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Dinda Ahlul: 

Selamat pagi. Kita kehadiran 4 narasumber: Pak Rahmad Pribadi, Pak Sutoro Eko, Pak Ribut 

Raharjo, dan Bu Surini. Kita akan dipandu oleh peneliti IRE, pegiat isu gender dan desa, Mbak 

Dina Mariana. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Semoga diberikan kelancaran. 

Dina Mariana: 

Terima kasih. Selamat pagi. Selamat datang di dialog “Connecting Local and National 

Economy: BUMN dan Ekonomi Desa”. Saat ini ada empat narasumber: Pak Rahmad, selaku 

Direktur PT Pupuk Kaltim. BUMN ini memiliki berbagai program untuk menghubungkan 

ekonomi di tingkat desa dan perusahaan.  

Kedua Ibu Surini akan jadi pembicara kedua kita. Pengelola Griya Coklat. Ketiga, Ribut 

Raharjo, pimred Tribun Jogja. Beliau sudah pagi sekali join. Beliau akan bicara tentang peran 

media dalam membangun ekonomi lokal. Bagaimana media menjadi fasilitator untuk 

menjembatani kepentingan masyarakat dan lokal. Terakhir Sutoro Eko, dari STPMD, yang ikut 



berperan dalam pembuatan UU Desa. Lewat Youtube dan medsosnya, beliau menguliti tentang 

UU Desa.  

Empat narsum memiliki kekayaan pengalaman, untuk membangun optimisme, dan usaha kecil 

berbasis potensi lokal. Semangat bagi kita menumbuhkan perekonomian nasional. Untuk 

menyingkat waktu, saya persilahkan Pak Rahmad Pribadi. Kita harap ini bisa membangun 

optimisme kita semua.  

Rahmad Pribadi: 

Saya akan memberikan gambaran umum, kebetulan saya akan meninggalkan ruang ini, tapi 

ada vice president, ibu Asri bisa meneruskan. Kalau bicara BUMN binaannya lain dengan 

profit organisation (swasta). BUMN ada amanah negara dalam UU, ada lima tuga BUMN. 

Yang kalau dirangkum jadi dua: agen pembangunan dan pencipta nilai (profit making). Sebagai 

pembangunan, tak lepas dari basis desa, karena sebagian besar masyarakat bermukim di desa. 

Kalau menghubungkan BUMN dan desa tak sulit, karena udah diatur di UU. 

Sebelum melangkah jauh, ada informasi sedikit tentang pupuk Kaltim. Anak perusahaan pupuk 

Indonesia ini ada tiga produksi: (1) memproduksi berbagai macam pupuk, seperti pupuk urea, 

pupuk hayati yang khusus, (2) petrokimia berbasis gas, (3) kebun sawit /plantation, mimpi 

besar kita dalam renewable resources, SDA tergantikan lewat kelapa sawit dengan produk 

turunannya. Kita juga cukup menguasai pasar di dalam dan luar. 

Yang diamanatkan pimpinan kami, menteri BUMN dalam pembangunan ekonomi desa, Erick 

Thohir memberi framework, agar jadi katalisator ekonomi desa. Peran inni dibagi jadi 3 kluster: 

(1) perbankan, (2) energi, (3) pangan. Pupuk Indonesia ada di pangan. Ini kita tidak lanjuti. Di 

sektor pangan kita berusaha membikin ekosistem. Kita membangun dengan banyak kekuatan 

seperti Bulog, dll.  

“Pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa,” kata Soekarno. Kita punya program bernama 

agrosolution. Yaitu upaya meningkatkan produktivitas pertanian, dengan menghilangkan 

ketergantungan petani dari subsidi, dengan pendapatan yang lebih besar. Dengan praktek 

pertanian yang baik dan dukungan berbagai sektor bisa. Di petani sering di-ijon karena tak 

punya uang yang cukup. Kita membangun ekosistem di sana. Nanti produktivitas dan 

pendapatan petani naik. Meski beli pupuk non-subsidi mahal, pada akhirnya dapat lebih baik 

bagi petani. Bukan karena subsidi jelek, karena pupuk subsidi sedikit.  



