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Moderator 

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatauh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa 
kembali di diskusi bulanan IRE, di Joglo WInasis dengan tema “Memikirkan Desa di Periode 
Kedua Jokowi”. Jadi diskusi bulanan ini rutin, kali ini salah satu bagian dari kegiatan yang telah 
IRE lakukan, yakni telaah kritis terhadap dokumen RPJMN, kemearin kita telah selesai dalam 
telaah background study RPJMN 2020 2024 yang disiusun oleh Bappenas. Dan hari ini nanti ada 
Pak Sukasmanto dari peneliti IRE yang akan memantik juga dari temuan background study ini, 
ada apa sih? Kenapa judul hari ini menarik, “Memikirkanan Desa di Periode Kedua Jokowi”, ada 
apa? Dan juga telah hadir pada siang hari ini Pak Yusuf Murtiono dari Formasi Kebumen, nanti 
akan hadir juha Pak Sri Suhartanta dari Bappeda Gunung Kidul. 

Baik, sebelum kita mulai akan ada sedikit ular-ular dari Direktur IRE Yogyakarra, Mas Najih, 
monggo waktu dan tempat disilahkan. 

Direktur IRE Mas Sunajih 

Assalamualaikum wr wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, ibu, dan temen-temen 
semua, jadi ada dua agenda besar yang sekarang tengah ditekuni oleh temen-temen IRE, yang 
satu agenda untuk mencari jalan keluar atas problematika dan menggunungnya tantangan UU 
Desa yang disebabkan oleh aspek-aspek struktural. Itu yang sebenarnya kita sedang memikirkan 
secara keras bagaimana aspek struktural, terutama di level regulasi teknis pelaksanaan UU Desa 
itu. Nah, ini kita sedang mencoba untuk menghimpun berbagai masukan dan juga perspektif soal 
pelaksanaan UUDesa ini. Mudah-mudahan forum semacam ini juga bagian dari cara kita untuk 
menghimpun gagasan dari berbagai pihak dan ini kan teman-teman sudah membuat live 
streaming forum kita. Mudah-mudahan dari para pihak yang ada di pengambil kebijakan 
nasional maupun lokal itu bisa memnatau diskusi ini.  



Yang kedua agenda besar yang sedang kita tekuni itu juga bagaimana kita bisa memperjuangkan 
isu-isu desa terutama yang berkaitan dengan perspektif desa sebagaimana dimandatkann dalam 
UU Desa itu betul-betul diletakkan dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah 
nasional di periode kedua pemerintahan Jokowi tahun 2020-2024 itu. Nah, agenda yang kedua 
inilah yang kemudian kita mulai melakukan beberapa langkah dan sebenarnya mulai setahun 
yang lalu kita berurungagasan secara intensif terutama dengan tim dari Bappenas, terutama di 
daerah tertinggal, transmigrasi dan pedesaan, itu untuk terlibat aktif dalam penyusunan maupun 
diskusi-diskusi background study RPJMN 2020-2024. Nah, kita sudah melakukan semacam 
review atas hasil dari background study RPJMN 20202-2024 yang dilakukan oleh tim 
dIREktorat daerah tertingal, transmigrasi dan pedesaan di Bappenas. Nah, hasil dari background 
study review yang tengah kita pegang dan sudah kita diskusikan sebenarnya, seharian dengan tim 
dIREktorat di Bappenas. Cuma, kita menemukan beberapa pokok persoalan, terutama kita fokus 
di logical framework yang mereka susun dalam background study itu. Kita juga skimming, 
membaca cepat rancanagan teknoktratik di buku rancangan RPJMN yang sudah dilaunching dan 
beredar di mana-mana, dikeluarkan oleh Bappenas. 

Dan memang apa yang kita temukan secara cepat dana sedang kita cermati secara mendalam, 
mnemang ada persoalan-persoalan serius bagaimana menempatkan desa di dalam kerangka logis 
maupaun di dalam keseluruhan rencana strategisnya pemerintah dalam hal ini RPJMN itu. Nah, 
itulah maka, hari ini kita memang coba mengumpulkan teman-teman dan coba ingin menguliti, 
ingin berdialog, berdiskusi, karena bagi kita ini upaya-upaya dari kacamata, dari perspektif 
teknokratik, itu yang jangan-jangan ada jalan, cara, atau cara pandang yang justru meminggirkan 
desa di dalam RPJMN maupun dalam satu keseluruhan dalam program lima tahun di periode 
kedua Jokowi ini. Nah itulah kenapa kita membuat satu judul yang bagi banyak kalangan juga 
cukup jengah juga, “Meminggirkan Desa di Periode Kedua Jokowi”, terutama pendukung 
Jokowi, eh, IRE ada apa ini? 

Tetapi, sebenarnya pikiran kita sudah masuk di benak indossernya Bappenas, mantan Direktur, 
semoga Pak Edi memantau live streaming ini, temen2 dari Bappenas juga karena langsung 
menangkap waktu diskusi kita berulang kali ya, Bang Yando, dengan Bappenas waktu itu 
dipimpin Pak Sumedi, sekarang Pak Medi sudah pindah di kawasan, itu memang pokok pikiran 
soal bagaimana nasional memiliki kebijkan yang asimetris terhadap desa di Indonesia. Itu yang 
sebenarnya kita dorong. Dan, di background study memang tidak kuat perspektif atau 
menempatkan desa yang beragam itu kemudian disikapi oleh nasional secara asimetris. Di dalam 
rancangan teknokratik pun begitu. Nah, nanti bagian Pak Manto yang akan menunjukkan aspek-
aspek yang mana yang kita sebut itu. Ini yang sebenarnya menjadi standpoint kita ketika kita 
mengajukan satu pemikiran bahwa ini bisa jadi periode kedua Jokowi ini dipinggirkan. Dia 
senyap samar-samar dalam semesta pembangunan maupun jalannya kebijakan pemerintahan 
periode keduan Jokowi. Nah mudah-mudahan hari ini kita bisa mengkonfirmasi, memverifikasi, 
dan mengklarifikasi pertanyaan besar soal peminggiran desa di periode kedua Jokowi itu. Nah, 
ini ada banyak teman yang sudah datang, ada dari kampus Undip tadi sudah datang yangs sedang 
riset ya di Kebumen, Mas Yusuf Murtiono yang selama ini bekerja keras di lokal, di desa, di 
kabupaten , juga kami minta untuk update pandangannya tentnag pemikiran-pemikiran RPJMN 
periode kedua Jokowi ini. Ada Bang Yando juga yang secara semangat kayaknya baik di sosial 
media kita, hari ini juga hadir, banyak temen-temen mahasiswa dari aktivis perempuan juga, dan 
banyak kalangan juga hadir di Joglo WInasis ini. Saya atas nama IRE menghaturkan terimakasih 
dan kalau bulan kemarin kita diskusi soal kebijakan nasional zonasi pendidikan, hari ini kita 



akan mengupas secara lebih komprehensif bagaimana kebijakan di periode  kedua Jokowi. 
Maturnewun dan selamat berdiskusi. Assalamu’alaikum warahmatullohi wabarokatuh. 

Moderator 

Ya, terimakasih Pak Sunajih atas sambutan dan ular-ularannnya. Tadi sudah disampaikan Pak 
Najih, secara singkat IRE sudah melakukan background study, salah satu tahap melihat kerangka 
besar dari RPJMN teknokratik yang muncul saat ini. Di periode selanjutnya IRE juga sedang 
melakukan analisis kritis pada RPJMN teknokratis. Dan, temuan back ground study ini akan 
dikaji oleh Pak Sukamanto dari peneliti IRE biar segera langsung, monggo waktu tempat 
dipersilakan. 

Sukamanto 

Assalamualaikum wr wb. Bapak, ibu yang sudah hadir di Joglo Winasis ini saya ucapkan selamat 
datang dan saya dapat giliran pertama untuk memantik diskusi kita siang hari ini. Dengan judul 
yang membuat orang mau datang. Sudah disampaikan oleh Pak Sunajih, kenapa tadi judulnya 
“Meminggirkan Desa di Periode Kedua Jokowi”. Saya nanti akan menyampaikan hasil kerja 
yang kita lakukan karena IRE memandang penting, bahwa isu desa ini juga harus dikawal di 
perencanaan pembangunan naisonal, tidak hanya di implementasi UU Desanya. Tapi juga 
bagaimana kemudian pemerintah, dalam hal ini pemrintah pusat dan pemerintah daerah nantinya 
menerjemahkannya di dalam perencanaan pembangunan. Dan, untuk itu kita yang pertama yang 
dilakukan IRE, tadi sudah dijelaskan, isu desa dan kawasan pedesaan itu, Pak Direktur tadi sudah 
menyampaikan kita juga diminta untuk memberikan masukan-masukan di dalam background 
study ini, tapi kemudian setelah background study ini selesai disusun menjadi penting bagi IRE 
juga untuk mereview apa yang ada di dalam backcgorund study, terutama di lingkup atau bidang, 
yang terkait desa itu ada bidang daerah tertinggal, ada kawasan perbatasan, desa dan kawasan 
perbatasan dan transmigrasi. Kita ambil fokus di desa dan kawasan pedesaan. Kita melakukan 
review. Kenapa melakukan review? Karena background study ini nanti akan menjadi input 
utama di dalam rancangan teknokratis RPJMN, ketika nanti background study ini nanti cara 
pandangnya sudah tidak ideal, maka nantinya di rancangan teknokrtatis itu cara pandang ini akan 
terbawa dan nanti di rancanagan RPJMN-nya juga akan terbawa.  

Dan memang di dalam proses penyusunan RPJMN ini tidak hanya teknokrasi saja yang bekerja, 
tapi juga soal politik juga, kepentingan Presiden, kepentingan di kementerian juga akan berperan 
di sana. Nah ini justru arena pertarungannya justru di luar teknokrasi ini juga cukup luas di mana 
kemarin kita juga sempat berdiskusi dengan Bappenas. Kemudian di background styudy report 
review yang kita sudah susun, kita mereview dan mendalami logical frame work dari hasil 
background study inii terutama di desa dan kawasan pedesaan yang lebih sesuai dengan asas 
desa dan kewenangan kementerian lembaga yang mengurusi desa. Kemudian nanti kita akan di 
tahapan berikutnya, makanya diskusi hari ini juga sekaligus menghimpun masukan untuk nanti 
kita menyusun counter draft dari RPJMN buat 2020 2024 bidang desa dan kawasan pedesaan. 
Kemudian, pekerjaan yang akan dilakukan oleh IRE setelah RPJMN ini keluar adalah 
melembagakan sinergi dan integrase bidang desa dan kawasan pedesaan dengan RPJM di 
kabupaten kota. Ini proses yang akan kita lakukan. Kemudian permasalahan-peremasalahan 
penting yang akan kita susun di dalam review background study adalah, pertama, pelembagaan 
asas rekognisi dan subsidiaritas dalam kerangka logis bidang desa dan kawasan pedesaan pada 
dokumen RPJMN 2014-2019 masih belum tegas dan konsisten. Jadi ini kita temukan dan juga di 
dalam background study muncul permasalahan seperti ini, inkonsistensi dan kurang tegasnya 



pelembagaan asas rekognisi dan subsidiaritas. Nah, kemudian kalau pencapaian di RPJMN  
2014-2019 kita pandang dalam pelembagaan asas rekognisi dan sbsidiaritas ini masih belum 
maksimal, maka kalau itu menjadi base line di dalam penyusunan rancanagan teknokratis, ya ini 
juga berisiko nantinya di 2020-2024 nanti akan punya dampak yang besar juga. Ini yang 
kemudian menjadi perhatian kita dan kemudian sampai ke pilihan judul tadi. Pilihan judul 
meminggirkan desa di periode kedua ini. Kemudian kerangka kerja logis RPJMN 2015-2019 ini 
masih menjadi pedoman kementerian lembaga untuk merumuskan restra program kegiatan, atau 
proyek tahunan ke desa. Dan ini belum banyak dipedomani oleh daerah. Jadi ini perencanaan 
pusat dan kemudian perencanaan nasional dengan perencanaan daerah juga belum nyambung 
terkait ini. 

Dan yang masih sangat kedodoran di periode 2015-2019 ini di persoalan bagaimana kemudian 
pemerintah dan pemerintah daerah ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pembangunan desa. Ini masih sangat keododoran di sana dan anti bisa kita lihat posisinya dan 
dari posisi pemerintah daerah ini fungsinya di dalam kerangka UU Desa adalah melakukan 
pembinaan dan pengawasan. Jadi, sepertinya kemudian desa dilepas, diatur begitu kuat dari 
kebijakan nasional. Kemudian, mengapa review background study ini dilakukan oleh IRE? Kita 
ingin memastikan agar konteks yang disajikan dalam background study dalam penyusunan 
RPJMN bidang desa dan kawasan pedesaan itu sesuai dengan mandat UU Desa Nomor 6 Tahun 
2014. Berarti dengan tujuan itu sebenarnya sudah jelas cara pandang IRE di situ, bahwa di era 
sebelumnya juga belum maksimal mandat UU Desa ini dijalankan oleh pemerintah. 

Konteks dan metodologi saya lewatkan saja yang ini, kita di dalam mereview ini kita 
menggunakan cara pandang desa atau cara pandang UU Desa, yaitu semangat untuk 
mengembalikan peraturan desa dengan mandat UU Desa dan target pencapaian dari substainable 
development goal, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita ingin mengembalikan lagi 
bagaimana menciptakan visi desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera.  

Kemudian, bagaimana asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi dasar pengaturan desa, ini 
pelaku sejarahnya ada di sini Mas Yando, ini bagaimana asas ini kemudian menjadi dasar di 
dalam perencanaan pembangunan. Tidak lagi proses pembangunan nantinya itu sangat diatur 
sangat dikendalikan oleh pemerintah pusat. Bukti-bukti yang sekarang bisa kita lihat adalah 
masih banyak sekali program-program kementerian yang direct langusng ke desa. Banyak juga 
kementerian yang menitipkan program-program mereka ke desa melalui skema dana desa. Ini 
mencederai dari asas rekognisi dan subsdiaritas yang menjadi dasar pengaturan desa. Kemudian 
coba kita lihat apakah cara pandanag UU Desa ini dalam background study digunakan. Yang kita 
temukan adalah di dalam background study ini kita temukan prosesnya memang melalui cara 
metodologi, kemudian melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen, termasuk RPJMN 2015-
2019 dan juga melakukan berbagai pertemuan, tapi kemudian dari hasil background study, hasil 
akhirnya adalah kerangka logis dari RPJMN 2020-2024 kita temukan bahwa cara pandangnya 
sangat berbeda dengan cara pandang yang DIYakini oleh IRE, itu adalah cara pandang yang bisa 
menjalankan mandat dari UU Desa. Dan ini nantinya kalau kemudian proses ini berlanjut dan 
tidak kita kawal ini akan berisiko dampaknya adalah di desa. Ini kalau tidak kita kawal.  

