan apatis menjadi 
aktif.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang 
terselenggara berkat kerja sama antara 
IRE dengan Pemerintah Kabupaten 
Bantaeng. Secara garis besar, kegiatan 
ini membicarakan demokrasi desa dan 
praktik yang ideal dalam berdesa. Tidak 
hanya membahas mengenai hal-hal baik 
atau praktik baik UU Desa, rembug desa 
yang dilakukan tersebut juga mencoba 
memetakan tantangan implementasi ke 
depan. Tidak lupa, Tim IRE dan peserta 
juga mendiskusikan praktik “buruk” 
yang perlu dikurangi dalam berdesa. 

Dalam rembug desa tersebut, Tim 
IRE juga menekankan pentingnya 
menum buhkan partisipasi di level 
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Pelatihan Advokasi Anggran Untuk 
KKPA (Komite Kesejahteraan 
Perlindungan Anak)

IRE bersama KPPA pernah terlibat dalam 
kegiatan Pelatihan Advokasi Anggaran 
yang ramah anak dan perempuan. 
Ide awal munculnya pelatihanini ialah 
adanya keresahan yang dirasakan oleh 
KPPA terhadap maraknya kekerasan 
terhadap anak dan perempuan. Kegiatan 
pelatihan tersebut juga menjadi wujud 
komitmen KPPA dalam mengawal isu 
anak dan perempuan. Pelatihan yang 
dilakukan tersebut juga bertujuan 
untuk mendukung keberlanjutan KPPA, 

khususnya dalam aspek pembangunan 
SDM.

Dalam pelatihan tersebut, Tim IRE 
memberikan materi tentang hakikat 
UU Desa, sertapeluang dan tantangan 
yang dimiliki yang terkait dalam 
usahamendukung perlindungan ter-
hadap anak dan perempuan. Selain 
itu, Tim IRE juga menjelaskan penting-
nya menyusun perencanaan dan 
penganggaran yang inklusif dan partisi-
patif. Semangat inklusivitas sosial itulah 
yang menjadi salah satu ruh UU Desa.
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Praktik Pengalaman Lapangan Prodi 
Pengembangan Masyarakat Islam

Kerjasama IRE dengan IAI Ibrahimi Banyuwangi 

Kegiatan ini merupakan kegiatan 
learning and sharing yang berisi 
pemaparan terkait pengalaman 
IRE selama menjadi lembaga think 
tank advocacy yang berfokuspada 
isu desa. Dalam kegiatan tersebut, 
Tim IRE menekankan pentingnya 
memahami semangat dan hakikat UU 
Desa, khususnya dalam mendukung 
pembangunan yang berkeadilan dan 
inklusif. Inklusivitas menjadi arus baru 
dalam pembangunan yang menarik 
dan penting untuk diterapkan. Hal ini 
berkaitan dengan adanya upaya untuk 
mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan.

Inklusivitas erat kaitannya dengan 
kemudahan akses terhadap ruang publik 
bagi semua pihak tanpa mengenal ras, 
suku, bangsa, agama maupun yang lain. 
Dengan adanya dinamika yang ada, 
inklusivitas menjadi ide yang menarik 
dan kompatibel untuk menjawab 
persoalan yang ada saat ini.

Pelatihan BUMDesa

Kerjasama IRE dengan BBLM Yogyakarta

Lagi-lagi BUMDesa masih menjadi 
primadona bagi desa-desa di Indonesia 
khususnya pasca lahirnya UU Desa. 
BUMDesa merupakan lembaga 
yang memiliki posisi strategis dalam 
mengelola asset dan potensi yang 
dimiliki oleh desa. Tidak hanya itu, 
BUMDesa juga merupakan salah 
satu lembaga yang berpeluang besar 
mendapatkan suntikan modal melalui 
desa dalam bentuk penyertaan modal. 