Ini yang sudah kita lakukan di pupuk kaltim. Approach CSR, PKT proaktif, tak menunggu 

orang datang, kita akan datang untuk melihat potensi agar mengembangkan daerah. Kita tak 

hanya charity tapi safe value. Di samping memberdayakan ekonomi, kita lihat linkage dengan 

bisnis agar yang dibantu bisa maju. Konsepnya community shares value. 

Kontribusi BUMN untuk pangan, Pupuk Kaltim besar dengan menjaga integritas bansga. Saya 

berharap nanti ada diskusi lanjutan terkait pembangunan Indonesia yang berkeadilan dan 

membangun masyarakat, kami Pupuk Kaltim siap berkolaborasi dengan siapa pun. Saya 

mohon izin karena mengikuti rapat yang lain. Mbak Asri semacam KSP sudah bergabung, 

untuk ditindaklanjuti beliau. 

Dina Mariana: 

Terima kasih Pak Rahmad. Sudah memberikan gambaran besar, membangun integritas petani 

khususnya. Bu Asri yang nanti akan melanjutkan. Sangat efisien waktu dari Pak Rahmad, 

selanjutnya saya mengundang ibu Surini. Beliau aktivis perempuan di tingkat desa yang 

meningkatkan ibu-ibu Nglanggeran untuk produk-produk lokal seperti coklat, pisang, dan 

produk olahan lainnya. Di Desa Nglanggeran ada Griya Coklat dan produknya enak.  

Surini: 

Terima kasih. Saya Surini dari Griya Coklat Nglanggeran. Di sini kami dari perempuan dan 

pemberdayaan perempuan menerapkan sistem pelatihan.  

Dina Mariana: 

Sepertinya ada gangguan koneksi. Kita lompati dulu, saya beralih ke Pak Ribut. Selamat pagi 

Pak Ribut. Saya punya beberapa pertanyaan terkait peran media dalam mendorong ekonomi 

lokal. Dan bagaimana membantu memperkuat ekonomi nasional. 

Ribut Raharjo:  

Selamat pagi para narasumber dan guru saya. Ketika bicara ekonomi lokal dan nasional, saya 

iseng di internet memasukan kata kunci desa wisata dan ekonomi nasional. Poin-poin yang 

muncul, kebangkitan pariwisata di desa wisata; desa wisata meningkatkan ekonomi nasional; 

desa wisata membuka lapangan kerja. 

Desa wisata ini konsep luar biasa. Di Tribun Jogja, apa yang kita diskusikan linier dengan 

pemberitaan di layer nasional. Pandangan kita sebagai media, dengan riset media terkait desa 

wisata, ternyata kami melihat banyak BUMN berperan dalam pembangunan desa wisata. Tapi 



peran di sini hanya perintah, instruksi. BUMN bantu desa wisata. Setelah itu hanya tinggal 

logonya. Padahal untuk bangun desa wisata. BUMN bisa berperan sejak awal.  

Di sisi lain melihat potensi, ada pemerintah desa dan daerah. Ada peran tokoh kunci yang bisa 

jadi dirijen, juga bisa melibatkan peran kampus. Kalau tidak salah, ada tridarma Perguruan 

Tinggi, dengan pengabdian masyarakat. Di KKN bisa jadi KKN tematik bangun desa wisata. 

Desa wisata bukan hanya tempat wisata, yang cenderung tak sustain; tapi jadi desa wisata tak 

meninggalkan SDM. Di Kentengsari 60-70% masyarakat ikut berperan. Warga tak kerja bisa 

ambil bagian. Misal petani kopi, dengan kesungguhannya bisa diajak.  

Desa wisata filosofinya bukan filosofi bati (laba) yang ambil banyak keuntungan. Lebih ke 

bagaimana warga desa terlibat, dan soal SDM. Human resources driven bukan financial driven. 

Jangan sampai budaya di desa berubah karena banyaknya orang datang. Meski di sisi lain desa 

tak bisa meninggalkan industri. Desa wisata yang mendatangkan hotel dan mengelola wisata 

dan satu tamu. Kita tak akan berdiri sendiri, harus dalam satu ekosistem.  