Kemudian, hasil review di sisi pendekatan, pendekatan yang dipakai di dalam background study 
atau pembangunan desa itu developmentalisme dan sentralisme pembangunan dalam 
pembangunan yang digunakan dalam menyusun logical frame work. Kemudian, ini berpotensi 
mengingkari asas pengaturan desa, yakni asas rekognisi dan asas subsidiaritas, yang ingin 



mendudukkan desa sebagai subjek pembangunan, di mana desa menyusun perencanaan 
pembangunan berbasis kewenangan yang dimiliki. Jadi, desa bukan lagi menjadi objek 
pembangunan tapi menjadi subjek pembangunan. 

Pembangunan desa dilakukan secara seragam, padahal, seperti yang disampaiakan Pak Direktur 
tadi, seharusnya bersifat asimetris dan berbasis pada potensi lokal. Jadi, ini ada upaya-upaya 
yang kecenderungannya adalah membuat penyeragaman. Kemudaian, cenderung melakukan 
penyeragaman program untuk desa dan dilakukan tanpa pengawasan dan pembinaan yang 
intensif dari pemerintah supra desa. Jadi, pemerintah pusat itu asyik berprogram di desa dengan 
skema-skema bantuan yang seringkali kemudian ini proyek dari pemerintah pusat. 

Kemudian, ini gambaran kerangka logis yang ada di background study. Jadi yang disasar dalam 
background study ini yang nanti setelah kita telisik lagi di rancangan teknokratisnya ini dipakai, 
nalar ini dipakai. Bahwa impactnya itu adalah di perkembangan desa. Jadi, pemerintah nasional 
ini punya target di pembangunan desa ini adalah di perkembangan desa. Ujungnya apa indikator 
yang digunakan adalah kemudian berapa jumlah desa tertinggal yang dibereskan, berapa jumlah 
desa yang kemudian menjadi mandiri. Jadi, target-target yang memang dari sisi teknokrasi 
menjadi mudah untuk diukur, dibuktikan. Ini adalah gerakan yang merupakan dampak dari 
indikator-indikator yang dicapai di RPJMN 2015-2019. Ada pencapaian sekian ribu desa 
menjadi mandiri dan seterusnya. Ini yang menjadi titik pijak kita untuk melihat kerangka 
logisnya. Kemudian, dari sisi hasil review yang kita temukan dari sisi tujuan pembangunan desa 
atau impactnya tadi, ini dari sisi tujuan, yaitu meningkatkan status perkembangan desa. Desa 
tertinggal menjadi desa berkembang, dan desa berkembang menjadi desa mandiri. Itu kerangka 
logis nyang dihasilkan dari background study. Dan ini kemudian setelah kita telisik di rancangan 
teknokratisnya akhirnya rancangannya ke sana, di RPJMN rancangan teknokratis RPJMN 2020-
2024 arah pembangunan desa adaah mengubah status. Kemudian, perkembangan desa diukur 
dengan indeks desa membangun, IDM, yang menggunakan ukuran-ukuran yang masih 
debatable, baik dari sisi validitas, maupun reableitas dari sisi indeks. Indeks ini kan juga muncul 
dari atas, ya, dan ukuran-ukuran di variable yang digunakan, pembobotan yang digunakan di 
dalam mengindkes ini juga masih debatable. Misalnya, jumlah sekolah di desa dan seterusnya. 
Kemudian cenderung mengabaikan prinsip-prinsip dan asas rekognisi dan subsidiaritas. Karena, 
desa menjadi objek bukan sebagai subjek. Kemudian, pembangunan daesa dan kawasan 
pedesaan selama ini menggunakan paradigma negara membangun. Masih menggunakan ini. Ini 
sebenarnya yang ingin direformasi UU Desa ini adalah paradigma yang digunakan dalam 
pembangunan desa, bukan lagi negara membangun desa. Kemudian, kita review, kemudian kita 
berekesimpulan semestinya logical frame work merujuk pada tujuan umum pembangunan desa 
yang ada dalam pasal 78 UU Desa. Yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan 
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Bukan tadi, dari desa teringgal 
menjadi berkembang menjadi desa mandiri.  

Kemduian, asas rekognisi dan subsidiaritas ini dipakai sebagai cara pandang yang menempatkan 
desa sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek pembangunan. Dan menurut 
pandangan IRE indikator yang sesuai dengan rumusan pembangunan desa supaya sesuai dengan 
UU Desa adalah di peningkatan pembangunan kualitas desanya. Kemdian peran pemerintah 
daerah adalah memastikan bahwa, di dalam perencanaannya memastikan, bahwa di peningkatan 
kualitas desanya. Kemudian, peran pemerintah daerah adalah memastikan bahwa di dalam 
perencanaannya memastikan di peningkatan kualitas pembangunan di desa itu. Terutama di 
empat bidang pembangunan desa itu. Jadi, fungsinya bagaiamana pemerintah, pemeintah daerah 



itu melakukan pembinaan dan pengawasan untuk kualitas pembangunan desa. Bukan mereka 
melakukan program-program sendiri yang ujung akhirnya adalah proyek-proyek dari 
kementerian, dari pemerintah daerah yang kemudian masuk ke desa. Apalagi numpang dengan 
dana desa. Ini yang kita temukan di background tadi. 

Kemudian, dari sisi impact yang sebelah kiri itu adalah kita gunakan dalam perspektif UU Desa, 
yang sebelah ini adalah di background studynya. Dari sisi impact tadi, meningkatkan status 
perkembangan desa dari tertinggal menjadi berkembang dari berkembang menjadi mandiri. 
Kemdian kalau kita menggunakan cara pandang UU Desa seharusnya impact yang kita ingin 
capai adalah meningkatkan kualitas tadi, meningkatkan kualitas pembangunan desa guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan out come, kalau di background study 
berdasarkan capaian-capaian historis itu adalah mengurangi kemiskinan melalui pengurangan 
jumlah penduduk miskin dan indeks gini pendapatan, usulan kita adalah meningkatkan kapasitas 
desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang berkelanjutan. Kalau desa memiliki 
kapasitas di dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, maka kemudian target-target, 
kemiskinan, kemudian pengurangan jumlah pnduduk miskin ini bisa dicapai. 

Jadi, fokusnya justru bagaimana kapasitas desa dalam penyelenggaraan pembangunan ini 
kemudian didorong. Kemudian dari sisi strategi yang ada dalam logical frame work hasil dari 
background study itu ada lima strategi. Yang pertama meningkatkan ekonomi masyarakat, kedua 
meningkatkan SDA secara berkelanjutan, meningkatkan kapasistas dan kualitas infrastruktur 
dasar desa, yang keempat meningkatkan kapasitas SDM dan modal sosial di desa, yang kelima 
meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa. 

Sebetulnya nggak usah susah-susah merumuskan strategi untuk ini karena di UU Desa pasal 78 
itu sudah ada. Kenapa pemerintah berpikir lain? Sebenarnya sudah ada, yaitu, kalau merujuk 
pasal 78 UU Desa, pertama adaalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Sudah ya 
hampir sama dengan sebelahnya. Kedua, membangun sarana dan prasarana desa untuk 
meningkatkan akses intra maupun antar desa. Yang ketiga meningkatkan potensi ekonomi lokal 
secara demokratis dan yang keempat memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan. Dan yang kelima meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa. Cuma dari 
rekomendasi background studyi ini di kebijakan kita banyak sekali kemudian mengajukan usulan 
di kebijakan. Di kebijakan yang pertama tadi ini mungkin nggak akan saya sampaikan secara 
detail. Pinsipnya bahwa di dalam merumuskan kebijakan berdasarkaan strategi yang disusun tadi 
kita menggunakan perspektif dari UU Desa. Prinsipnya adalah desanya sebagai subjek, 
bagaimana kemudian pemerintah daerah ini memedomani atau membina desa di dalam 
pembangunan desa. Bukan lagi mereka melakukan secara langsung.  

Memang, dari kajian kita ada yang lucu-lucu juga dari kebijakan di backcgorund tadi. Misalnya, 
kebijakan ketiga yang lucu sampai kita terrtawa terbahak-bahak, meningkatkan kapasitas tukang 
yang bekerja untuk pembangunan infrastruktur desa. Wong negoro kok mikir tukang, kan gitu, 
ini kan betul-betul kelihatan bahwa program ini didrive untuk desa, bukan desa diberi 
kewenangan kemudain dibina untuk bisa melakukan. Ini yang usulan kita, yang sebelah ini, 
berdasarakan mandatnya UU Desa, jadi ini karena hasil background study kan ada HOK, PKT, 
padat karya tunai. Butuh tukang, keluhannya kan tukangnya nggak bisa mengerjakan. Maka 
butuh pelatihan tukang. Negara kok ngurusi tukang, ya biar desa yang menyelesaikan urusan 
tukang itu lewat program prohgam mereka, jangan didrive menajadi program nasional kan 
jangan-jangan nanti. Itu yang kita lakukan hasil kajiannya, prinsipnya kemudian setelah 



background study ini kita review kemudian kita coba beberapa waktu yang lalu memasukkan 
cara pandang desa ini ke temen-temen di Bappenas, karena kita khawatir juga kalau background 
study tadi ini menjadi input atau dasar penyusuann rancanagan teknokratis tadi.  

Dan, kemudian setelah kita kaji rancangan teknokratis rancanagan RPJMN, sesuai dengan  
background tadinya. Backgorund tadi kan sudah kita kritisi ternyata sudah menjadi background 
tadi. Logical frame worknya kan sudah menyimpang terlalu jauh dari mandat UU Desa. Dan, 
background strudy yang sudah nyerong tadi di rancangan teknokratasi ya jadi nggak jelas juga. 
Kita coba sampaikan di pertemuan ini, initial finding, ya, temuan awal, karena kita sedang 
berporses untuk mengkaji secara mendalam dari rancangan teknokratis itu. Dan, yang kita 
temukan yang pertama kalau kita lihat di tema pembangunan di RPJMN 2020-2024 di sebalah 
sini, ini sangat berbeda dengan RPJMN 2015-2019. Ibarat bangunan kalau dulu di nawacita, 
yaitu membangun indonesai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam 
kerangka negara kesatuan. Tapi kalau kita cermati di rancangan teknoikratis ada tujuh agenda 
pembangunan di RPJMN 2020-2024. Itu alamat desanya nggak jelas, ini maka kemudian 
kemarin judulnya, memikirkan itu. Lah iya, dulu dikasih kamar sekarang kayaknya ngekos 
desanya. Nggak tahu di tujuh agenda itu ngekos di mana. Itu yang kita temukan dari screening 
cepat dari rancangan teknokratis. Yang alamatnya kurang jelas karena kamarnya nggak jelas. 
Kemudian, ini skema yang dulu di skema 2015-2019 ini jelas, jadi kalau kita mau mengkritisi 
RPJMN-nya 2015-2019 dulu alamatnya jelas. Lah ini sekarang juga termasuk ada strategi 
pengawalan Implementasi UU Desa di RPJM sebelumnya. Dan ini kan belum selesai mengawal 
UU Desa, tapi secara regulasi teknis IRE juga sedang melakukan kajian regulasi teknis UU Desa 
yang masih banyak persoalan di situ tapi kemudian ini tidak kita temukan di rancangan 
teknokratis. Saya coba tampilkan initial finding yang sudah kita lakukan di rancangan 
teknokratis RPJMN 2020-2024 ini seperti ini, jadi tadi, capaian 2015 2019 yang tadi tentang 
penurunan desa tertinggal, kemudian peningkatan menjadi desa mandiri tadi ini kemudian 
menjadi dasar di rancangan teknokratis 2020-2025. Dan setelah kita telusuri, sebetulnya desa itu 
ada di mana to di dalam tujuh agenda pembangunan? Ternyata kamarnya itu ikut agenda kedua, 
yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kemerataan. 
Cocok dengan tadi, backgournd study-nya bahwa desa tertinggal bicaranya soal desa mandiri, 
soal ketimpangan antar wilayah, sehingga, kita agak khawatir dengan ini bahwa pembangunan 
nanti di lima tahun ke depan desa itu dikembangkan di dalam konteks pengembangan wilayah 
saja. Ini yang kemudian karena dia masuk di pengembangan wilayah karena mengurangi 
kesenjangan dan menjamin pemerataan.  Dan isu-isu tentang desa ini kemudian banyak nyusup 
di agenda pembangunan. Jadi agak susah kemudian untuk menemukan komitmen membangun 
desa ini di rancanagan teknokratis. Karena tadi nggak jelas bangunan besarnya itu seperti apa. Ini 
kemudian sampai berkesimpulan tadi, desa dipinggirkan. Nah, ini yang kita temukan adalah 
bahwa di rancangan teknokratis itu menggunakan background study tadi yang sudah kita kritisi 
tadi. 

Kemudian kedua, fokus pada permasalahan ketimpangan antara desa dan kota dalam wilayah 
pulau. Jadi, ini targetnya adalah nguber kota. Di desa-desa jadi seperti kota, nanti dibangun mall. 
Kemudian, angka kemiskinan dari PMD desa dan daerah tertinggal telah menunjukkan perbaikan 
ini yang sebelumnya kemudian menjadi dasar. Kemudian lingkungan peluangnya adalah 
kelembagaan dan tata kelola daerah. Jadi kesempatan yang dilihat dalam rancanagan teknokratis 
itu peluang yang dilihat di rancangan teknokratis ini adalah adanya peluang di kebjakan 
desentralisasi dan otonomi daerah, yang kemudian dimaknai dengan transfer keuangan dari 



pemerintah pusat ke daerah dan desa. Sudah jelas barangnya, jadi, nalarnya, nanti pembangunan 
desa itu dalam konteks pemerintahan daerah. Bukan dalam konteks UU Desa di mana desa 
punya kewenangan asas rekognisi dan subsidiaritas menjadi terpinggirkan. Karena, di 
rancanagan teknokratis itu melihat masih banyaknya peraturan perundang- undangan turunan. 
Jadi, yang disampaikan direktur di awal soal UU Desa yang masih banyak persoalan tapi yang di 
sini palah hanya fokus di UU 23 dan fokusnya adalah di pembagian kewenangan antara daerah 
dan desa berdasarakan UU 23, isunya di nasional kan konkruen-konkruen itu lah. Muncul PP 
konkruen dan sebagainya. Dan ini ditengarai sebagai penyebab gagalnya program-program 
pembangunan nasional karena belum sinkronnya pemerintah daerah dan nasional, daerah dan 
desa. Sehingga nanti kalau ini kemudian nanti digunakan ya pelaksanaan UU Desa di bawah 
ketiaknya UU 23. Ini dari sisi agenda pembangunan. 