Dalam kegiatan pelatihan tersebut, Tim 
IRE menekankan perlunya mengelola 
BUMDesa secara inklusif dan partisipatif. 
Setelah sekian lama diposisikan sebagai 
objek pembangunan, saat ini wajah desa 
sudah berubah. Salah satu perubahan 
yang coba diungkit dengan lahirnya UU 
Desa ialah lahirnya partisipasi dengan 
semakin dibukanya ruang untukterlibat 
dan beraspirasi. Dan BUMDesa dapat 
dibaca sebagai arena baru bagi warga 
untuk terlibat dalam pembangunan 
yang terjadi di desa.
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Workshop Penyusunan Kurikulum 
Sekolah Desa

Kerjasama IRE dengan STIE JAMBI

Kegiatan penyusunan kurikulum sekolah 
desa bukan merupakan hal yang baru 
bagi IRE. Kurikulum sekolah desa dapat 
diartikan sebagai acuan bagi desa dalam 
memahami pembangunan yang sesuai 
dengan ruh UU Desa. Oleh karena itu, 
kurikulum desa perlu disusun dengan 
melibatkan semua elemen yang ada di 
desa. Tujuannya agar pembangunan 
yang dilakukan mampu menghasilkan 
pembangunan yang  menguntungan 
dan ramah semua pihak.

Workshop Pemdes PMD Gorontalo

Kerjasama IRE dengan PMD Gorontalo

Pengembangan BUMDesa berpotensi 
untuk lebih memajukan perekonomian 
warga sehingga desa menjadi lebih 
mandiri. Pendirian dan pengelolaan 
BUMDesa pada dasarnya membangun 
tradisi berdemokrasi ekonomi di 
desa selain merupakan strategi untuk 
mengoptimalkan pengelolaan aset desa. 
Ide pendiriannya harus dikelola melalui 
mekanisme musyawarah desa. Melalui 
pelatihan yang dilakukan, diharapkan 
peserta yang terdiri dari perangkat 
desa dan pengurus Bum Desa di 
beberapa desa di Kabupaten Gorontalo 
mampu untuk, antara lain,memahami 
dan mengenal substansi UU Desa, 
memahami demokrasi desa dalam 
pengembangan ekonomi lokal, dan juga 
memahami konsep, regulasi, dan alur 
pembentukan BUMDesa.



42
INSTITUTE FOR RESEARCH AND EMPOWERMENT
LAPORAN TAHUNAN 2018

Pelatihan Implementasi  UU Desa 
Kabupaten Ngawi

Lahirnya UU Desa membawa tantangan 
dan peluang bagi desa. Dua hal 
tersebut menjadi dua sisi dalam satu 
keping mata uang yang tidak dapat 
dipisahkan. Namun demikian, satu 
hal penting yang ingin IRE sampaikan 
melalui kegiatan pelatihan ini adalah 
praktik baik yang sudah dilakukan 
oleh desa-desa di Indonesia baik di 
Jawa maupun luar Jawa perlu untuk 
disampaikankepadadesa-desa lain. 
Praktik baik itulah yang menjadi kabar 
baik dan sekaligus pemberi semangat 
bagi desa-desa lain untuk sama-sama 
membangun desa.
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Awal Tahun 2018 diskusi IRE dibuka 
dengan bedah buku “Kembali ke 
Mandat” yang merupakan buku terbitan 
DPD RI, sebagai refleksi pelaksanaan 
UU Desa. Diskusi yang dilaksanakan 
pada hari Selasa, 27 Februari 2018, 
menghadirkan empat narasumber, yaitu 
Ahmad Muqowam (Ketua Komisi I DPD 
RI), Anwar Sanusi (Sekjen Kemendesa 
PDTT), Ani Widayanti (Kepala Desa 
Sumbermulyo Bantul), dan Sunaji 
Zamroni (Direktur Eksekutif IRE). Tujuan 
diskusi bulanan waktu itu adalah 
melihat capaian-capaian implementasi 
UU Desa, menghimpun masukan-
masukan kritis pelaksanaan UU Desa, 
dan merekomendasikan rute perbaikan 
implementasi UU Desa sesuai dengan 
nilai dan mandat yang ada dalam UU 
Desa.