Itu cara pandang media di desa wisata. Seperti apa dukungan media terhadap, katakan desa 

wisata dulu. Sebenarnya, kalau desa wisata punya news value wartawan akan berbondong 

kesana. Tetapi, bagaimana media terhadap wisata? Kasus tentang kekecewaan wisatawan 

tentang harga pecel lele, tentang parkir, ada yang dipaksa jasa tertentu, ini sangat luar biasa 

pengaruhnya. Di masa publish mudah, media ambil itu juga dengan porsi seimbang. Ini ada 

dampaknya.  

Ini jadi bagian penting buat kita. Peran media mendorong, ketika mendapati kekecewaan? 

Apakah langsung ke sosial media? Di masa tak bisa dibendung. Netizen bisa sekaligus 

publisher, kami sebagai media mainstream justru kalah cepat dengan teman-teman netizen. 

Setelah lihat desa wisata. Lapangan ekonomi nasional bisa dimulai dari UMKM. Sekarang 

UMKM mana yang tak masuk digital place. Kenapa tidak memulai dari UMKM desa? Ini 

sangat menyemangati UMKM. UMKM harus naik kelas. Naik kelas digital, juga lelang 

pengadaan di pemerintahan. Kalau tak bisa dikerjakan sendiri ada wadah koperasi, itu cita-cita 

yang baik. Atau kerjasama dengan BUMN, bagaimana BUMN butuh sesuatu. Apakah mereka 

datang ke BUMN? 

Penjelasan saya segitu dulu. Saya lebih suka tanya jawab. Hari ini bisa dirumuskan, dari hal 

kecil, dari kita sendiri. Media berkepentingan mendorong ekonomi tumbuh. Dengan cara apa? 

Kalau good news ya good news. Inspiring. Media menampilkan how to, media memberi 



success story untuk membuat orang belajar. Inilah yang coba kita perankan dalam memabngun 

pertumbuhan ekonomi.  

Dina Mariana: 

Terima kasih. Berhubungan dengan cerita BUMN dan desa, saya ingat 20 desa di Borobudur 

mendapat dukungan fasilitas. Bangunann ekonomi dalam bentuk Joglo tak cukup membuat 

berdaya. Inilah yang kita butuhkan kolaborasi dengan pihak lain: desa, kabupaten, dan lembaga 

ekonomi lain untuk penguatan pemberdayaan ekonomi. Simbol itu yang kita kritisi, BUMN 

tak hanya hadir pasang nama tapi juga penggerak.  

Desa wisata jadi isu utama yang dibahas Pak Ribut. DI masa pandemi, IRE studi di desa wisata 

dan efeknya kerasa. Apalagi kalau menggantungkan desa wisata jadi sumber utama. Pelajaran 

menarik ada di Desa Nglanggeran di sana, bagaimana ketika terpuruk, pokdarwis di sana masih 

punya lahan pertanian dan tak meninggalkan sektor pertanian meski wisata jalan. Sumber 

alternatif inilah yang jadi pegangan di aras lokal. Saya persilahkan Bu Surini yang tadi sempat 

terputus.  

Surini: 

Terima kasih. Di sini saya selaku wakil Griya Coklat akan membagi pengalaman Griya Coklat 

Nglanggeran yang ada di Patuk, Gunungkidul. Griya Coklat melakukan kegiatan sehari-hari 

dengan perempuan dan ibu-ibu di Desa Nglanggeran. Awalnya itu dari CSR, Dinas Kehutanan, 

serta melibatkan elemen dan kelompok masyarakat. 

Elemen pertama coklat dan bahan baku. Bapak-bapak diikutkan dalam pengelolaan. Bapak-

bapak tersebut observasi untuk biji kakao kering. Lalu unsur yang terlibat ada tim pendidikan. 

Ada satu tim memproduksi bubuk kakao. Juga kegiatan UKM griya coklat, akan diolah menjadi 

produk lainnya. Setelah itu, dihubungkan dengan berbagai macam kegiatan dengan petani 

hingga berhubungan dengan pegawai negeri. 