Kemudian dari sisi strategisnya, tadi ketimpangan antar wilayah ini, Mas Yando banyak ini. 
Pemanfaatan isu tentang tata ruang cukup diberi porsi di dalam agenda ketiga ini, yaitu 
pemnfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang, terbatasnya 
ketersediaan ADTR, kemudian pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal, termasuk 
tumpang tindih pemanfaatan ruang. Ini banyak terjadi di luar Jawa, di Jawa pun banyak terjadi. 
Dan yang keempat, desa dalam kawasan hutan dan perkebunan tidak dapat melaksanakan 
kewenangannya terutama dalam pembangunan infrastruktur. Barang ini masuk, cuman di 
kerangka besarnya pemngembangan wilayah. Kemudian isu desa di agenda pembangunan yang 
lain ini ada di memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Di mana 
fokusnya di kewirausahaan dan UMKM. Nanti juga sampai ke kawasan pariwisata dan kawasan 
pedesaan. Kemudian juga pariwisata menjadi desa wisata ini masuk di RPJMN teknokrasi. 
Pembaruan kawasan pedesaaan menjadi satu indikator pengentasan kemiskinan. Jadi, 
pengentasan kemiskinan nanti salah satu capaian indikatornya adalah di pembaruan kawasan 
hutan untuk kawasan pedesaan. Kemudian pendekatan layanan di tingkat desa dan kelurahan 
serta layanan di seluruh kantor. Ini soal kependudukan. 

Kemduian pembaharuan kawasan hutan untuk masyarakat melalui skema reforma agraria dan 
perhutanan sosial. Ini yang banyak masuk di sana, bahkan diatur, ada skema untuk prosesnya, 
dari mulai prakondisi sampai pengembangan usaha di perhutanan sosial. 

Isu berikutnya, desa di lingkungan di agenda membangun lingkungan hidup ini desa tangguh 
bencana, ini juga kewenangan desa, dalam praktiknya, masih banyak yang dilakukan oleh desa 
tapi ini menjadi isu desa. Kemudian kaidah pelaksanaannya nanti di RPJMN yang ada di 
rancanagan teknokratis ini ada kerangka regulasinya. Ini di regulasi UU Desa belum menjadi 
kaidah pelaksanaan. Jadi, perencanaan desa itu, ya, dari SPPN tadi. Tapi kemudian perencanaan 
yang ada di UU Desa ini tidak bisa masuk ke sana.  Dan kerangka kelembagaan yang difokuskan 
dalam teknokrasi ini adalah di kerangka pendanaan. Fokusnya ya tetep saja di dana desa. Arahan 
kebijakan dana desa ada tiga hal, yaitu, penyempurnaan pengalokasian, kesiapan dari pemerintah 
desa dan transparansi dan akuntabilitas. Ini yang bisa kami sampaikan dan secara garis besar 
bahewa desa itu dipinggirkan di periode kedua kalau kemudian melihat dari rancanagan 
background study yang telah kita review kemudian rancangan teknokratis ini, ya memang 
dipikirkan. Dalam arti kalau secara gampangnya adalah tadi, di nawacita dulu kan sangat 
kelihatan pembangunan daesa. Tapi kemudian di rancanagn teknokratik yang sekarang tadi desa 
menjadi pasal kecil dalam rancangan teknokratis ini. Ya pasal kecil pun, Karen pasal kecil ini 
jadi susah dicari, ditelusuri, sebetulnya arah pembangunan desa dalam lima tahun ke depan ini 
apa menjadi kabur, tidak terlalu jelas.  



Apa yang saya sampaikan semoga bisa menjadi pemantik diskusi dan saya cukupkan paparan 
dari saya nanti mita lanjutkan. Terimakasih wassaalamualaikum wr wb. 

Moderator 

Terimakasih Pak Manto atas presentasinya. Langsung saja ya ke pembicara selanjutnya, ada Pak 
Yusuf Murtiono dari Formasi kebumen. Pak Murtiono ini banyak fakta dari lapangan yang bisa 
diceritakan. Monggo. 

Yusuf murtiono 

Terimakasih, assalamualaikum wr wb. Kawan-kawan IRE dan semua yang saya hormati, Bang 
Yando, saya diminta untuk sedikit memberikan masukan terkait studi ini kebetulan saya diberi 
jatah beberapa potensi terkait dengan tantangan atau problem- problem implementasi UU Desa 
selama lima tahun terakhir ini. Jadi saya, memberi judul lima tahun ini sangat barut. Kalau orang 
jawa mengatakan, wong Gunung Kidul, salah barut. Bahasa indonesianya, salah barut itu 
membarutnya salah. Jadi, lima tahun itu ada salah barut. Kemudian ketika masuk di RPJMN 
2020 2024 tadi mas Manto bilang bahasanya termarjinalkan, kalau saya hampa.  Karena yang 
masuk itu hanya bau, jadi itu yang saya beri judul. Kenapa? Karena pertama, sebenarnya 
membuat background study yang tadi disamapaikan Mas Manto mestinya yang dipahami 
pertama memahami hakikat UU Desa itu sendiri. Mestinya, yang harus diwujudkan dulu ke sana. 
Kita ingat beberapa hakikat UU Desa sudah dibuat sedemikian rupa, Bang Yando juga sangat 
paham itu, karena beliau yang sangat aktif pada waktu itu, kampanye awal. Ya mantan ketua 
pansus di mana-mana kan pidatonya catur sakti, di mana-mana pidatonya catur sakti desa. 
Berikutnya soal kedaulatan desa itu tidak bisa dilepaskan karena keistimewaan UU Desa, UU 6 
2014 itu arena desa menerima mandat soal kewenangan. Yang awalnya tidak pernah kita punyai. 
Kita waktu UU 22 kemudian UU 32,  itu hanya menjalankan sebagian urusan dari kabupaten 
yang diberikan kepada desa. Nah, sementara pada waktu konteks UU 6, kita punya otoritas 
kekuasaan menjalankan kewenangan kita sendiri. Tadi yang dua di antaranya baik bersifat 
rekognisi maupun subsidiaritas. Nah ini nilai-nilai yang mestinya melatarbelakangi background 
studynya.  

Kemudian yang harus juga dipahami desa yang sekarang bukan desa sebagai objek, tapi desa 
didudukkan betul-betul sebagai subjek, apa itu subjek hukum ataaupun subjek pembangunan. 
Dasar ini, dasar memahami hakikat makna UU Desa nampaknya dalam proses penyusunan 
rancangan teknokratis RPJMN 2020 2024 itu ya bahasa saya ya kering. Sangat kering. Sehingga 
nanti kita bisa melihat, tadi beberapanya sudah dipaparkan Mas Manto, secara kajian, tapi secara 
eksplisit nanti saya cuplikkan beberapa hal wajah rancanagan tekokratisnya yang ada di RPJMN 
itu. 

Nah, salah barutnya pertama, memang sejak awal lahirnya UU Desa itu hanya dimaknai sebagai 
reistribusi kekuasaan dan uang. Jadi intinya UU Desa itu kampanyenya orang pusat, UU Desa ya 
dana desa. Tidak ada yang lain. Pidatonya ke mana-mana ya hanya sekadar dana desa. Tidak 
punya makna lain yang membuat semangat mereka ke mana-mana ya karena desa punya dana 
besar dan desa banyak uang, sehingga orientasinya semuanya dana. Ini kesalahan urus yang 
pertama. Yang kedua, kesalahan berikutnya karena ada rezim yang tidak mau, yang tidak pernah 
saling mau bertemu. Rezim kodifikasi, nomenklatur, itu tidak pernah bertemu, saya sederhana 
contohkan misalnya soal hal-hal teknokratis rezim ini, rezim SPPN dengan rezim UU Desa soal 
perencanaan misalnya. Ini susah banget untuk ketemu.  Rezim SPPN ngotot muslenbang desa 



harus tetep bulan Januari. Sementara rezim UU Desa muslenbang desa antara bulan Juni sampai 
September. Di antara itu. Ini untuk ketemu tidak bisa. Sampai hari ini yang mau bertemu 
misalnya di DIY, waktu pelaksanaan muslenbang desa, berapa sih kabupaten yang sudah duduk 
bareng menjelaskan muslenbang desa, menjelaskan sesuai dengan mandat turunan UU Desa? 
Masing-masing kabupaten. Ini karena masing-masing punya rezim, punya nomenklatur. Ini 
kesalahan fatal. Sehingga hal yang bersifat ideologis dan sebagainya akhirnya muspro di sini 
karena hal-hal yang sangat teknokratis tadi. Nah, yang ketiga sampai hari ini tadi Mas Manto 
bilang kita masih bagian subordinasi supra desa. Itu tidak hanya di level kabupatennya, tapi di 
level pusat pun masih menganggap desa subordinasi dari supra desa atau dari kabupaten sendiri. 
Contoh terkini nyang menyakitkan adalah ketika muncul peraturan menteri sosial soal update 
data kemiskinan malalui BDT misalnya. Itu kan kerjaannya Kementerian Sosial kemudian 
dilimpahkan oleh dinas sosial. Tapi dalam pelaksanaannya di kabupaten, desa disuruh biayai, 
desa disuruh melaksanakan, hasilnya diminta oleh Dinsos. Ini kan hal-hal yang menganggap desa 
masih bawahannya. Bahkan ada kabupaten kemarin itu yang melalui surat edaran bupati 
memerintahkan harus menganggarkan sekitar 20 juta untuk update data BPD. Karena 
perspektifnya menganggap desa masih subordinasinya. Kalau itu BTD, BTD itu miliknya 
nasional. Kalau desa disuruh kita ya harus patuh pada UU Desa, apa? Tugas bantuan dong. Kalau 
ngomong tugas bantuan silakan ada sumber daya manusianya, pembiayaannya, dari yang 
menyuruh. Nah ini saya kira banyak terjadi di kabupaten karena nanti Gunung Kidul mungkin 
bisa memberikan contoh, bisa menolak atau tidak atau justru memperkuat. Karena ini salah fatal. 
Menurut saya kalau ini dilakukan audit dan auditnya akuntabel dan jujur, pasti jadi temuan. 
Karena nggak ada nomenklatur BTD dalam UU Desa. Nggak ada. Ini kesalahan baru ketiga, kita 
masih menganggap desa subordinasi. 

Kesalahan keempat, ini yang paling ngeri, jadi sampai hari ini, banyak kepala dinas entah tiu 
kepala provinsi, kabupaten, jadi kalau pidato gini, UU Desa itu seperti kemaren PNPM. Jadi 
sewaktu-waktu nanti akan hilang, dicabut. Jadi perspektif itu sampe hari ini, itu belum lama, baru 
kemarin-kemarin. Dan kita masih temukan yang top leadernya di dinas sampai di bawah 
kalimatnya seperti itu, artinya apa? Mendudukkan UU Desa ya sekadar proyek. Ini beberapa hal 
yang menurut saya nanti bisa dilengkapi kawan-kawan.  

 Menurut kami keasalahan barutnya di sini sejak awal, karena itu nanti dampaknya nanti yang 
disampaikan Mas Manto itu di sini. Nganggap kita itu UU Desa hanya sekaadar uang, UU Desa 
hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan, mengisi format-format teknokratis, blangko, dan 
sebagainya. Dampaknya pertama ini. Dampak dari implementasi itu. Mestinya, yang saya tadi 
katakana itu ya, dasar atau base line nya di sini. Anggep aja itu UU Desa hanya sekadar uang dan 
uang, maka kemudian kita tahu betul sampe hari ini euphoria terhadap desa itu sudah dari 
berbagai penjuru, baik yang struktural maupunn fungsional. Atau yang partikelir sekaligus, yang 
swasta. Swasta itu nggak dapet SK dari manapun tapi ikut punya hak menngawasi pelaksanaan 
dana desa. Sehingga, akhirnya banyak desa yang was-was, yang takut, menunggu ini, menunggu 
itu. Itu yang pertama, akibat dari itu. Yang kedua, rekomendasi berbayar, ini sudah, ya kalau 
secara bukti susah, tapi kalau ngomoong laporan banyak banget. Bahkan ada kabupaten yang 
saya kaget, Bang. Semua orang belajar ke situ. Tapi begitu saya ketemu banyak perangakat desa 
kepala desa, sambat, kenapa dana desamu kok nggak cair-cair? Ternyata dari rekomendasi bukan 
berbayar. Yang kedaua ada rekomendasi bersyarat. Bersyaratnya kalau nanti di APBD desamu 
ada satu proyek titipan saya, saya rekomendasi. Itu contoh, karena tadi, perspektif UU Desa 
adalah perspektif uang. Dan itu sudah rahasia yang orang udah nggak percaya itu rahasia. 



Nah yang ketiga, dampaknya juga soal bertumpuk beban UU Desa. Maaf bapak ibu, kita 
memang kawal desa, baik desa itu dikasih beban untuk membentuk kelembagaan baru, di desa 
kan ada KPMD ya, kader pemberdayaan masyarakat. Yang terbaru itu ada KPM, kader 
pembngunan manusia. Tugasnya plek sama dengan kader pos yandu. Sama plek. Tapi karena itu 
syarat agar terjadi inov di daerah. Contoh kedua berrtumpuk beban tapi yang BTD tadi yang 
paling sedaerhana. Dan itu hampir seluruh Indonesia. Dan hampir seluruh Indonesia tunduk soal 
update BTD yang tugasnya Kementerian Sosial, dibebankan ke dinas sosial, Dinsos 
membebeankan ke desa.  Njaluk tulung kok bongkokan, istilahe wong jowo. Sak duite, sak 
tenogone, borongan. Hasile sing nggowo aku. Ini beban supra desa yang menurut saya. Belum 
lagi kalau kita tahu di beberapa kabupaten yang jauh di sana, program-program itu banyak sekali 
yang titipan.  Yang berikutnya soal penyeragaman program. Ini yang tadi sudah disampaikan 
Mas Manto. Yang paling kita tidak bisa sampai hari ini sangat perihatin, di desa itu, karena 
menganggap desa, kerja-kerjanya cukup teknokratis, maka manipulasi soal dokumen 
administrasi itu sudah bukan hal yang tabu. Bukan hal tabu kalau ngomong manipulasi kuitansi, 
dokumen, itu bukan tabu. Dan itu diajari. Saya ngomong kepala desa, ya nggak papa, wong 
kepala desa enam tahun disuruh menipu dirinya sendiri mau. Sederhana aja teman-teman, ini 
praktik. Jadi kalau di APBD desa, APBD desa itu kan kalimatnya di UU selambat-lambatnya 31 
Desemeber.  Tapi hampir banyak kabupaten, itu kalau menetapkan mengesahkan jauh 
melampaui 31 Desember. Tapi begitu ditetapkan, tanggalnya 31 Desember. Ini karena apa? 
Karenacmemahami  UU Desa hanya sebagai kerja-kerja teknokratik. Hanya kerja-kerja 
admisnistrasi. Pengesahan ini dokumen regulasi, padahal regulasi ya. Nah yang berikutnya 
berpacu pada regulasi teknis. Ini sudah banyak kita baca ya. Nah bagaiamana kemudian dampak 
dari carut marutnya implementasi lima tahun itu, inilah yang harusnya dijadikan base line untuk 
membuat background study nya. Sayangnya, wajahnyan kita, base linenya, tidak berangkat dari 
apa yang sebenarnya dalam proses pelaksanaan UU Desa. Saya mereivew ulalng saja Mas 
Manto, jadi selama lima tahun Pak Jokowi itu capaiannya ya dua ini. Nah yang dua itu saja, satu 
desa mandiri, desa berkembang. Dua itu saja kerjanya Pak Jokowi lima tahun. Nanti capaiannya 
ini, jumlahnya. Nah, ini bisa mendapatkan 6.518 desa. Itu aja targetnya. Tad bener Mas Manto, 
kalau capaian RPJMN nya yang kemarin saja seperti ini, dan itu dijadikan base line, ya sudah 
wassalam desa sudah. Akhirnya apa? Orientasinya bisa kita lihat ketika pidato nota ketuangan 
RAPBN 2020, yang kenaikan dana treansfer sebesar 5, sekian persen. Kemudian dana desa dari 
69,8 triliun jadi 72 triliun, apa perintahnya di situ nanti bisa kita baca. Perspektif base line 
capaiannya tadi sudah disampaikan Mas Manto. Nanti akan terbaca di situ. Dan gambaran base 
linenya seperti ini, mau bagaiamana RPJMN berikutnya? Sangat kuatntitatif soal perkembangan 
desa, dan lain sebagainya. Ini contoh yang jelas. Artinya, kalau kita mengharapkan RPJMN 
sesuai dengan yang da di muatan UU Desa, kalau kita tidak adviokasi ya nihil, nggak mungkin 
bisa. Karena memang paradigma. Nah yang paling besar memang saya tekankan, yang paling 
besar dari tujuh agenda pembangunan nasional di RPJMN itu kita yang porsinya paling agak 
dibahas banyak itu hanya di agenda kedua, dikoskan di agenda kedua. Agenda-agenda yang lain 
itu disleipkan, oh, ingat selipkan. Diingatkan IRE, selipkan. Itu aja. Nanti kita cek aja, 
sistematika dalam menyusun RPJMN setiap agenda kita cek, apakah ada konsistensi atau tidak, 
kita bisa melihat di situ. Jadi, tahu-tahu ada yang tidak ada, ada yang ada. Jadi konsistensi itu 
nggak akan terbaca. Yang banyak itu dikoskan di agenda kedua. Jadi UU kita harus dikoskan 
dulu ini. Ya kalaukita hitung sebenarnya kapasitas fiskal, ya harusnya negar sudah mulai berpikir 
panjang. Kalau ngomng dana kan orientasinya tidak boleh hanya dari BD ada bagi hasil dari 
BHO. 10%.  Sekarang kalau dana transfer berkisar, semisal, 850 triliun, kalau diambil 10 % 