Diskusi Bulanan

Undang Undang No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa sejatinya membawa 
misi mulia, yaitu adanya transformasi 
ekonomi politik di desa yang diharapkan 
bisa mendorong kemandirian dan 
kesejahteraan bagi masyarakat 
desa. Desa didorong menjadi lebih 
demokratis secara politik, dan 
mandiri secara ekonomi dengan 
mengoptimalkan aset yang dimilikinya. 
Untuk mengawal penggunaan dana 
desa kali ini IRE mengadakan serial 
diskusi bulanan dengan tema “Praktik-
Praktik Penggunaan Dana Desa” pada 
hari Jumat, 27 April 2018, dengan 
menghadirkan empat narasumber, 
yakni Wahyudi Anggoro Hadi (Kepala 
Desa Panggungharjo), Dr. Arie Sujito 
(Sosiolog UGM dan Peneliti IRE), Wiwin 
Indarwati (Kepala Desa Pojok Kabupaten 
Karanganyar), Titok Hariyanto (Peneliti 
Senior IRE). Tujuan diskusi adalah 
mengabarkan praktik-praktik baik 
pengelolaan dana desa khususnya dan 
APBDesa pada umumnya agar menjadi 
inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia 
dan mendorong peningkatan kualitas 
akuntabilitas social pembanguan di 
desa.
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Di bulan berikutnya, pada hari Selasa, 15 
Mei 2018 IRE kembali mengadakan serial 
diskusi bulanan dengan tema “Praktik-
Praktik Penggunaan Dana Desa” yang 
kali ini diadakan di Balai Desa Logandeng 
Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. 
Diskusi bulanan kali ini memiliki beberapa 
tujuan, yakni (1) Mendorong pembinaan 
dan pengawasan kabupaten agar senafas 
dengan nilai serta semangat UU Desa; 
(2)  Mengabarkan praktik-praktik baik 
pengelolaan dana desa dan pada umumnya 
agar menjadi inspirasi bagi desa-desa di 
Indonesia; (3) Mendorong peningkatan 
kualitas akuntabilitas sosial pembangunan 
di desa. Narasumber yang hadir yaitu 
Arie Sujito (Peneliti Senior IRE), Immawan 
Wahyudi (Wakil Bupati Gunungkidul), Dina 
Mariana (Peneliti Senior IRE), dan Sutiono 
(Kepala Desa Banyusoco).
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Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, memberikan ruang 
kepada desa untuk membangun desa 
sesuai potensi yang dimiliki dengan 
mengedepankan partisipasi masyarakat. 
Tipologi, karakteristik, dan potensi desa 
merupakan sumber daya lokal dan aset 
desa sebagai dasar dalam menentukan arah 
pembangunan desa berbasis partisipasi 
guna mewujudkan desa yang mandiri, 
maju, dan sejahtera. Perlembagaan 
ekonomi lokal di desa memiliki banyak dan 
beragam model sesuai dengan basis aset 
desa dan sumber penghidupan masyarakat 
desa. Kelembagaan yang dikelola melalui 
usaha perorangan, koperasi, perusahaan 
swasta, kelompok, maupun desa (BUM 
Desa). Salah satu model pengelolaan 
ekonomi lokal yang berbasis aset desa 
yang saat ini mendapat perhatian publik 
adalah BUM Desa. Menurut UU Desa, 
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh desa melalui 
penyertaan aset, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besar kesejahteraan 

masyarakat desa. Hal ini menunjukkan 
bahwa pengembangan BUM Desa bukan 
berada di ruang kosong. BUM Desa harus 
dapat hadir, berperan, dan bersinergi di 
tengah-tengah usaha ekonomi yang ada di 
desa. Merujuk pada hal tersebut pada hari 
Selasa, 31 Juli 2018 IRE mengadakan diskusi 
bulanan dengan tema “Pengembangan 
Ekonomi Lokal Berbasis Aset” narasumber 
yang hadir adalah : Dr. Bambang Hudayana 
(Peneliti IRE dan Dosen FIB UGM), Ton 
Martono (Direktur BUMDesa Karangrejek, 
Gunungkidul), Dra. Erli Chaerlinatun 
M (Kepala BBLM), dan Sarbini (Kepala 
Desa Sariharjo). Tujuan diskusi ini adalah 
memetakan kebijakan, tahapan, dan 
proses inventarisasi aset desa untuk 
pengembangan Badan Usaha Milik Desa 
(BUM Desa) secara demokratis, sharing 
pengetahuan dan pengalaman dalam 
mengelola dan memanfaatkan aset-aset 
desa, mengidentifikasi persoalan, potensi, 
tantangan, dan kebutuhan yang harus 
dipertimbangkan dalam pengembangan 
usaha BUM Desa yang sinergi dengan usaha 
masyarakat desa.
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Pemilihan serentak kepala desa seluruh 
Kabupaten Bantul dan Kulon Progo telah 
usai. Hasilnya, dari pemilihan kepala 
desa (Pilkades) di Kabupaten Bantul, 
telah terpilih 30 kades di 15 kecamatan, 
sedangkan di Kulon Progo, 20 kades di 
9 kecamatan. Kepala desa terpilih akan 
dilantik secara resmi pada 21 November 
2018. Terpilihnya kepala desa baru 
memberikan harapan baru bagi warga desa 
agar lebih sejahtera, apalagi desa sekarang 
tidak lagi menjadi obyek tapi sudah 
menjadi subyek pembangunan, sesuai 
dengan mandat UU Desa. UU No 6 Tahun 
2014 tentang desa memberikan mandat 
bahwa desa mempunyai kemandirian 
untuk mengelola dirinya dengan diberikan 
kewenangan berdasarkan hak asal usul 
dan kewenangan lokal berskala desa. 
Apa saja program kepala desa terpilih? 
Untuk mengetahuinya, IRE  berinisitif 
mengadakan diskusi bulanan dengan 
tema “UU Desa di Mata Kepala Desa Baru” 
dengan menghadirkan kepala desa-kepala 