Untuk lahan kakao, memberdayakan ibu-ibu dan perempuan. Kami melakukan kegiatan mulai 

dari hulu sampai hilir. Ibu-ibu bisa membantu produksi dan membantu perekonomian desa. 

Kami ada beberapa jenis lahan kakao yang disediakan. Produk olahannya, kami UKM yang 

punya keyakinan produk kita berinovasi untuk menjadi produk lain, beberapa produk 

minuman, produk siap saji, dll. Harga coklat juga bervariasi.  Sesuai kantong masyarakat kita. 



Untuk legalitas usaha. Legalitas saat ini adalah dari dinas kesehatan dan juga sertifikat halal, 

BPOM. Untuk yang lain, juga ada dari BPOM, persyaratan UKM untuk ekspor keluar negeri. 

Kemudian saat ini hal-hal yang kita lakukan di masa pandemi, kita membuat produk yang 

dikirim ke berbagai daerah dan penjualan online. Kita melakukan penjajakan, usaha produksi 

kita ke Singapore dan diterima dengan baik.  

Dina Mariana: 

Terima kasih Ibu Surini. Menarik pengalaman memperdayakan ibu-ibu. Ini bisa 

membangkitkan semangat ibu-ibu yang lain, hal kecil kalau dimulai dengan penuh semangat 

membuahkan hasil yang besar. Kita tahu Griya Coklat produksinya cukup banyak dan 

merambah ke pasar internasional. Terakhir Pak Sutoro Eko. Tadi ada beberapa kunci, 

perspektif yang menjadi warning untuk ekonomi desa? Bagaimana membangun konektivitas 

di desa? 

Sutoro Eko: 

Terima kasih, saya bukan sarjana ekonomi tak tahu teori ekonomi tapi teori ekonomi gagal di 

desa. Saya ilmu titen saja. Semoga jadi sebuah perspektif. Sebenarnya sekian tahun lamanya 

ada konektivitas lokal, nasional, global. Tapi bukan nasional yang bekerja, tapi pusat,ada 

hubungan pusat dan pinggiran. Saya kasi ilustrasi ada perhutani dan masyarakat. Itu terhubung, 

tapi relasinya tak fair dan tak adil. Desa-desa di berbagai tempat mengakses Perhutani tapi 

susah. Ada di Kebumen berhasil tapi hanya di negosiasi. 

Presiden pernah bertanya, mengapa hutan-hutan di Finlandia bisa memakmurkan rakyat? Tapi 

hutan Indonesia tak memakmurkan? Karena koneksinya adalah koneksi marjinalisasi. 

Harusnya dari eksploitasi ke kolaborasi. Konektivitas ini yang kita bangun dengan serius. Saya 

akan bicara tentang ekonomi gotong royong. Ada kutipan Bung Karno, kalau bicara ekonomi 

kita bicara hal yang radikal dan revolusioner. 

Ekonomi (saat ini) sukses menghisap desa. Membentuk pusat, negara, kota; di mana modal ini 

pusat. Juga isolasi ekonomi politik desa yang menghambat desa. Misal ada yang bicara Budesa 

tak relevan bangun ekonomi desa, karena dirasa rendah, tak efisien (karena banyak orang). Ini 

argumen mengisolasi. Di sisi lain desa tak bisa mendirikan usaha. Baru UU Ciptaker, Bumdesa 

sebagai badan hukum, meski belum menjelaskan desa sebagai makhluk ekonomi yang bisa 

mendirikan usaha. 



Ini pembangunan desa sebagai ganti ekonomi, pembangunan desa proyek kapitalisasi untuk 

kepentingan eksploitasi ekonomi; proyek itu untuk isolasi desa. Orang sibuk di perencanaan 

dan berhenti di sana . Misal MP2EI, MP3KI. Hanya berhenti di dokumen. Bukan ngangkat 

desa justru mengisolasi desa. Negara tak turun baik, tapi malah campur tangan detail dengan 

proyek. Ini juga isolasi. Hari ini proyek masuk desa luar biasa. Kalau secara mikro, 1000 desa 

1000 cerita. Pendekatannya beda-beda.  