berarti 85 triliun. 85 triliun dengan dana desa 72 triliun sudah 160 triliun, belum bagi hasil pajak, 
restribusi daerahnya. Hampir 300 triliun mestinya, kalau kita mau objektif, kalau mau ngomong 
kekuatan fiskal desa yang sebenarnya. Itu. Nah ini contoh agenda yang kita paling banyak di situ.  

Jadi sekarang kita llihat kosnsistensi dalam sistematikanya. Karena tadi, karena base linenya saja 
sudah carut marut, pada akhirnya ketika merumuskan kebijakan di prioritas RPJMN 2020-2024 
ya ini, kita bisa lihat. Jadi menyebut desa ya semakin hal semakin kecil. Di level besarnya, 
proteksi perlindungannya nggak ada. Lah kita punya agendanya memang di agenda itu. Terus di 
turunannya kita nggak disebut. Kita disebut teknis nggak ada kan, di peluang nggak ada. Nggak 
muncul secara narasi kita sudah nggak, tahu-tahu muncul di isu strategis. Itu. Nah, ini secara 
sistematika saja kita urutkan ya kita ketawa sendiri liat susunan RPJM desa.  

Kita jelek-jelek gini pernah belajar opo haha itu kan. Buat logical frame wrok, jadi lucu dalam 
merumuskan narasinya inilah wajah kita. Nah yang paling banayak strategi sama arahan 
kebijakan. Di strategi indikatornya sama persis dengan base line yang ada. Jadi bebrapa 
peningkatan desa berkembang, desa mandiri. Tahu-tahu di arah kebijakannya banyak, tapi nggak 
tahu isu setrategis yang dibahas, terus apa? Nggak ada kebijakan yang akan dilakukan. Karena 
strateginya dua, hanya dua, pertumbuhan dan pemerataan. Desa masuk di pemerataannya.  

Nah, kesimpulan catatan saya yang pertama ya RPJMN berbasis desa itu basisnya hanya isu 
sektorral. Jadi nanti yang untung siapa? Ya kementerian KL pasti. Kalau isunya desa kalau 
kemudian ditarik menjadi isu sektoral. Nanti adalagi PMT yang membelikan dinas kesehatan. 
Ada biskuat biskuit yang membelikan kepala dinas kesehatan provinsi. Larinya kesana. 
Timbangan posyandu tugasnya dirtemades membelikan.  

Yang kedua konsepnya memang kalau kita baca di nota keuangan presiden yang ke 20, nota 
pengantar RAPBN yang ke 2020, memang fokusnya hanya ekonomi. Pokoknya ekonomi terus. 
Meskipun tadi di agenda ke berapa yang ngomong ekonomi nggak ada di lingkup besarnya, tapi 
di indikator kinerjanya diukur. Karena prioritasnya ekonoimi. Bahkan 72 triliun itu secara 
spesifik disampaiakan oleh presiden di nota keuangannya, itu satu untuk meningkatkan ekonomi 
dan kedua untuk meningkatkan inovasi daerah, untuk mengejar yang namanya market place. Itu 
mandat yang ada di nota keuangan presiden yang dibaca oleh presiden 16 Agustus kemarin. 72 
triliun itu nanti akhirnya coba kita bisa menangkap prioritas penggunaan dana desa 2020 ya 
sudah bisa kita antisipasi sekarang. Pokoknya Bumdes aja, mbuh Bumdesnya jalan atau tidak, 
intinya Bumdes itu sudah bisa dibiayai. Yang kedua, target sasarannya mengabaikan target 
kinerja desa. Saya ingin menyampaikan begini, bapak, ibu. Di dalam rancangan teknokratis baik 
capaian RPJMN 2015-2019, itu sama sekali tidak memberikan narasi penjelasan sejauh mana 
kontribusi yang diberikan desa. Misalnya untuk penanggulangan kemiskinan, untuk pemenuhan 
pelayanan dasar, sama sekali tidak disebut kontribusi desa. 

Nah, yang ingin saya sampaikan begini, ini mumpung ada Bappeda ketika kita mengukur ini, 
capaian kemiskinan misalnya, kita ada indikator kinerja kemiskinan. Nah desa, sampai hari ini 
belum pernah dihitung berapa sih kontribusi yang diberikan oleh desa ketika diberikan 
kewanangan. Ketika desa punya kapasitas fiskal tidak pernah dihitung. Ini praktik. Jadi 
kontribusi desa untuk pelayanan dasar dan sebagainya. Itu sangat terbaca. Artinya apa? Saya 
katakana tadi, hampa. Keberadaan kita lima tahun itu memang tidak dianggap sama sekali. Ya 
memang dalam indicator kuantitatifnya disebutkan angka kemiskinan di pedesaan turun menjadi 
17, sekian persen. Tapi pertanyaannya apakah penurunan dari angka kemiskinan itu memberikan 
kontribusi langsung terhaddap penurunan angka kemiskinan nasional. Kalau di daerah juga 



begitu, kalau ada daerah turun angka kemiskinannya apakah desa turut memberikan kontribusi? 
Nah ini yang tidak ada di catatan kontribusi indikator kemiskinan misalnya. Apalagi pelayanan 
dasar. Meskipun ada permendagri soal standar minimum pelayanan desa. Itu hanya regulasi yang 
tidak akan jalan. Yeng ketiga tadi memperkuat Mas Manto, crut marut UU Desa itu tidak 
tersentuh dalam rancangan strategis soal regulasi dan sebagainya, tapi ngomong UU 23, eksplisit 
disebut dalam rancangan teknokratik RPJMN itu disebutkan bahwa ini kan dipenuhi karena 
banyak regulasi turunan yang belum disusun. Itu kalimat RPJMN nya. Tapi UU Desa yang 
terlalu over banyak dan konflik tidak dibahas sama sekali. Itu contoh yang ketiga, yang saya 
bersyukur Bang Yando, cuma memang banyak penyebutan Tora, kemudian perkebunan sosial, 
tanah yang objek reforma agraria dan sebagainya banyak disebut. Tetapi yang sangat kosong 
adalah sejauh mana peran pemerintah kepala desa, kabupaten, provinsi, mempunyai peran 
mediasi, memfasilitasi untuk bisa mendapatkan itu. Ini yang tidak ada di dalam rancangan 
teknokratisnya. Seharusnya ini menjadi penting karena apa? Karena kewenangan urusan untuk 
mengurusi kehutanan sosial dan sebagainya  itu bukan miliknya desa, tapi ini miliknya 
kabupaten, miliknya provinsi, dan sejauh mana peran provinsi dan kabupaten. Itu beberapa 
informasi yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, masih banyak hal nanti kalau praktik-
praktik. Tetapi pada intinya bahwa ketika base line capaian RPJMN itu tidak mengioptimalisasi, 
menggali banyak hal dari pngalaman praktik lima tahun UU Desa maka kemudaian dampakanya 
RPJMN 2020-20204 ya, jauh akan lebih jelek. Karena base linennya jelek. Base line jelek dan 
ini dijadikan dasar maka produknya juga akan semakin jelek. Kalau yang 2015-2019 kan 
lumayan, kita belum punya base line waktu itu. Jadi ada progress yang disampaikan Mas Manto. 
Tapi karena ini kita base linenya yang digali itu sangat jelek, maka mau tidak mau, base line 
berikutnya proyeksinya pasti tidak akan semakin baik. Saya kira itu, terimakasih 
wassalamualaikum warohmatulllohi wabarokatuh.  

Moderator 

Nggih, ya, terimakasih Mas Yusuf. Jadi ada beberapa penekanan yang menarik dari dua 
pemantik kita. Jadi, mandat UU Desa dalam RPJMN ini memang diingkari, dalam praktiknya. 
Pendekatannya lebih mengejar indikator dan bahkan di beberapa lokasi tadi Mas Yusuf jelaskan 
juga ada beberapa desa yang asset-asset desanyan ini nggak ada. Jadi praktik lima tahun yang 
lalu yang itu terlihat berjalan dengan kerangka UU Desa itu masih ada saja problematisnya. 
Apalagi RPJMN nanti, yang saat ini berjalan, lebih jauh dari UU desa. Nah ini kita akan lihat 
sambungnya di Pak Sri ya. Dan Pak Sri Suhartanto dari Bappeda gunung kdiul nggak akan hadir, 
tapi ada Pak Hendro ytang akan memantik. Mungkin bagaiamana Bappeda daerah ini 
menyambungkan ke wilayah pusat, gitu ya. 

Dan selamat datang juga kepada teman-teman media yang hari ini datang. 

Monggo Pak langsung. 

Pak Hendro Bappeda 

Ya terimakasih, mas mbak yang kami hormati, Pak Yando, Pak Manto, Pak Yusuf, dan ibu 
Bapak semua yang hadir, ade-ade, mohon ijin ini kami mewakili Bapak Kepala Bappeda yang 
berhalangan sehingga menugaskan kepada kami untuk hadir di diskusi ini dan mohon maaf tadi 
terlambat karena macet seperti biasanya. Kemudian, menjadi menarik tadi diskusinya sejak awal 
kita mencoba mengkritisi konsep atau pun draft tentang rancangan teknokratis RPJMN 2020-
2024 dan kami sepintas juga sempat membaca kemarin, ada beberapa hal yang kadang-kadang 



secara feeling, kalau orang ilmu sosial secara feeling, ini kok kayak bagaimana ya. Tapi sudah 
diulas oleh Mas Yusuf dan Mas Manto, pinsipnya ada berapa, kami sepakat. 

Yang pertama, ini masih ada waktu untuk memberikan masukan terhadap draft teknortaik ini, 
karena memang kalau sesuai regulasi RPJMN nanti akan disahkan tiga bulan setelah pelantikan 
presiden terpilih.  

Kemdian beberapa hal yang menjadi substansi diskusi hari ini saya kira mirip atau hampir 
sebagian besar kita alami di Gunung Kidul, tentu dengan respon yang mungkin bisa sama bisa 
berbeda. Jadi terhadap katakankalah semacam peminggiran kalau tadi bahasaanya temen-temen 
di IRE, yang dipikirkan bukan saja desa, kami di kabupaten sejak awal jadi orang pinggiran. Jadi 
di berbagai regulasi juga kabupaten sudah diarahkan. Misalnya, 20 % APBD untuk pendidikan, 
itu semua mengalami. Kemudian juga 10 % belanja langsung untuk kesehatan. Kemudian 25 
APBD untuk infrastruktur. Kemudian ada perepress tentang BPJS cukai rokok untuk ini dan 
sebagainya. Prinsipnya saya kira nasibnya oranag-orang terpinggirkan enaknya hanya untuk 
lagu, sepiring berdua.  

Tadi berkaitan dengan diskusi yang kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah ini menjadi 
panjang. Kemudian, mohon maaf, kalau kami ceritakan kodisi di Gunung Kidul, cukup 
memberikan gambaran juga karena katakanlah Gunung Kidul kondisinya punya luas wilayah 
1.485 kilometer persegi. Itu berarti 45 kalinya kota Yogyakarta, Kota Yogyakrta hanay punay 
luas wilayah 32, sekian kilometer persegi. Tapi mohon maaf kalau nanati dari temen-temen tadi 
kaitannya banyak bagaimana secara konsep mestinya ada keleluasaan bagi desa dan sebagainya, 
kami di birokrasi juga punya dalih. Keterbatasan kemampuan fiskal dibanding beban itu juga 
sangat mempengaruhi. Contohnya begini, kami punya pengunjung wisatawan yang sudah 
3.508.000 di tahun 2017. Tapi kami mendapatkan PADnya ya hanya dari retribusi. Katakanlah 
per kepala 9.000 dikali angka tadi, sekita 80 miliar rupiah. Tetapi yang namanya wisatawan ke 
Gunung Kidul tidurnya di Jogja dan Sleman. Sehingga kalau kita membaca postur APBD, kalau 
kita Jogja itu yang namanya pajak hotel dan restoran sekitar 700 miliar sendiri. Sementara kami 
sebagai daerah yang di visi misi menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan itu 
kebagian 28 miliar dari retribusi dan pajak hotel dan restoran sekitar 7 triliun rupiah tapi 
dikurangi nol tiga, jadi, kria-kira seperti itu, ini contoh empiris berdasarkan data bagaimana kami 
kesulitan juga untuk bisa membuat kebijakan yang dalam tanda kutip bisa mengakomodir potensi 
kami dihadapkan dengan realitas seperti itu. Jadi memang kondisinya seperti itu. Berbeda dengan 
misalnya kota Denpasar. Di Bali, ada semacama empati. Walikotanya membuat peraturan 
walikota bahwasanya 10 % dari PAD pajak hotel dan restoran untuk enam atau tujuh kabupaten 
yang miskin di sekitarnya. Ini kami baca sudah ada regulasinya. Dan sudah berjalan bertahun-
tahun semoga nanti di Jogja juga ada semacam kebijakan yang sifatnya itu menjadikan Jogja 
yang menjadikan Jogja sebagai entitas yang memang istimewa kebersamaan, terkesan tidak 
kemudain hanya masing-masing berdiri sebagai desa otonom yang berlomba-lomba 
mendapatkan predikat ABCD yang kadang- kadang kontra produktif untuk masyarakat. Ini 
mohon maaf hanya beberapa hal yang sebagai tambahan saja. 