desa terpilih berdasarkan empat kategori. 
Pertama, kepala desa perempuan, kedua, 
kepala desa baru, ketiga kepala desa yang 
dulu pernah menjadi kepala desa kemudian 
maju lagi dan terpilih. Sedangkan keempat, 
kepala desa petahana. Dilaksanakan pada 
hari Selasa 27 November 2018 dengan 
empat narasumber, yakni Masduki Rahmad 
(Kepala Desa Guwosari, Pajangan, Bantul), 
Jiyono Ihsan (Kepala Desa Mangunan, 
Dlingo, Bantul), Titik Istiyawatun Khasanah 
(Kepala Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul), 
dan Titok Hariyanto (Peneliti Senior 
IRE), tujuan diskusi bulanan ini adalah 
sharing pengetahuan dan pengalaman 
dalam mengimplementasikan UU Desa, 
mengetahui apa saja program-program 
yang akan menjadi fokus kepala desa baru 
dalam menjalankan tata kelola pemerintah 
desanya, menakar komitmen kepala desa 
baru untuk perlibatan masyarakat dalam 
pembangunan, dan menciptakan ruang 
keterbukaan dan akuntabilitas dalam 
pembangunan desa.



LAPORAN KEUANGAN
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Catatan/
2018 Notes 2017

ASET ASSETS
Aset Lancar Current Assets

Kas dan setara kas 4.278.968.663      2c, 3 5.192.157.936      Cash and cash equivalents
Pembayaran di muka 54.260.001           4 367.568.654         Advances
Piutang 288.811.602         2d, 5 261.341.730         Receivables

Aset Tidak Lancar Noncurrent Assets
Investasi -                            6 115.000.000         Investment
Aset tetap 2.409.430.330      2f, 7 2.179.920.130      Fixed assets, net of

(949.377.123)        (866.488.543)        

Aset Lain-lain 190.097.940         8 190.097.940         Other assets
TOTAL ASET 6.272.191.413      7.439.597.847      TOTAL ASSETS

LIABILITAS LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek Short-term liabilities

Dana titipan 58.899.830           9 29.947.750           Funds deposited
Utang proyek 116.159.400         10 66.600.309           Account payables
Jumlah liabilitas jangka pendek 175.059.230         96.548.059           Total short-term liabilities

Liabilitas Jangka Panjang -                            -                            
JUMLAH LIABILITAS 175.059.230         96.548.059           TOTAL LIABILITIES

ASET NETO NET ASSETS
Tidak terikat 3.198.340.942      2g, 11 3.376.876.186      Unrestricted
Terikat temporer 2.898.791.241      2g, 12 3.966.173.602      Temporarily restricted

JUMLAH ASET NETO 6.097.132.183      7.343.049.788      TOTAL NET ASSETS

Atas nama dan mewakili Pengurus/On behalf of and representing the Board,
20 April/April  2020

Dr. Bambang Hudayana, M.A Rika Sri Wardani
Direktur Eksekutif/Executive Director Manajer Keuangan/Finance Manager