Ini jalan menuju kemakmuran, makmur dalam artian tumbuh dan merata. Ada empat tipe:  

(1) Desa mlarat ini jumlahnya tak banyak, ini pertumbuhan rendah - kemerataan rendah. 

(2) Desa timpang, desa kebun, desa tambang, desa industri pertumbuhan luar biasa yang 

meminati rakyat jelita bukan jelata, kapital tak dimiliki orang setempat. Hutan kaya, rakyat 

mlarat.  

(3) Pertumbuhan rendah, pemerataan tinggi. Ini desa subsisten, ekonomi konsumtif, involusi, 

jalan di tempat. Ini desa kebanyakan. Hasil begitu-begitu saja, konsumsi digerakkan oleh 

bantuan pemerintah, remintensi dari perantau. Umumnya subsisten.  

(4) Pertumbuhan tinggi pemerataan tingga. Tadi Pak Ribut dan Bu Surini cerita. Ada daya 

dorong dan ini sudah mulai tumbuh. Meski jangan terlalu terpesona, jangan latah dengan 

ekonomi kreatif wisata. Tapi ekonomi produktif, bukan kreatif.  

Saya menyaksikan di Kalimantan desa kaya tapi gak makmur. Di sana seorang warga punya 

20 hektar sudah biasa. Tapi itu tidak jadi apa-apa. Ini petanya beda-beda. Jangan menggunakan 

pendekatan petani yang seragam dan teknokrat, yang kayak palu, apa pun di depannya dipaku. 

Padahal petani di seluruh republik, kebanyakan petani gurem. Masak kalau 20 hektar ini pakai 

pendekatan petani gurem. Yang punya 20 hektar didorong jadi petani profesional. Di sini bilang 

tak mau bertani, ya, jadi tuan tani. Berpikirlah progresif. 

Saya mengarahkan arahan presiden. Sejak 2015 bagaimana mengurangi urbanisasi. September 

2020 ada konsep ruralisasi, bagaimana membuat desa jadi basis penghidupan, dan daya ungkit 

desa. Meski ini layu karena tak jadi kebijakan. Menteri malah buat proyek yang tak jelas 

tentang SDGs desa. 

Redistribusi ini penting. Ekonomi yang banyak dan masif, yang tak hanya satu dua jika bicara 

pertumbuhan dan pemerataan. Orang lokal harus tumbuh dengan redistribusi. Ada dana desa 

tapi tak menarik karena proyek. Redistribusi lain ada hutan desa, lahan bekas tambang BUMN 



yang masyarakat adat telah memperjuangkannya. Ini ada banyak (lahan) bekas, secara lokal 

masih sangat relevan.  

Bekas-bekas bisa di-redistribusi dan bekerjasama antar desa. Juga akses desa terhadap Sumber 

Daya Milik Bersama. Bisa air, pantai, laut, dll. Pemerintah harus membuka ini. Desa punya 

hak meminta dan menerima pada negara. Sumber-sumber otoritasnya ada di gubernur, kalau 

dulu di bupati. Gubernur punya peran agar Sumber Daya Bersama merata. 

Terus Ekonomi Gotong Royong. Ada korporasi rakyat bekerja sesuai kompetensi lokal. Setiap 

desa punya keunikan, tak harus latah, nanti kanibal. Lalu konsolidasi desa, yang dimotori oleh 

4A (aktor, aset, akses, arena). Arena proses produksi sampai produksi. Aset tak cuma tanah 

umu, juga tanahnya warga. Misal desa di Demak ada gerakan menanam. Misal di Lombok 

Barat, setiap Rumah Tangga menanam manggis. Bisa dijual ke Asia Timur. Kenapa gak 

diorganisir sendiri? Ada perbedaan, gak cuma manggis tapi juga madu, dll. 

Dengan gerakan lokal, maka skala ekonomi akan semakin besar. Lalu ada proteksi pemerintah. 

Arahan presiden BUMN atau BUMD membeli hasil dari rakyat. Poin yang saya sampaikan, 

harus melindungi usaha rakyat yang dikonsolidasi desa, contoh ongkir ke Cina (ekspor) gratis. 