Kemudian, jumlah kita ada 144, 18 kecamatan, kemudian 1.431 pedukuhan. Ada 7 kecamatan 
yang dinyatakan miskin, ya kita namakan miskin sesuai kajian dari provinsi. Tepus, Gedangsari, 
Kayen, Mlipar, Saptosari, dan … Sementara kalau di daerah kabupaten kita sudah tidak 
dinyatakan sebagai daerah tertinggal. Jadi tahun 2013 sudah terlepas dari stataus sebagai daerah 
tertingal. 



Ini kemudian, mungkin perlu kami sampaikan juga beberapa indikator pembangunan tahun 2018, 
nanti untuk menggambarkan memang ada beban berat di Pemkab Gunung Kidul terkait status 
sebzgai daerah yang juara nomor lima kalau di DIY. Kalau kemiskinan kita kalahnya hanya dari 
Kulon Progo. Kulon Progo  masih 18, sekian, kita masih 17, sekian. Tetapi kalau indeks 
pembangunan manusia kita yang masih bawah, yang paling berat adalah bahwa ... karena indeks 
komposit ya. Yang namanya usia harapan hidjup kita sudah setara dengan yang lain, sekitar 73 
tahun, tapi yang namanya lama sekolah kita yang tertinggal dari kabupaten kota. Lanjut saja, 
kemudian pertumbuhan ekonomi kita kan biasanya kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi 
daerah-daerah yang tingkat pertumbuhannya tinggi biasanya kan Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, 
Jawa Timur. Ini rekor untuk Gunung Kidul, khusunya dua tahun ini sudah mendekati lima 
persen, 4,99 persen. Itu sudah rekor bagi Gunung Kidul. Biasanya 4,1; 3, anu; ini efeknya dari 
pariwisata yang terus berkembang.  

Ada kajian di BPS Gunung Kidul katanya, salah satu penyebab turunnya angka kemiskinan versi 
BPS di Gunung Kidul adalah masyarkat tidak lagi menjadi monokultur. Tidak hanya berusaha di 
satu profesi. Misalnya menjadi petani. Tapi juga kemudian ada yang double profesi, misalnya 
dengan mendirikan warung di sekitar objek wisata dan sebagainya. Dan kami juga tidak bisa 
menyampaiakan beberapa hal karena keterbatasan, sehingga nanti Pemkab Gunung Kidul juga 
membuat kebijakan misalnya objek wisatanya dikelola oleh Pokdarwis ataupun Bumdes. Ini 
tentu ya pendekatannya teknokratik. Kalau kita kaitkkan dengan target-target di RPJMD Gunung 
Kidul, pengentasan kemiskinan ini juga menjadi prioritas. Jadi ini sebagai data pembanding 
bagaimana kondisi kemiskinan di DIY, kalau Sleman dan kota sudah relatif di bawah angka 
nasional. 

Kemudian, gini rasio yang menarik ini di Jogja juga angka kemiskinan tinggi, gini rasionya juga 
semakin lebar. Jadi kalau roma irama yang kaya makin kaya, kira-kira seperti itu. Ini isu seputar 
pembangunan di kabupaten Gunung Kidul untuk tahun 2020 saya kira tidak perlu kami 
sampaikan satu persatu tetapi beberapa hal memang menjadi prioritas wajib, antara lain 
pemilukada 2022 anggarannya itu sekitar 35 miliar rupiah, dengan rincian 6 miliar untuk 
Bawaslu, 29 miliar untuk KPU. Mungkin nanti IRE nanti bisa memberikan rekomendasi 
calonnya siapa. Kemudian ada prioritas untuk operasionalisasi rumah sakit Saptosari. Ini karena 
wilayah yang luas dan kita juga berpikir di bidang kesehatan, untuk awal operasional dibutuhkan 
anggaran sekitar 25,5 miliar riupiah. Jadi kami sebelum beroperasi kemudian mendapatkan 
akreditasi Kementerian Kesehatan ya harus ada modal awalnya. Nanti ada bekerjasama dengan 
BPJS, nanti mendapatkan tagihan, kalau layanan ya pengembalian ya. Itu beberapa isu yang 
sudah kita hadapi. 

Kamudian kalau dikaitkan dengan, ya, ini beberapa target di RAPBD kita di 2020 yang secara 
spesifik menyebut desa tidak langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada target 
untuk membentuk desa tangguh bencana ada 84,78 % dari jumlah desa. Kemudian desa rawan 
pangan diharapkan tinggal 3. Dulu di RPJMD 9 kalau nggak salah. Kemudian ini yang nanti ada 
pemikiran sementara nanti di RPJMD 2021 2025, indikator tentang ya tadi yang disampaikan 
teknokratik tentang desa tetinggal, sangat tertinggal, maju, dan berkembang juga akan kita 
tampilkan di target-target RPJMD.  

Kemduian in terkait dengan kebijakan dan upaya Pemkab Gunung Kidul untuk kalau istilahnya 
kami ya memandirikan desa, mendampingi desa, ada pendampingan desa secara berkelanjutan. 
Ada bimntek, kemudian penyusunan produk hukum di desa, klinik konsultasi di inspektorat 



daerah. Jadi dalam rangka pemerintah desa bisa berkonsultasi dalam rangka yang tadi 
disampaikan Pak Yusuf, ada banyak KPK swasta, negeri, dunia akhirat, kira-kira seperti itu. 
Kemudian ada bimtek perencanaan. Tadi menjadi menarik akan disampaikan Pak Yusuf 
bagaimana mengakomodir antara UU Desa dengan UU Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional. Itu di tempat kita insyaalloh semakin smooth, maksudnya semakin tidak ada masalah 
besar lah. Karena ada beberapa yang kita lakukan seperti pendampingan desa ke dinas, Bappeda, 
termasuk membangun aplikasi, e planning, dan sebagainya. Tapi ini masih berproses karena 
yang membuat sulit adalah ketidakpastian, misalnya kemendagri nanti akan membangun aplikasi 
snediri. Ini juga sudah membuat kita agak nervest. Kemudian jadi aspek tatakala sebenernya kita 
suah tidak ada masalah karena disadari muslenbang desa itu mendiskuiskan APBDes untuk tahun 
berikutnya, kemudian untuk muslenbang kabupaten itu pelaksanaan di Januari tapi di tahun 
berikutnya insyaalloh in tidak menjadi masalah. 

Kemudian ada fasilitasi oleh kementerian oleh pendamping desa ada tenaga ahli dan, tetapi ini 
juga di satu sisi bisa menimbulkan ketergantungan. Maksudnya kita di birokrasi jadi terlena 
kalau kata lagunya Ike Nur Jannah. Jadi misalnya begini, kemarin ada koordinasi di Bappeda 
DIY. Ini kami bertukar saja, bagaimana kami sebagai Bappeda instansi perencana datang, tetapi 
dinas yang berfungsi pendamping desa, pengayom desa, palah tidak ada yang datang. Ini aneh 
tapi juga realitas yang memang harus diakui dan kita perbaiki. Kemudian ini juga secara fiskal 
kita juga berusaha memenuhi ADD minimal 10 % dari dana perimbangan setelah kegiatan. 

Yang menjadi maslah adalah sekarang, misalnya, ada kewajiban bahwa tahun 2020 perangkat 
desa harus mendapat minimal gaji 2A PNS, itu kita ya harus meformulasi lagi bagaimana 
kemarin formulasi untuk ADD ini kadang-kadang ya karena keterbatasan fiskal sehingga target 
itu terpenuhi dulu. Kalau dulu misalnya jumlah padukuhan itu tidak menjadi indikator dengan 
nilai tinggi, tapi karena kebutuhan untuk memastikan gaji perangkat desa ini sesuai dengan 
regulasi ya tentu ada formula yang bergeser. Kami di Gunung Kidul bercerita Gunung Kidul 
sedih tapi sekaligus agak bangga, gitu, Pak. Kenapa? Karena data fakta menunjukkan kita cukup 
responsif dengan berbagia kebijakan yang pro masyarakat. Kabuparten yang pertama bekerja 
sama dengan BPJS memberikan iuran untuk warga tidak mampu di DIY itu Gunung Kidul. 
Tahun 2016 baru diikuti oleh Pemkab pemkot yang lain. Tapi yang menjadi masalah adalah lagi-
lagi kami termiskin di DIY. Untuk memenuhi targaet 95 peserta warga masyarakat itu kami 
harus berjibaku dengan banyak hal, dengan trik trik tertentu. Misalnya ini, sesuai kebutuhan dulu 
9 bulan 34 miliar untuk iuran sekitar 160.000 nama. Kemudian kekurangan karena kebutuhannya 
satu tahun sekitar 44 miliar kita harapkan, di RAPBD perubahan. Tentu dengan sebelumnya 
mengharapkan ada bantuan dari provinsi. Tapi Alhamdulillah dengan segala keistimewaannya 
belum. 

Kemudian contoh lain adalah ada kebijakan memberikan tambahan penghasilan kepada 
perangkat desa. Ini dulu kami juga didampingi teman-teman IRE membuat kajian. Kemudian 
yang pertama di DIY memberikan tunjangan penghasilan kepada perangkat desa waktu itu 
sekitar tahun 2005 kalau tidak salah, besarannya sekitar 600 sampai 700 ribun per bulan itu ya 
Gunung Kidul. Tapi kemudian yang lain mengikuti karena lebih mampu ya bisa lebih banyak. Ini 
beberapa hal yang secara prinsip kami sudah berupaya membuat kebijakan yang dalam tanda 
kutip produktif lah.  

Kemudian juga tadi menarik tentang Bumdes, mohon maaf kalau kami tidak berpikir tentang 
nmengembangkan Bumdes, ini kami bicara berdasar fakta, kalau temen-temen IRE maupun yang 



lain mestinya lebih mandiri, kami sepakat itu. Pemerintah pusat itu belum mebuat kebijakan 
yang cukup komprehensif yang sifatnya non fisik, yang regulatif, apakah kewenangan dan 
sebagainya. Kebanyakan arahan-arahan untuk yang fisik. Jadi jangan di desanya hanya untuk 
infrastruktur, tapi untuk opsi untuk pembangunan SDM, kemudian Bumdes dan sebagainya, 
kemudian untuk Bumdes ini coba kita dukung denga regulasi dan juga fasilitasi. Misalanya 
begini, ada CSR dari PT BPD DIY ingin mengembangakan membantu desa membuat objek desa 
wisata. Mereka ada CSR ya kita membantu dengan cara Bumdesnya harus ada. Karena kalau 
langsung dikelola pemerintah desa tidak bisa. Ya nanti kan kekayaan yang dipisahkan. Jadi 
prinsipnya penyelenggaraan pemerintahan di desa ataupun di kanupaten yang secara substansi 
sama. Dari sektiar 144 desa sudah ada 80 Bumdes, tentu dengan berbagai kriteria dan skill, dan 
tingkat kemandirian yang berbeda. Kalau Kematan punya objek wisata dan sebagainya, ya 
lumayan besar modalnya, kapitalnya, pendapatannya. Tetapi kami juga melihat ada desa dengan 
PAD bisa dibayangkan 6 juta rupiah. Desa X, ya pendapatan aktif desa, desa di Patuk, 
pendapatan APBDes nya saekitar 7 miliar rupaiah. 900 juta berasala dari dana desa, yang 700 an 
juta dari alokasi dana desa dari kabupaten yang untuk gaji perangkat.  Dan sebagainya. 
Kemudian ada bagia hasil pajak, ya mungkin sekitar 30 juta. Kemudian yang PAD ini yang 6 
juta rupiah. Ini tentu kalau kita kaitkan dengan konsep kemandirian dengan banyak hal tetnu 
masih bisa diskusikan.  

Ini memang ya arahannya agar perencanaannya dari hulu dari hilir, dari pusat, provinsi, 
kabupaten hingga desa itu kita bisa paralel, bisa sinergis. Kemudian ktia juga mendorong 
kerjasama pihak ketiga dengan desa. Baik itu desa atau pun tadi yang menarik Pak Sutiono 
mungkin bisa bersaksi ya selaku ketua paguyuban berapa banyak desa yang sudah aware dengan 
isu-isu misalnya disabilitas dan sebagianya. Ini sudah ada dengan mendampingi forum, diberi 
pruduk kegiatan, pasar desa yang ramah difable, itu juga sudah ada. Sehingga tahun 2017 ada 15 
kabupaten kota berkumpul di Pelembutan untuk diskusi tentang bagaimana memandirikan atau 
memberi peluang pada penyandang disabilitas. Ini juga beberapa usaha yang coba kita lakukan 
termasuk pendampingan oleh beberapa LSM. Terakhir ada yang namanya yang mendampingi 
desa dalam hal kesiapsiagaan terhadap bencana sekaligus pengembangann potensi ekonomi. 
Namanya, Paluma yang ASB German.  

Kemudian juga ini yang kita sedang melaksanakan perintah UU Desa pasal 86 bahwasannya 
desa berhak mendapatkan akses informasi. Kemudian kita bangunkan yang namanya sistem 
informasi desa Sidasamerta dan Sigapublika. Ini bekerjasama dengan CRI, Combain Resource 
Institution itu membuat aplikasi open source yang kemudian ada tiga fungsi. Pertama untuk 
peningkatan layanan public di desa. Jadi misalnya pesan surat bisa lewat android dan sebagainya. 
Kemudian untuk jurnalisme warga, dan yang ketiga adalah untuk pengembangan data. Ini yang 
dalam tanda kemiskinan kita sudah membangun data Sidasamerta berbasis NIK, single identity 
numbernya kita kan NIK ya. Ini kemudian hari-hari ini sedang kita tawarkan ke pusat karena 
kalau dari Kemensos sepertinya agak mungkin berbeda konsep atau apapun yang kita maknai 
risikonya agak berat untuk Kemensos karena nanti akan bisa mengurangi inclution error dan 
exclution error berbagai program. Karena basisnya adalah NIK. Kami bia dalam tanda kutip 
menjamin bahwa 156.000 yang kita beri premi BPJS dari APBD itu tidak ada duplikasi. Tetapi 
untuk yang sekian ribu dari APBN kami tidak cukup yakin karena basisnya bukan NIK. Terakhir 
Kementerian Sosial khusus Gunung Kidul mengurangi peserta PBI APBN 32.000 jiwa. 15.000 di 
antaranya tanpa NIK. Ini tentu maslah besar di aspek data secara nasional yang ya bisa 
menimbulkan banyak pemborosan. Jadi E KTP kita karena tidak berhasil ya programnya seperti 



sekarang, ada salah sasaran, ada salah double dan sebagainya. Tidak ada orangnya. ini kemudian 
juga ada kebijakan PIWK, pagu indeks wilayah kecamatan. Jadi di daerah Gunung Kidul ada 
dialokasikan di tahun 2020 18 miliar untuk 18 kecataman. Nanti desa yang mendiskusikan pada 
saat muslenbang pemanfaatannya untuk apa. Jadi misalnya di kecamatan Wonosari dengan 
formulasi tertentu 18 miliar, wonosari mungkin dapat 1 miliar, Saptosari dapet 900 juta. Dana 
900 juta itu kemudian yang didiskusikan di Muslenbang. Untuk apanya oleh wakil-wakil dari 
desa. Sayangnya pada akhirnya ini masih bias fisik. Karena usulannya sebagian besar untuk jalan 
dan juga untuk penerangan jalan. PJU, penerangan jalan umum. Untuk hal-hal yang sifatnya 
sosial seprti pembinaan perpustakaan, Bumdes tadi sepertinya masih minim. Ini memnang 
sepertinya bias infrastruktur ini dari atas sampai bawah, kalau Pak Jokowi memang karena 
infrastruktur sebagai koornya ya sekarang, mungkin dari dulu di bawah juga seperti itu. Jadi bias 
untuk usulan kegiatan fisik sangat tinggi. Jadi dari anggaran 18 miliar rupiah nanti yang usul 
untuk jalan dan penerangan itu bisa sekitar 16 miliar sendiri. Yang lain ya untuk pelatihan 
pelatihan, kemudian posyandu dan sebagainya.  