7.439.597.847      

Accumulated 

depreciation 2018

Akumulasi penyusutan tahun 
2018

6.272.191.413      
TOTAL LIABILITAS DAN 
ASET NETO

TOTAL LIABILITIES AND 
NET ASSETS

YAYASAN IRE FLAMMA IRE FLAMMA FOUNDATION
LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
Tanggal 31 Desember 2018 As of December 31, 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah) (Expressed in Rupiah)

1
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Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018

Catatan/
2018 Notes 2017

Pendapatan: Income:
Sumbangan (kontribusi staff) 1.399.161.280      13 1.057.468.990      Donations (staff cotributions)
Jasa layanan 19.062.620           13 6.300.000             Services fee
Penerimaan lainnya 27.733.210           13 158.925.410         Other receipts

Jumlah 1.445.957.110      1.222.694.400      Total
Aset neto yang berakhir pembatasannya: Net asset released from restrictions:

9.590.897.852      14 8.823.076.562      

Jumlah pendapatan 11.036.854.962    10.045.770.962    Total revenue

Beban-beban: Expenses:
Beban proyek 9.590.897.852      14 8.823.076.562      Projects expenditures

Beban lembaga: Institution expenditures:
Beban program 11.947.680           15 10.259.920           Program expense
Beban personalia 862.909.090         16 836.082.350         Salaries and benefits expense
Beban perjalanan 71.467.980           17 54.819.540           Duty travel expense
Beban overhead kantor 226.824.390         18 221.185.500         Overhead office expense
Beban penyusutan 106.913.662         19 73.250.290           
Beban asuransi 58.348.110           20 56.657.310           Insurance expense
Beban pajak 2.619.700             21 2.278.700             Tax expense

Beban lain-lain 13.948.716           23 10.684.400           Others expense
Kerugian pada Investasi 115.000.000         27 -                            Loss on Investment

Jumlah beban 11.095.377.180    10.100.794.572    Total expense

(58.522.218)          (55.023.610)          

8.374.311.121      24 11.602.024.649    
23.260.553           25 23.763.752           

-                            26 (61.096.730)          

888.803                28

(9.590.897.852)    14 (8.823.076.562)    

(1.192.437.375)    2.741.615.109      

-                            -                            Donations

PERUBAHAN ASET NETO (1.250.959.593)    2.686.591.499      CHANGES IN NET ASSETS

7.343.049.788      4.545.615.133      

Penyesuaian aset bersih 5.041.988             110.843.156         

6.097.132.183      7.343.049.788      

Atas nama dan mewakili Pengurus/On behalf of and representing the Board,
20 April/April  2020

Dr. Bambang Hudayana, M.A Rika Sri Wardani
Direktur Eksekutif/Executive Director Manajer Keuangan/Finance Manager

PERUBAHAN ASET NETO 
TIDAK TERIKAT

CHANGES IN UNRESTRICTED 
NET ASSETS

Adjustment in net assets
ASET NETO PADA 
AKHIR TAHUN

NET ASSETS AT 
END OF THE YEAR

Sumbangan/hibah dari donor Donation/grants from donor
Pendapatan bunga bank Receipts of interest income

Pengembalian sisa dana proyek 
ke donor

Kenaikan/(penurunan) aset neto Increase/(decrease) in temporarily 

PERUBAHAN ASET NETO 
TERIKAT PERMANEN

CHANGES IN PERMANENTLY 
RESTRICTED NET ASSETS

Sumbangan

Kenaikan/(penurunan) aset neto 
terikat permanen

Increase/(decrease) in permanently 
restricted net assets

ASET NETO PADA 
AWAL TAHUN

NET ASSETS AT 
BEGINNING OF THE YEAR

Returning unused project funds 
to the donor

Pendapatan proyek lainnya Other project income

Aset neto terbebaskan dari 
pembatasan 

Net assets released from 
restrictions

Depreciation and amortization 

Kenaikan/(penurunan) aset neto tidak 
terikat 

Increase/(decrease) in unrestricted net 
assets

PERUBAHAN ASET NETO 
TERIKAT TEMPORER

CHANGES IN TEMPORARILY 
RESTRICTED NET ASSETS

34.500.000           12.500.000           
Management and general 

expense
Beban manajemen dan umum 22

LAPORAN AKTIVITAS STATEMENT OF ACTIVITIES
For the Year Ended December 31, 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah) (Expressed in Rupiah)