Ini bagaimana membuka akses. Kesempatan membuka usaha. Termasuk melindungi usaha dari 

rentenir dan tengkulak yang ada di mana-mana yang ngeri-ngeri sedap. Orang malas 

berproduksi karena jualnya susah. Proteksi harus hadir di situ. 

Poin selanjutnya ada kolaborasi. BUMN bisa jadi komponen, yang setengah negara, setengah 

perusahaan. Ada perusahaan makanan kumpul dengan petani, perusahaan distribusi pupuk, lalu 

membeli produk petani. Ini dibuat lebih masif. Juga kolaborasi antara PTP Tembakau di 

Klaten. Tembakau menarik, karena 90% milik rakyat, kalau pabriknya korporasi. Asosiasi 

tembakau, bentuk terakhir benteng kedaulatan yang luar biasa. Sektor lainnya sudah diobok-

obok. 

Seperti di Malaysia di sektor sawit, 80% rakyat, 20% korporasi. Pola-pola seperti itu bisa kita 

kembangkan. Kapitalisme tak bisa dibendung, tapi siapa pemilik kapitalisme itu. Yang lokal-

lokal tumbuh memang tapi di situ-situ saja, lokalisme naif. 

Ini tentang ruralisme. Ruralisasi membentuk desa sebagai kapital juga, atau pusat 

pertumbuhan. Orang desa nyaman hidup di desa. Kalau kencang urbanisasi, desa tak bisa 

hidup. Problemnya pembangunan desa 40 tahun lebih tak menciptakan pekerjaan yang 

berkelanjutan.  



Misal proyek radikal planning, lewat agropolitan. Tapi prinsip radikal tidak ada, karena berasal 

dari atas. Juga, desa berpartisipasi dalam pembangunan di pedesaan. Lima tahun ini kan gak 

berkembang. Dulu ada RPKP, tapi mangkrak tak jalan.  Di sini bukan (butuh) inverbensi pusat 

tapi akselerasi. Entah BUMN atau Dana Lokasi Khusus. Lalu, bukan eksploitasi tapi investasi 

dan kolaborasi perusahaan. Contohnya PTP dengan para tembakau di Klaten. 

Dina Mariana: 

Terima kasih, dua slide terakhir sangat menggoda jadi bahan diskusi. Terkait dengan pesan 

gotong royong, bagaimana korporasi desa harus kita perkuat. Ada konsolidasi dan proteksi 

pemerintah. Agar desa tak kehilangan kewenangan, juga kolaborasi desa dengan perusahaan. 

Slide terakhir mengingatkan kita lagi. Ada kritik tentang pembangunan pedesaan yang tak 

sesuai harapan. Pemerintah kabupaten bangun tapi basisnya spasial, bukan kebutuhan 

pengembangan berjejaring satu desa dan desa lainnya. Ini kritik IRE sama pemerintah pusat 

dan daerah. Yang ingin konsen ke penguatan, tapi road map tidak tepat. 

Di kolom chat sudah ada pertanyaan. Pertama dari Pak Primi, IAIN Kudus. Bagaimana 

menggali potensi desa? Ada pula statement dari Pak Heri, kita sering melihat perencanaan 

bagus, tapi itu tak cukup untuk pembangunan desa. Tak banyak eksekutor terkait itu. Saya 

melempar pertanyaan itu pada narasumber. Juga silahkan jika ada yang akan raise hand dan 

menyalakan mik. 

Hery Salugu BBPPMD Yogyakarta: 

Sebenarnya dalam Permen Desa sudah ada tentang pendampingan. Di pelatihan pun ada 

substansi fasilitasi pembangunan. Ada dua hal yang kita lakukan, pertama pendamping 

masyarakat desa dan pendampingan pasca pelatihan. Mana yang lebih penting dan darimana 

pendampingan dilakukan? 

Philipus Abah Nauw: 

Saya dari Papua. Saya tanya pada Ibu Surini sebagai aktivis perempuan bagaimana berperan 

membangkitkan untuk penanaman coklat. Kami di Papua di kampung saya soal potensi desa 

ada, tapi peran perempuan belum. Metode apa yang tepat untuk mendobrak peran perempuan 

untuk partisipasi ekonomi kreatif tingkat desa? 