Kemudian yang terakhir dari aspek kebijakan kami juga semakin memberi keleluasaan pada desa 
untuk pemanfaatan anggaran yang ada di desa. Ini kami membawa draft untuk peraturan bupati, 
pedoman penyusunan APBD 2020, kalau di tahun-tahun sebelumnya perpustakaan itu harus 
dianggarkan, disebut, karena dulu ada warisan kerjasama dengan coca cola foundation itu disebut 
tahun sebelumnya harus dianggarkan. Tetapi kita melihat kondisi yang ada tidak kemudian 
langsung mengharuskan. Perpustakaan hanya menjadi opsi. Ini sekaligus karena ada temuan dari 
inspektorat tidak semua desa tadi yang disampaikan ya, mengalokasikan anggaran 
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Ada yang mungkin karena keterbatasan personil 
dan sebagainya. Atau model itu tetapi yang menjadi masalah adalah titipan dari peemerintah 
pusatnya yang nambah. Tadi disampaikan ada program KPM, kader pembangunan manusia. Itu 
baru akan dilaksanakan di tahun 2020 tapi sejak awal sudah ada pesan dari kementerian desa 
PDT dan transmigarsi bahwasannya itu sudah menjadi menu di APBDes. Kemudian juga terkait 
stunting dan sebagainya ini memang ya dari kementerian Bappenas ini juga ada penambahan 
lokasi sasaran termasuk di Gunung Kidul dan angka nasional DIY sudah lebih baik untuk 
stunting. Tapi untuk Gunung Kidul masih kurang perhatian setelah kemarin Bantul dan Kulon 
Progo di tahun 2019 dan 2020 stunting akan lebih fokus di Gunung Kidul. 

Nggih, ibu bapak yang kami hormati, sebagai penutup kami sajikan bahwasannya kalau berdasar 
pendataan dari tenaga ahli pendamping kementerian desa PDT dan transmigrasi, jumlah desa di 
Gunung Kidul secara status sudah membaik. Tapi kami sepakat masih ada beberapa yang harus 
kita kritisi tidak hanya mendasarkan pada hasil dari tenaga ahli pendampng. Jadi kalau tahun 
kemarin desa yang mandiri 7 sekarang sudah menajdi 11. Kemudian berkembang menjadi maju 
juga bertambah. Yang sangat tertinggal dan tertinggal sudah tidak ada. Itu data yang mestinya 
pada saatnya kita kritisi agar tidak henya menjadi semacam laporan yang membuai kita. Tapi 
prinsipnya memang masih ada beberapa hal yang harus kita sikapi terkait implementasi UU Desa 
dan agar manfaatnya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Ibu, bapak yang kami hormati 
demikian yang kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum 
warohmatullohi wabarokatuh.  

Moderator 

Terimakasih Pak Handro atas pemaparannya. Kalau teman-teman ada yang tertarik untuk 
mengkaji juga yang ingin ikut mencermati juga RPJMN prosesnya, saat ini di website Bapppenas 



sudah ada RPJMN teknokratik. Nanti bisa didownload juga itu yang versi Agustus. Monggo 
dikrtitisi juga nah selanjutnya dari kawasn-kawan yang silakan ingin memberi pertanyaan 
masukan. Bang Yando, ada lagi? Monggo. 

Bang Yando 

Biar seru haha. Gini, terimakasih temen-temen semua presentasinya menarik. Tapi apa yang saya 
sampaikan ini nggak ada hubungannya sama saya pendukung Jokowi atau nggak. Saya bukan 
pendukung Jokowi tapi saya penghalang Prabowo. Jadi beda itu. Jadi gini, temen-temen ini lupa 
UU Desa itu barang rampokan, jadi kalau banyak orang ingin merampok kembali ya wajar. Lah, 
kok perampok ngeluh. Nggak bener itu menruut saya, dirampok, rampok lagi. Jadi saya sih 
melihatnya begitu, Mas. Jadi kita membayangkan teknokratik itu akan muncul dengan karpet 
merah, no. Tidak mungkin. Untuk memepertemukan pendekatan teknokratik, politik, bottom up, 
partisipasi, top down, itu aja udah konflik. Mas Yusuf tadi, ada lima prinsip perencanaan kita, 
lima-limanya itu konflik. Nah, UU Desa sudah mendamaikannya. Tiga itu membangun desa, dua 
itu desa membangun. Muaranya apa? Dana desa. Mari kita cermati naik atau turun dana desa? Itu 
dulu dipegang. Satu, menurut saya yah. Jadi perspektif kita jangan perspektif orang kalah dong, 
kita harus orang menang. Yang kedua, menururt saya kita mengagungkann pendekatan pinggiran 
dengan pendaekatan yang sekarang menurut saya kita terperangkap sektoralisme. Saya tidak ikut 
di dalam perumusan RPJMN sama sekali, termasuk di sektor kehutanan itu tidak. Tetapi ada 
hasrat untuk keluar dari sektoralisme. Oleh sebab itulah desa berserakan di mana-mana. Sama 
halnya seperti di salah satu program di reforma agraria dan kehutanan. Itu nggak masuk lagi, 
kalau kita lihat 7 itu nggak ada SDA secara khusus, di mana reforma agragria itu? Jadi dia 
terserak. Artinya jangan-jangan, tersebarnya ke dalam beberapa program unggulan tadi dan 
menurut saaya itun juga cuma ekspresi dari pendekatan politik, bahwa RPJMN yang lama 
dangan RPJMN baru harus beda dong nadanya. Masa nawacitanya sama-sama terus, cara 
branding politik jelas itu tidak menguntungkan. Jadi faktor itu ada. Sehingga ada urusan sepreti 
itu. Sehingga kemudian, pemerintah masuk ke dalam tema-tema yang terlepas dari persoalan-
persoalan sektor agraria. Kalau kita lihat nawacita dua sangat sektoral sebenarnya, populis iya, 
tapi sangat sektoral. Dan kita hadapi itu. Ketika misalnya nanti seperti yang disampaikan Mas 
Yusuf tadi, ketika Tora dengan perhutanan sosial, kabupaten nggak berani pegang. Kenapa? Di 
UU 23 nya itu urusannya urusan pusat dan provinisi. Padahal pusat dan provinsi ini tidak punya 
uang bagaimana merealisasikan perhutanan sosial, untuk membuat perencanaan dan sebagainya. 
Kalau kabupaten justru ada keuangannya, nah yang menarik akan ada eserside temen-temen. 
Oke, kalau gitu jangan masuk dari kehutanan, masuklah dari pembinaan yang disebut tadi 
dengan pengentasan kemiskinan. Selesai perhutanan di beberapa kabuptaen. Jadi siasat bisa gitu. 
Ketika perhutanan sosial hanya dibaca sebagai pembangunan sektoral kehutanan, kabupaten 
menyerah, nggaik bisa kami Pak. Temuan nanti dan sebagainya. Tetapi ketika membaca UU 
Desa, Pak, ini hutan desa kan desa yang punya, di pasal pembinaan itu jelas kabupaten harus 
memnberikan pembinaan, pendampingan dan sebagainya. Dimasukkan lagi jangan soal 
kemiskinan dan sebagainya. Berarti dengan membantu masyarkat dengan perhutanana sosial, 
walaupun bahasanya, itu ujungnya saja izin perhutanan sosial, tapi masuknya kan adalah 
pengentasan kemiskinan pembinaan jadi juga itu barang, sehingga banya sekarang kemajuan-
kemajuan di  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tora dan perhutanan sosial melampaui itu. Kalau itu pake masuk dengan pandangan yang lama 
macet mas. Seperti perhutanan itu. Sekarang sejak satu tahun terakhir peran kabupaten dengan 
perspektif baru tidak melihat perhutanan sosial itu sebagai persoalan kabupaten, maka itu bisa. 
Maka kalau kita baca RPJMN sekarang perhutanan sosial nggak muncul lagi. Tapi sebagai sektor 
gitu, ya. Tapi apakah itu tidak masuk? Tidak dikerjakan? Itu akan tetap. Itu komentar saya yang 
kedua. Jangan-jangan ini mmmbuat desa justru akan bisa bergerak lebih luas. Jadi bukan hanya 
sekadar pemerintahan desa. Oleh sebab itu saya juga bisa menafsir, diletakkan desa di dalam 
perannya pembangunan wilayah, itu justru menunjukkan desa naik kelas. Desa tidak lagi hanya 
ini world looking, melihat dirinya sendiri. Walaupun kita tahu desa punya banyak persoalan 
selain demokrasi dan sebagainya. Tapi dengan meletakkan seperti itu sebenarnya desa sudah 
diletakkan di dalam instrumen persoalan yang lebih besar. Dalam hal ini pembangunan wilayah. 
Nah itu yang ketiga. Justru agak beda pandang, menurut saya. Justru desa naik jelas, menurut 
saya, dalam konteks meletakkan, peran desa di dalam pengembangan kewilayahan. 

Yang keempat menurut saya, oke kita bisa membicarakan ini secara kritis, tapi yang penting 
menurut saya adalah kalau kita kembali ke undang-undang desa itu ada tiga komponen, menurut 
saya, yang perlu kita jaga betul-betul, biar optimal. Yang pertama setuju dengan persoalan 
kewenangan. Lagi-lagi seperti yang saya katakan, kewenangan itu arena kontestasi, mulai dari 
pusat, provinsi, sampai ke kabupaten. Akan bahagia desanya kalau kabupatennya seperti Gunung 
Kidul. Tapi kan banyak juga daerah, artinya menurut saya kewenangan yang akan ada kalau 
merampok kembali saya rasa itu situasi yang pasti akan kita hadapi terus, Mas Yusuf. Sekarang 
adalah bagaimana melawannya. Oleh sebab itu sekarang yang kedua adalah sejauh mana critical 
mass di desa bangkit. Sejauh yang saya amati beberapa perubahan yang cukup mendasar di desa 
termasuk di daerah Kebumen misalnya, kuncinya ada di sana, sejauh mana partisipasi masyarkat 
terlembagakan di dalam musren-musren yang memang tidak lagi hanya sekadar ruang yang 
terundang, jadi kalau kita pake teori seditkit, musrenbang itu selama ini invited space, sebuah 



ruangan yang diundang orang, eh, kamu ikut dong, tapi bagaimana kalau kita mmeprjuangkan 
musren menjadi ruang yang direply sama masyarakat, kapan harus musren? Siapa yang harusn 
ikut? Artinya titik kritisnya ada di sini kalau menurut saya. Kalau kita lihat dari program 
pemerintah betul ini yang tidak diurus. Mungkin perhatian yang seperti ini perlu ke depan. 
Komponen ketiga kemudian muaranya adalah soal dana desa. Suka tidak suka itulah sebenarnya 
harta karun yang paling bermakna pada akhirnya, tapi itu tentu akan menjadi boomerang 
kalaucdua tadi itu tidak bisa kita kawal implementasinya secara lebih baik. Mungkin itu saja 
sekadar jadi kompor supaya kita bisa diskusi lebih baik. Terimakasih, mohon maaf kalau ada hal 
yang tidak berkenan. 

Moderator 

Terimakasih Bang Yando. Dari kawan yang lain? Oh, Pak Setiono  

Setiono 

Assalamualaikum waraohmatiullohi wabarokatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak 
direktur IRE yang kami hormati. Yang pertama langsung saja, ini mungkin kita semua yang ada 
di sini tadi sudah dipancing oleh Pak Yando, mari kita kembali dengan semangat membara saat 
itu, dengan UU Desa. Sehingga beliau menyampaikan saat itu hasil UU Desa saat ini merampok. 
Sebetulnya hampir sama, itu sebetulnya adalah kemerdekaan, Pak. Kemerdekaan tapi saat kita 
mendapatkan kemerdekaan itu tidak siap. Bahkan yang memberikan kemerdekaan mungkin 
kepala dilepas, ekor dipegang. Ini yang jadi titik poin permasalahan. Ini yang pertama. 
Kemudian yang kedua, memang betul diakui atau tidak walaupun pasti banyak orang dan 
sebagainya meang desa sudah merasakan kue kue dari kemerdekaan itu. Walaupun belum 
maksimal. Nah di sinilah perlu tetep kita perjuangkan memang tadi bisa dengan juga baik dari 
provinsi maupun di kabupaten dan desa, memang saat ini pun masih dibebankan oleh deregulasi, 
kemudian dieksploitasi kewenangan, bahkan tersandera. Itu yang dulu sering sekali saya 
sampaikan. Sehingga di situlah yang harus kita pahami bagaimana yang ketiga ini, baik pusat, 
provinsi, daerah dan desa itu bener-bener sinergi dengan semangat UU Desa. Jadi turunan 
regulasi ini sampai di Perda dan pergub pun harus satu kata. Dalam arti agar nanti bisa mandiri, 
berdaulat, dan demokratis. Kemudian yang berikutnya, memang harus kita sadari bahwa imam 
kita sekarang itu bukan jenderal tapi partai politik. Nah ini memang, nah di sini lah kami sangat 
berharap pada diskusi saat ini bisa nggak tadi yang disampaikan oleh Pak Yando itu, peluang, 
masukkan bagaimana di ruang RPJMN ini masih ada peluang. Nah, bagaimana untuk menembus 
itu? Nanti panjenengan yang selaku pneliti dan sebagainya, monggo ini dibuka kembali. Karena 
selama kurun waktu ada UU Desa kalau nggak salah desa itu diundang untuk rembuk nasional 
atau apapun namanya di sana itu hanya satu kali. Itu pun yang hadir hanya sebatas semacam 
deklarasi atau euforia tidak ada makna rembuk desa yang kita bahas pada sore hari ini. Yang 
terakhir kami sangat berharap monggo nanti pada diskusi ini kembali pada poin, bagaimana nanti 
UU Desa ini bener-bener diterapkan sehingga nanti desa akan mandiri, berdaulat, dan 
demokratis. Tentunya juga nanti akan bertambah, berkarakter, Jogja istimewa. Demikian 
wassalamualakim warohmatullohi wabarokatuh. 