Pemenuhan program dan waktu 
pembatasan

Satisfaction of programs and time 
restrictions

YAYASAN IRE FLAMMA IRE FLAMMA FOUNDATION

2
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Catatan/
2018 Notes 2017

AKTIVITAS OPERASI OPERATING ACTIVITIES

Sumbangan (kontribusi staff) 1.399.161.280      1.057.468.990      Donations (staff cotributions)
Jasa layanan 19.062.620           6.300.000             Services fee
Penerimaan lainnya 27.733.210           158.925.410         Other receipts
Penerimaan Project lainnya 888.803                -                            Other receipts

Pengeluaran: Expenditures:
Pengeluaran proyek (9.609.880.947)    (8.686.812.562)    Projects expenditures

Pengeluaran lembaga: Institution expenditures:
Pengeluaran program (11.947.680)          (10.259.920)          Program expenditures

Pengeluaran perjalanan (71.467.980)          (54.819.540)          Duty travel expenditures
Pengeluaran overhead kantor (226.824.390)        (221.185.500)        Overhead office expenditures
Pengeluaran asuransi (58.348.110)          (56.657.310)          Insurance expenditures
Pengeluaran pajak (2.619.700)            (2.278.700)            Tax expenditures

Pengeluaran lain-lain (13.948.716)          (10.684.400)          Others expenditures
8.374.311.121      11.602.024.649    

23.260.553           23.763.752           

-                            (61.096.730)          

313.308.653         (70.612.645)          
Pengeluaran kas untuk piutang (27.469.872)          135.570.960         

Pembayaran utang operasional -                            -                            

Pembayaran utang proyek 49.559.091           64.559.320           

AKTIVITAS INVESTASI INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap (229.510.200)        (277.415.000)        Purchase of fixed assets

AKTIVITAS PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan sumbangan terikat -                            -                            Restricted Net Assets

Atas nama dan mewakili Pengurus/On behalf of and representing the Board,
20 April/April  2020

Dr. Bambang Hudayana, M.A Rika Sri Wardani
Direktur Eksekutif/Executive Director Manajer Keuangan/Finance Manager

lncrease/(decrease) in fund 

deposit

Reconciliation of changes in net assets 

to net cash used in operating activities:

Kas neto diterima (digunakan) untuk 
aktivitas operasi

Net cash received (used) in 

operating activities

RekonsiliasI perubahan 
dalam aset neto menjadi 
kas neto yang digunakan 

Penerimaan (pengeluaran) kas 
dana titipan

28.952.080           

(683.679.073)        

Pengembalian sisa dana proyek 
ke donor

Returning unused project funds 

to the donor
Pengeluaran kas untuk uang 

(27.943.190)          

2.997.680.234      

(lncrease)/decrease in advance 

(277.415.000)        

-                            

KAS DAN SETARA KAS PADA 
AWAL TAHUN

Kas neto diterima (digunakan) untuk 
aktivitas investasi

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
BEGINNING OF THE YEAR

KAS DAN SETARA KAS PADA 
AKHIR TAHUN

CASH AND CASH EQUIVALENTS 
AT END OF THE YEAR

Kas neto diterima (digunakan) untuk 
aktivitas pendanaan

Net cash received (used) in 

financing activities

KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO 
DALAM KAS DAN SETARA KAS

INCREASE/(DECREASE) IN NET 
CASH AND CASH EQUIVALENTS

5.192.157.936      

4.278.968.663      

2.720.265.234      

2.471.892.702      

5.192.157.936      

-                            

(913.189.273)        

Net cash received (used) in 
investing activities

(229.510.200)        

(Dinyatakan dalam Rupiah) (Expressed in Rupiah)

Sumbangan/hibah dari donor Donation/grants from donor 
Pendapatan bunga bank Receipts of interest income

YAYASAN IRE FLAMMA IRE FLAMMA FOUNDATION
LAPORAN ARUS KAS STATEMENT OF CASH FLOWS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 For the Year Ended December 31, 2018

(lncrease)/decrease in 

receivables
lncrease/(decrease) in 

payables
lncrease/(decrease) in projects 

payables

Salaries and benefits 

expenditures
(836.082.350)        (862.909.090)        Pengeluaran personalia

Management and general 

expenditures
(12.500.000)          (34.500.000)          

Pengeluaran manajemen dan 
umum

3
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