Mustakim D (Sulteng): 



Mungkin ada pencerahan, yang berhubungan dengan pendampingan yang ada sekarang, dana 

desa, ada beberapa kelemahan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan sebelumnya sebelum 

turun ke lokasi tugas ada pembekalan. Dalam mengidentifikasi potensi di desa, desa-desa 

masih asyik dengan kegiatan yang berhubungan dengan fisik dan mudah dikerjakan. Yang 

butuh pencerahan, kami sebagai pendamping, kalau kreatif dan ada ilmu dasar itu 

memungkinkan, tapi kapasitas teman-teman, meski potensi ada belum maksimal. Mungkin ada 

metode? Gimana merumuskan potensi? Kami gak punya ilmu itu. Agak susah, ada beberapa 

hal yang jadi persoalan, kami idealis tapi yang lain yang punya disiplin ilmu, ada yang 

memanfaatkan keilmuan dia untuk mengambil nilai. Ketika melakukan penguatan ke desa, kita 

tak punya skill, teman-teman dilihat-lihat saja karena tak punya nilai tambah.  

Surini: 

Menurut pengalaman saya sebagai perempuan, kita punya beberapa metode untuk mendobrak: 

1. Suami memberi ruang kepada ibu atau pasangan untuk belajar. Bisa dengan buku, 

sosmed, atau berproses di luar rumah. 

2. Harus bisa menggandeng praktisi atau akademisi, sehingga bisa nambah ilmu dan 

wawasan. 

3. Para bapak-bapak dianjurkan untuk mengajak keluar ibu-ibunya. Agar perempuan bisa 

meningkatkan ekonomi keluarga. Perempuan tak hanya di rumah. Ini yang bisa 

dilakukan tanpa meninggalkan kerja rumah tangga.  

Misal dari Griya Coklat kerja dari jam 9 pagi sampai 4 sore. Kegiatan sebelum jam 9 di rumah 

harus selesai, setelah pulang dari Griya Coklat, bisa pulang sebagai IRT. UKM kami berbasis 

sosial juga, waktunya kerja juga jemput sekolah untuk meluangkan jemput sekolah, atau kerja 

yang lain misal Posyandu diberi izin. Posyandu adalah alat agar generasi kita lebih baik.  

Dina Mariana: 

Pemberdayaan perempuan tak cuma perempuan saja, tapi juga suami. 

Ribut Raharjo: 

Saya justru malah pengen nambah pertanyaan. Cukup menarik dari Pak Mustakim, yang 

menggelitik, bagaimana evaluasi hanya menggugurkan kewajiban dan laporan. Sampai saat ini 

menangkap hal yang sama. Key Indicator tak jelas keberhasilan ada di mana, kita lupa before 



dan after-nya.  Kita butuh itu sebelum hadir desa wisata, misal Pak Paijo terlibat, misal ukuran 

fisik bisa jadi tingkat keberhasilan. Misal dari tanah ke tegel.  

Pertanyaan lagi, apakah di wisata desa ini bisnisnya bisnis sosial? Potensi memang ada, tapi 

apakah berubah? Saya lebih kepada, bagaimana desa tetap jadi bisnis sosial. Bisa dibayangkan 

suatu desa punya keunggulan kompetitif karena pembangunan tradisional. Road map jadi 

penting apa yang kita tuju dan kita capai.  

Yang penting hasil dan eksekusi. Hari ini banyak yang punya perencanaan bagus tapi untuk 

eksekusi belum. 

Sutoro Eko: 

Saya punya metafora bika ambon, itu kue yang diasapi dari atas dan bawah. Intinya, kalau 

hanya gerak di lokal terus akan mengalami isolasi juga. Tapi kalau atas terus juga tak akan 

ketemu. Gotong royong semua bisa dibuka. Semangat dari atas dan bawah bisa dirajut dengan 

baik. Itu bisa dikoneksikan juga. Ketika proses produksi ada, pemerintah penting untuk melihat 

fakta.  