Modaerator 

Ada lagi? Yang jauh-jauh, dari Undip misal. 

Hayat 



Ya, terimakasih, saya hayat. Banyak update dari ebebrapa kawan di depan, Bang Yando, IRE, 
dan kawan-kawan Gunung Kidul dan Mas Yusuf. Emang kondisinya, mungkin saya ingin 
menyampaikan kegelisahan saja. Di beberapa daerah itu kami melihat belum banyak terobosan-
terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan UU Desa ini. Ya mungkin 
mereka perampok lain, selain kita. Nah itu yang kemudian pertanyaan kritis dari Bang Yando ini 
menggelitik upaya-upaya pemberdayaan di desa. Nah, kondisi, kohesi-kohesi sosial yang terjadi 
sekarang di desa itu, dengan maraknya program kementerian yang ada itu, dari kemsos, 
kemudian kementerian-kementerian lain kemudian membangun CBO-CBO lokal. Setiap 
kementerian punya CBO di desa. Bisa kita pastikan sekarang. LSM masuk desa juga bisa bentuk 
CBO lagi. Nah itu dia. Artinya bukan mengkritisi pada banyaknyan CBO tapi koherensi antara 
CBO satu dengan CBO lainnya yang menyuarakan politik dan kepentingan warga yang tinggal 
di desa tersebut. 

Nah ini yang kemudian ketika kita bandingkan dengan data kemiskinan misalanya, Dengan 
lingkup lokal di desanya sendiri sehingga bisa mensejahterakan warganya sendiri. Tanpa melihat 
perampok-perampok lain. Lah ini seperti kita ketika kita umpamakan dengan kelompok-
kelompok lokal. Pasti pemimpin yang ada itu juga tidak lugu juga. Artinya, kepala desa juga 
nggak naif. Dia nggak lugu loh. Dia mementingkan jabatan dua atau tiga selanjutnya. Maksimal 
tiga kali yah, yang beruturut-turut. Nah itu juga saya melihat kades ini juga bukan orang yang 
lugu juga, ketika kita dekati itu juga di depan manut-manut saja kelihatannya. Tapi ketika 
dihadapkan pada pola-pola pengorganisasian masyaarakat dan dihadapkan dengan politk-politik 
warga supaya partisipasi pembangunan itu meningkat, itu juga resisten. Artinya, kelompok 
kelompok marjinal yang sejauh ini diadvokasi oleh UU Desa ini juga banyak yang tidak seppakat 
untuk berkembang. Nah ini yang kemudian sebagai kegelisahan saya memang pembagian 
kewenangan antara desa, kabupaten, dan provinsi sejauh ini memang belum jelas. Nah ini 
memang yang harus terus direbut. Banyak daerah yang menyusun Perbup kewenangan desanya 
itu copy paste juga banyak.  Ada daerah yang tidak ada pantai sekalipun masih ada budidaya 
ikan yang itu hanya berada di pantai. Nah itu yang kemudian polanya sama mumgkin, seprti tadi, 
Pak Sukamanto di research questionnya soal menalar logical frame work RPJMN ini yang 
kemudian hanya ukurannyan adalah angka-angka desa tertinggal itu menurun atau meningkat. 
Nah ini yang kemudian secara kualitatif akan sulit diukur, nah memang selanjutnya ketika kita 
ukur dengan upaya-upaya pembangunan nasional dan pembangunan skala lokal ini memang saya 
melihat kok pemerintah pusat kok kepentingannya sangat basar pada upaya agregasi semata. 
Maksud saya agregasi oh seberapa besar sih zona merah yang ada di indoensaia yang akan 
terangkat. Itu juga saya amini ketikia membaca regulasi-regulasi di kementerian atau lembaga 
yang memang sangat keluar dari ruh ruh yang terkandung dalam UU Desa. Contohnya 
pnegelolaan keuangan desa. Desa ini dengan diluncurkannya permendagri, meskipun ini soal tata 
kelola ya, permendagri nomor 20 tahun 2018 itu, tentang pengelolaan keuangan daesa, itu 
sebagiannya itu juga mencabut bebeapa pasal di permendagri nomor 114, yang itu mendegradasi 
porsi partisipasi masyarakat dan kewenangaan evaluasi di aspek BPD nya, nah itu yang 
kemudian saya melihat kok juga pasal-pasal yang tercabut tersabut juga tidak ditindaklanjuti 
dengan penerbitan regulasi yang disesuaikan kembali dengan permendagri yang mengatur 
tentang pengelolaan keuangan desa.  

Nah, mungkin saya belum berkapasitas lebih soal keuangan desa. Mas Yusuf mugkin lebih 
berkapasitas soal itu. Tetapi ketika saya melihat bagaimana desa bisa menyusun perencanaan 
pembangunan yang sangat mengakar kepada masyarakatnya jika produk-produk perencanaannya 



itu dicekal, atau akan dirampok, di tingkat daerah itu, yang itu harus sesuai dengan nomenklatur-
nomenklatur yang ada di pos-pos kementerian itu. Nah, ini yang kemudian satu soal pembagian 
kewenangan yang belum jelas. Anatar UU Desa, permen-permen dan UU nomor 23. Nah ini 
yang kemudaian saya melihat porsi-porsi politik warga ini memang semakin diturunkan porsinya 
oleh kepentingan-kepentingan politik di tingkat nasional. Saya pikir sih memang kita harus 
mengapresiasi upaya-upaya yang sudah ada di tingkat desa, saya pikir memang trennya sih 
meningkat. Tapi juga jangan sampai kita kecolongan dari pencuri-pencuri lain yang itu tertanam 
juga di pemerintahan desa. Jadi posisi-posisi strategis di desa pun sekarang jadi rebutan. Posisi 
sekdes, pendaftarannya jadi rebutan dan itu money politik juga. Menjadi budaya baru di tingkat 
desanya. Kemudian, itu juga tidak bisa dikomparasikan dengan performa dan kapasitas mereka. 
Mungkin yang satu tadi ya, soal pembagian kewenangan. 

Yang kedua soal kohesi sosial di tingkat desa, dan kemdian yang ketiga soal kepercayaan diri 
masyarakat desa dalam menyusun perencanaan yang memang partisipatif. Nah ini memang 
upaya-upaya partisipatif yang dari dulu memang nampaknya sangat banyak bagi peran 
rampokannya. Mungkin itu pertanyaan kritis tiga dari saya. Saya minta dari Gunung Kidul dan 
Bang Yando menanggapi situasi yang semacam ini, soal kohesi sosial, kewenangan dan 
partisipasi pembangunan. Terimakasih. 

Moderator 

Terimakasih, Mas Hayat. Mugkin langsung saya umpan ke pemantik dulu ya. Pak Manto? 
Menambah dari kegelisahan temen-temen tadi. 

Sukamanto 

Pertama, terimakasih Bang Yando sudah mengkritisi tadi ya, bahwa jangan-jangan yang ada di 
rancangan teknokratis ini sebetulnya pintu masuk untuk pembangunan desa itu lebih baik. Kami 
memang saat ini sedang berproses untuk mengkritisi rancangan teknokrasi itu. Jadi saya 
sampaikan ini masih initial finding, jadi apa yang diasampaiakn Bang Yando tadi membuat kami 
juga nantinya memastikan bahwa isu desa yang tersebar tadi memang menjadi lebih strategis 
sebagai pintu masuk untuk pengembangan desa atau justru tadi, ini agenda perampok baru. Ini 
yang ingin kami lakukan dan nanti di dalam kajian kami di dalam teknokratis ini menjadi hal 
yang perlu kami pastikan bahwa isu-isu desa yang tersebar tadi pendekatan sektoral versus 
pendekatan yang lebih komprehensif apakah di sana? Apakah kemudian juga ini menjadikan 
desa naik kelas? Ini yang perlu kami pastikan juga nantinya di daam kajian kami terhadap 
rancangan teknokratis menjadi sangat penting untuk kami melihat itu secara lebih jauh. 
Kemudian Pak sutiono, yang saya pahami mungkin terkait sejauh mana sih ada peluang untuk 
mengawal RPJMN ini. Kalau dari sisi proses penyusunan ini kan sudah masuk di rancangan 
teknokratis versi Agustus. Nanti setelah Jokowi dilantik, kalaun secara regulasi kan tiga bulan 
setelah itu tadi, karena ini lanjut sehingga ada proses juga informasinya untuk mempercepat 
proses itu. Nah ini juga bisa kecolongan juga kalau tidak dikawal. Jadi, ini masih ada peluang 
nanti kita akan cari banyak input untuk kemudian berusaha bisa masuk di dalam pengawalan 
proses penyusunan RPJMN 2020-2024. Terimakasih Mas Yando atas tools yang diberikan, bagi 
kami ini tools baru untuk mengkritisi RPJMN teknokrasi itu bisa jadi alat bagi kami untuk bisa 
memastikan itu. Itu tanggapan saya Mas Arif. 

Moderator 



Baik, Pak Manto. Langsung ke Mas Yusuf ya. 

Yusuf 

Terimakasih. Jadi, soal Bang Yando, rampok merampok. Memang, kalau secara isu sektor ini 
lebih komprehensif. Jelas. Tapi secara ideologis kita kalah. Karena apapun kita tahu perilaku 
perencanaan, perilaku penganggaran teknokratis itu adalah memang bagaimana meraih hal-hal 
yang sangat teknis ini tidak berkembang menjadi sebuah mainstreaming, sebuah 
pengarusutamaan. Nah, yang menarik di dalam RPJMN nanti, kita di RPJMN ada 
pengarusutamaan dalam pelaksanaannya. Di dalam perngarusutamaan itu, nilai-nilai yang kita 
rampok menjadikan desa berdaulat dan sebagainya itu tidak tertanam. Jadi ini juga yang harus 
kita waspadai. Kehati-hatian kita, seperti yang dikatakan Bang Yando, akan kita awal justru 
bagaimana menjadikan hal yang sangat teknokratis yang berbasis isu sektor itu tidak terjadi ego 
sektor. Ini yag menurut saya terpenting. Jadi, prinsip perencanaan yang berbasis partisipasi, 
politis, itu selalu mudah dikalahkan dengan basisnya yang teknokratis. Nah kasus ini terjadi di 
daerah, di mana kasus ini terjadi dalam konteks lahirnya permendagri 20 yang tadi disampaikan 
Mas Hayat. 
Lahirnya permen itu menegasi semua hal yang bersifat ideologis dangan membangun kedaulatan 
desa dalam perspektif kewenangan. Apa yang terjadi? Hampir semua kabupaten yang dulu 
menyusun kewenangan dengan cukup ideal, dalam bahasa saya, itu sekarang membalikkan 
Perbup kewenangannya itu basisnya di mana? Basis identifikasinya ada di permen keuangan. Ini 
yang terjadi. Kekhawatiran kita kalau isu desa tidak menjadi mainstreaming, tidak menjadi isu 
ideologis di dalam RPJMN itun sangat mudah dikalahkan dengan hal-hal yang sifatnya 
teknokratis. Ini yang mungkin juga menambahkan tadi, kehati-hatian kita. Maka kemudian, hasil 
rampokan kita yang tadi bahasanya Bang Yando bagaimana kita wujudkan dengan misi 
perampok yang baik, misi Sunan Kalijaga itu. Jadi merebut tapi untuk kemaslahatan 
kedaulatannya kita kawal. Ini yang harus kita kawal di dalam rangka membahas RPJMN itu. Jadi 
rampoikan kita terus kita rampok tapi distribusinya itu terus semakin meningkatkan ideologi 
sesauai dengan visi yang ada di UU Desa. Memang beratnya di situ. Perencanaan teknokratis itu. 
Kalau soal teknokratis sekadar uang yang tadi saya sampaikan, contoh yang terkini yang saya 
sampaikan dalam nota keuangannya presiden, RAPBN 2020 sangat jelas muaranya. 
Penekanannya kita sudah, kita berhasil merampok tapi karena kita perampok yang baik, hasil 
rampokannya kita, pendistribusiannya kita menunggu aturan-aturan dari yang kita rampok. 

Bang Yando 

Karena secara ideologis nggak mateng, ideologisnya di desa, bukan di atas.  

Yusuf 

Ya, tadi saya bilang perampok kita semakin hari semakin baik mempertahankan, memperkuat 
ideologinya tadi sesauai dengan ketika kita merampok pertama tadi. Nah ini, kalau kita di 
dokumen nanti kalah, maka ya tadi kita berhasil merampok tapi hasil rampokannya untuk apa 
kita menunggu yang kita rampok. Itulah perampok yang baik. Itu hal-hal yang mungkin bisa saya 
tambahkan dalam konteks bisa menjaga hasil rampokan kita yang kita anggap pada akhirnya bisa 
ideal untuk menjaga kesinambungannya. Dan sekarang indikasinya mulai kelihatan sekali, 
indikasi-indikasi ya tadi, kita setiap tahun dinaikkan dan sebagainya, walaupun belum memenuhi 
mandat undang undang. Sebenarnya sudah tidak salah sekarang belum 10 % dari total dana 
transfer kurangi DAK itu tidak salah karena UU memerintahkan secara bertahap. Tapi lagi-lagi 



bahwa apa yang sudah kita peroleh bagaimana itu bisa kita jaga dan doktrinasi instruksionalnya 
itu tidak semakin kuat sesuai dengan cita-cita kita. Saya kira itu tambahan saya terimakasih. 

Hendro Bappeda 

Mungkin karena yang lain juga maemakai konsep agak teoriritis, ideologi dan sebagainya, 
mungkin kami juga perlu memberikan pandangan bahwasannya yang namanya ideologi untuk 
bisa dioperasionalkan tentu butuh yang namanya strategi, manajemen, atau apapun. Pada 
akhirnya teknokratis. Jadi misalnya gini, kasus BPJS yang ramai karena selalu defisit dan 
sebagainya. Kalau kita pandang secara analisa hanya dari aspek keuangan tentu ini menjadi 
beban negara dan masyarakat. Tetapi kalau kita cermati hingga konsep ideologi tentu ini contoh 
nyata sebenarnya bagaiman welfare state mestinya dikembangkan. Secara pogressif mestinya ya 
nanti untuk menurut katakanlah defisit dan sebagainya ada beberapa langkah. Ya mungkin pajak 
pendapatan dinaikkan, kemudian yang lain-lain. Itu yang kami sepakat, yang namanya ideologi 
itu perlu sebagai katakanlah pemantik semangat dan sebagainya. Tapi untuk ke tahapan 
operasional ini memang ada diskusi yang bisa sangat panjang.  