Saya sudah tak percaya dengan perencanaan dari atas. Itu saya tidak percaya. Tapi ini jadi 

kebijakan dan regulasi yang mengendalikan politik. Aspirasi dari bawah kalah dengan 

teknokratik ini. Perencanaan jangan membentuk kebijakan. Harus dilandingkan di level yang 

lebih operasional. Atau yang kita sebut RAB. Politik harus lebih dulu daripada teknis. 

(Contoh) Orang bingung buat jalan, bagaimana nentuin harga? Lalu survei dan buat desain 

baru RAB. Ini cara teknokratis, kan ada ilmu unit price. Kalau jembatan 4 kali 6 bisa dihitung. 

Ini lebih simpel. Kebijakan harus lebih simpel. Masterplan RAB diturunkan ke level yang lebih 

teknis. Masterplan jembatan, RAB bendungan, jangan sampai yang teknis ke politik, yang 

politik ke teknis, ini nanti berhentinya di perencanaan dan proyek. 

Bicara tentang penguatan manusia, butuh cara berbeda. Perencanaan di tingkat lokal, ada bisnis 

plan. Pertama bisa bertindak seperti perusahaan daerah, membeli produk dari petani. Kobis, 

400 rupiah, bisa dinaikkan jadi 800. Ketelah 1500 jadi 2500. Ini ada bisnis plan secara lokal.  

Kita perlu connecting dengan perusahaan. Misal perusahaan kecap dan petani yang menanam 

kedelai. Desa mengorganisir dengan didampingi teman-teman dari NGO ketemu dengan 

perusahaan kecap. Lalu rapat, perusahaan kecap bilang, apakah mau bekerja sama dengan kita 

menanam kedelai hitam, nanti sarana prasarana gratis. Kedua, nanti kalau panen akan kita beli 



dari 4000 ke 9000. Ini ada harapan dari petani, nanti Pemda bisa memfasilitasi. Pemda, BUMN, 

NGO, atau pendamping bisa memfasilitasi. Bisnis sosial ya seperti itu, kolaborasi.  

Bisnis sosial bisa transformasi jadi usaha bersama. Juga ada contoh di Demak, nanam sayur 

mayur, cabai, mereka bertanya konsumsi cabai masyarakat, lalu dihitung setiap tahun 

mengkonsumsi 400 juta. Desa dengan uangnya bikin polybag-polybag, dibagi ke rumah 

tangga. Lalu panen cabai besar sedesa.  

Ada juga contoh, kisah ruralisasi yang lumayan sukses di Jepara dan Temanggung. Jepara sejak 

awal punya jejaring mebel. Jaman dulu, semua daerah itu tak luput dari Jakarta. Tetapi Jepara 

punya kesempatan dan kekuatan bernegosiasi. Mereka juga punya akses keluar. Jepara 

kabupaten yang angka kemiskinan paling rendah di Jateng. Lalu Temanggung ada tembakau, 

tingkat kemakmuran lebih baik dari tetangganya Wonosobo, Purbalingga.  

Ada gerakan rakyat yang bisa dikonsolidasi. Pengalaman-pengalaman seperti ini yang bisa kita 

rajut. Tak ada teori, ini semua seni, tapi tak boleh latah. Yang penting ekonomi produktifnya, 

petani perlu diproteksi. Produknya apa. Syukur bisa dikonekkan lebih tinggi lagi. Jangan 

bekerja yang berhenti di perencanaan, ada tindakan yang lebih konkret. 

Dina Mariana: 

Ada pelajaran: penting bagi desa untuk memikirkan ekonomi produktifnya dan jangan latah. 

Ketika bicara desa wisata tapi abai dengan berkelanjutan, ini jadi masalah baru. Kita juga punya 

pendamping desa yang potensial, pengalaman untuk pendampingan perempuan dan pemuda 

menjadi aktor strategis. Tak kalah penting juga tentang ekonomi gotong royong dari multi 

pihak penting, mendorong desa untuk menghidupkan ekonomi desa. 

Dinda Ahlul: 

Terima kasih untuk para narasumber dan peserta. Materi akan diunggah di website IRE. 