Kemudian kalau terkait dengan desa, dengan perspektif Pak Yando tadi menjadi sangat menarik 
apakah memang ini akan menjadi semacam garam yang memang memberi rasa di mana-mana. 
Semoga itu yang menjadi semacam konsep pemikiran yang di atas sana. Tanpa harus mungkin 
secara formal banyak di berbagai program kegiatan, narasi. Tetapi, ini memang cara pandang 
tentang bagaimana kita lepas dari ego sektoral dalam tanda petik ini sangat menarik. Cuman 
hanya menjadi sulit ketika sudah ada aspek katakanlah partisipasi, pengawasan, dan sebagainya 
tadi yang disampaikan Mas Hayat tadi sangat menarik karena memang membaca sebuah arus 
besar tentu tidak semudah kita mencermati beberapa indikator atau fenomena. Kalau di politik 
ada yang namanya boundit rasionality atau apa, keterbatasan rasionalitas. Jadi seperti orang buta 
melihat gajah, ada yang megang macem-macem. Ya latar belakang, ataupun cara pandang yang 
dimiliki. Ini tentu menarik karena di realitas sangat bervariasi. Tetapi kami sepakat yang paling 
penting memang membangun atau mengembangkan critical mass yang ada di desa atau dalam 
tanda petik pribadi-pribadi, saya kira di manapun, di birokrasi, di desa, kalau tidak ada satupun 
orang-orang dengan niat baik dan sebagainya, sudah lama indonesaia ini hancur. Karena apapun, 
boleh orang punya yang namanya premis. Yang namanya PNS, TNI, Polri pasti masuk pake 
suap. Tapi saya punya keyakinan juga, kalau semuanya pake suap negara ini sudah langsung 
hancur. Tetap ada pribadi-pribadi kuat yang harus kita dukung. Ini di desa juga banyak. Sebagai 
contoh di desa Ngelanggeran itu ada penggeraknya beberapa orang yang mengininsiasi. Ini yang 
harus selalu kita back up, kita kedepankan. Yang jadi masalah kadang-kadang kalau sebuah desa 
atau wilayah sudah berhasil langsung masuk semuanya. CSR ingin ke situ, nah kita sendiri yang 
kerepotan. Karena kemudian itu menjadi masalah baru, akuntabiitas semakin sulit ditegakkan. 
Ada yang langsung bantu kelompok sana, langsung sana. Bikin spanduk, yang bank ini pengin 
apa dan sebagainya. Ini yang sedang kita di perencanaan sering tiap hari bebannya bertambah 
minimal 10, kira-kira itu. 

Tapi prinsipnya kita yakin, UU Desa baru 5 tahun, konsep ke depan agar pemnfaatannnya sedikit 
optimal ini harus kita kawal. Termasuk dengan diskusi-diksui produktif seperti ini. Ya, catatan 
kami hanya itut. Terimakasih. 

Moderator 

Ya, Bang Yando silakan 



Bang Yando 

Ya, e, maksud saya begini Mas Yusuf, jangankan ideologis di tingkat nasional itu ilmunya aja 
nggak ada. Jadi orang yang duduk di Bappenas, di kementerian itu nggak punya ilmunya. Contoh 
sederhana saja, sampai hari ini masih berdebat Sutoro Eko dengan yang namanya Prof Hanif Nur 
Kholis yang mengatakan pemerintahan desa itu palsu. Mau palsu kek, mau asli kan nggak 
urusan. Itu contoh pertama. Contoh kedua, persoalan kita di UU Desa sekarang membagi DD 
Mas. Nggak ada  ilmunya itu di fakultas ekonomi. Karena kalau orang-orang fakultas ekonomi 
masuk ke Dekyu, apalagi masuk ke anggaran daerah dan sebagainya, keluar langsung itu unit 
pembaginya kepala desa. Padahal nggak itu kan maksud kita di UU Desa. Desa itu belakangan 
alat membaginya, membaginya di kabupaten. Tetapi kan ilmu ekonomi nggak sampai keuangan 
kabupaten. Ilmunya di nasional. Jadi nasional dibagi dulu per kabupaten. Kan behgitu. Jading 
ilmunya aja nggak tersedia. Jadi, menurut saya, jangankan ideologis, lihat situasinya saja begitu. 
Nah bahkan tiba-tiba kita punya defisit ilmu pengetahuan. Jadi dari segi rekognisi subsidiaritas 
itu tidak masuk dalam tata negara kita kok. Yang memasukkannya UU Desa, artinya UU Desa 
berhak untuk memperkenalkan sebuah prinsip baru dalam pemerintahan karena dia undang-
undang. Tapi apakah undang-undang 23 14 diikutin? Dibatalkan nggak, diterima nggak. 
Akhirnya yang terjadi adalah pertarungan. Akhirnya itu yang saya maksud pada akhirnya itu 
adalah ruang kontestasi. Pasti akan berebut lagi seperti halnya kita merebut. 

Oleh sebab itu saya setuju tadi, sebenarnya soal permen itu kan menarik kalau dibaca dari 
gerakan sosial. Ada nggak desa yang protes dengan keuangan desa? Nggak ada tuh. Kepala 
desanya diam-diam saja. Kenapa? Karena menguntungkan kepala desa, bagaimanapun. Jadi 
persis itu masalahnya tadi. Jadi, pertanyaannya di desa sekarang ada nggak yang mau 
mempermasalahkan itu? Ini yang tidak ada upaya kearah sana, jangankan program pemerintah, 
pemerintah nggak mungkin melakukan Bimtek pengorganisasian masyarakat, donor-donor juga 
ada? Ngak juga. Ini memang, padahal saya sampaikan tadi, kaki demokrasi desa ini menjadi 
penting. Kalau ini nggak jalan, maka kaki keuangan desa tadi, keuangan tadi akan berjalan 
begitu saja. Nah, artinya sebenarnya bagaimana kita menimbulkan ideologis tadi saya setuju, tapi 
tidak mungkin di atas. Di akar rumput ini yang harus kita… sekarang saya tanya, ada nggak 
orang desa yang tahu berapa pasal tentang partisipasi masyarakat dalam UU Desa? Sudah 
ratrusan saya keliling desa, tidak ada yang tahu. Pasal mana pasal mana. Ini kan nggak ada yang 
mengenalkan. Kalau itu diketahui maka permen tadi itu harusnya nggak bisa jalan karena 
bertentangan dengan pasal itu. Pernah nggak kita melakukan syiar ke Mahkamah Agung, 
mengatakan permen tentang keuangan desa bertentangan dengan pasal-pasal tertentu di UU Desa 
yang memutus partisipasi tadi itu? 

Jadi, memang menurut saya UU Desa punya persoalan yang snagat besar. Sebelum UU Desa 
dilahirkan kan sebenarnya kalau saya boleh kutip buku saya itu kan abitande itu masyarakat desa 
itu. Udah nggak ada lagi udah kohesi sosial. Nah, tantangan kita ada di sana, jadi soal 
kewenangan, soal keuangan saya anggap itu memang tidak sempurna, pasti itu tidak sempurna. 
Tapi itu seperti saya katakan tadi, yang harus kita risaukan adalah soal kohesi tadi. Karena tanpa 
itu teknokratik yang menggusur masyarkat, menggusur kewenangan dan lain sebagainya itu tidak 
pernah akan ada titik yang melawannya. Ya tantangan kita ada di sana menurut saya. Itu yang 
paling bolong dari seluruh UU Desa. Menurut saya, soal kewanangan, soal keuangan itu 
kontestasi lah. Masih maju mundur. Dan juga tidak berlaku di beberapa kabupaten saya lihat 
melawan juga itu tidak bisa juga dikontrol oleh kemendagrinya, sejauh pada titik tertentu. 



Nah tantangan kita ya itu tadi, bagaimana, jadi isitilahnya, teman saya mengatakan UU Desa ini 
kan harusnya lahir tahun 65. Ya iya. Memang pada saat itu ada UU Desa baru. Pada saat itu desa 
sedang kuat-kuatnya. Nah kalau pada saat itu uu no 1965 yang kurang lebih mirip-mirip dengan 
yang UU Desa berjalan, kita berharap desa tidak seperti ini. Tapi kan 65 ke sini kita sudah tahu 
desa seperti apa? Hancur lebur sudah. Jadi, UU Desa sendiri sudah terlalu sebenarnya nggak up 
to date dengan situasi lapangan, tapi realitasnya seperti itu. Sehingga ada menurut saya soal 
kohesi sosial tad tantangannya, yang sayangnya paling kurang perahatian kita ke sana. Masih 
banyak masih transparansi, Bimtek, hal yang penting yang menurut saya itu tidak akan pernah 
berubah kalau control dari pihak sebelahnya tidak pernah dihidupkan. Oke, tambahan begitu. 

Moderator 

Ya, terimakasih Bang Yando. Masih ada kesempatan mungkin untuk satu dua temen-temen lagi 
yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Mbak Duma, atau dari kawan-kawan lain? 
Kawan-klawan muda? 

Anggalih Fisipol UGM 

Assalamualaikum wr wb. Perkenalkan saya Anggalih dari Fisipol UGM. Kalau menurut saya 
konteks yang hilang dari RPJMN ini yang sangat penting juga adalah kurangnya membaca 
penyeragaman desa dalam konteks tidakadanya koordinasi dan sinkroiniasai antara UU Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, UU 26 tahun 2007 tentang sistem tata ruang dan UU Desa 
itu sendiri. Bagaimana kemudian logika penyeragaman dan negaranisasi menyebabkan orang-
orang desa yang harusnya juga dilibatkan untuk pemetaan tata ruang intnernalnya untuk 
memetakan apa sumber daya dana agenda pembangunan yang harus dilakukan, kemudian secara 
sewenang-wenang ditimpa dengan rencana proses tata ruang sekaligus proyek strategis nasional 
yang menyebabkan pemerintah daerah maupun pemerintah desa mau tidak mau mengikuti 
proyek strategis nasional dan juga agenda tata ruang. Yang menariknya adalah fungsi ruang desa 
kemudian disesuaikan dengan definisi kepentingan ekopol dari pemerintah pusat. Entan itu 
melalui nawacita atau melalui nawacita yang disempurnakan ini. Bagaimana kemudian 
seharusnya gerakan counter mapping yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang desa itu bisa 
dilakukan untuk melakukan proses reclaim terhadap agenda pembangunan mereka sangat sulit 
terjadi. Apalagi di Yogyakarta ini. Itu menambah kompleksitas permasalahan di desa. Di satu sisi 
problem teknkratik tidak adanya sinkroniasasi antar kebijakan yang ada. Di satu sisi proses 
reclaim masyarakat desa itu dianggap sebagai gangguan terhadap kebijakan yang berlangsung. 
Sehingga kemudian masyarakat desa, terutama di Jogja ini, diguyur dengan berbagai agenda 
proyek strategis nasional. Entah itu bandara YIA atau yang terbaru yang sedang dalam proses 
study penjajakan itu adalah pembangunan tol solo bawen dengan Solo-Cilacap. Di mana 
kemudain salah satunya daerah saya, desa Maguwoharjo, dipetakan sebagai pusat kegiatan 
nasional tetapi kemudain juga diguyur dengan pembangunan-pembangunan daerah titipan dari 
nasional maupun dari kepentingan daerah itu sendiri. Seperti pengembangan resort berupa Jogja 
buy maupun kawasan strategis pariwisata yang akan dikembangkan di sekitar itu. Di mana 
kemudian, orang-orang desa sudah tidak memiliki ruang untuk melakukan reclaim agenda 
pembangunan mereka. Lalu pertanyaannya adalah di tengah guyuran gemuruh pembangunan 
seperti ini, bagaimana kita meraih momentum untuk tadi, merampok proses reclaim yang harus 
kita munculkan, sebagai orang desa, maupun sebagai seoarng akademisi untuk mendorong 
proses counter mapping maupun mendorong propses reclaim anggota pembangunan desa. 
Kaeena di satu sisi tadi, dari sisi teknokrasi kebijakannya saling tidak bertemu. Terimakasih. 



Moderator 

Satu lagi ada? 

Oke. Langsung dijawab saja ya. 

Yusuf 

Ya kalau bicara konsep pembangunan berbasis tata ruang ini meang ya jadi buah simalakama. 
Yang pertama gini, regulasi yang mengatur tata ruang itu disusun dalam waktu jangka panjaang, 
mengiringi rencana pembangunan jangka panjang daerah, kalau itu di daerah. Nah, problemnya 
adalah pembangunan kawasan pedesaan tidak pernah menjadi basis tadi, ketika menyusun 
naskah akademik rencana pembangunan tata ruang. RTRW nya tidak pernah. Ini problem yang 
paling mendasar pada saat munculnya UU Desa yang memberikan mandat pembangunan 
kawasan pedesaan. Sehingga kalimat pembangunan kawasan pedesaan yang ada dalam konteks 
pembangunan desa berbasis tata ruang adalah pembangunan wilayah. Yang itu sama sekali tidak 
menghilangkan eksistensi desa. Nah karena itu yang perlu dimunculkan dalam RPJMN 2020-
2024 adalah membangun desain konsep pembangunan kawasan pedesaan yang punya basis desa. 
Nah in yang menjadi penting. Meskipun tadi Bang Yando bilang, mungkin ada satu mainstream 
pembangunan yang kita sebut denagn membangun desa dan desa membangun, wujudnya 
membangun kawasan pedesaan. Tapi lagi-lagi sayangnya konsepnya memang kita akui dalam 
konsep RPJMN itu tidak ada. Bahkan tidak ada. Yang disinggung kawasan ya kawasan berbasis 
RTRW yang selama ini ada. Basisnya di situ. Saya kira itu saja tambahan saya. 

Suakamanto 

Menambahkan saja. Jadi, sementara yang kita baca daria background study kemudian menjadi 
dasar dari rancangan teknokratis ini memang kecenderungan bahwa pemerintah masih 
menggunakan pendekatan membangun desa tadi. Jadi kalau kita cermati juga program-rpogram 
isu strategis yang muncul di RPJMN teknokrasi itu memang konsepnya pemerintah dan 
pemerintah daerah membangun desa. Ini kecenderungan yang kita lihat di dalam background 
study, hasil background study maupun kemudian di rancangan teknokrasi. Sehingga, yang terjadi 
ini memang mengabaikan kewenangan, kedaulatan desanya. Termasuk di dalam tata ruang itu, 
sehingga kalau ini memang kemudian yang terjadi ya nanti desa akan lebih menerima lebih 
bnayak program-progam dari nasional. Karena program-progam yang ada di rancangan 
teknokratis itu akan dimakan oleh kementerian menjadi program yang akan dilaksanakan di desa. 
Proses merampoknya ya tadi, memberikan tugas, tapi duitnya menggunakan dana desa. Ini hasil 
rampokan yang menurut Bang Yando ini hasil rampokan terbesar dari UU Desa. Kemudian, desa 
tidak bisa memiliki kuasa untuk menggunakan dana desa itu untuk membangun desa sesuai 
dengan kewenangan yang dimiliki maupun potensi yang ada di desa, termauk juga tata ruangnya. 
Ini juga yang sebetulnya kita khawatirkan dari rancangan teknokrasi ini. Jadi memang kita kaji 
lebih lanjut karena ini masih initial finding, apakah dengan tersebar tadi, kemudian menyebarnya 
menjadi program-program nasional. Ini yang kita khawatirkan karena kalau kemudian menjadi 
program-program nasonal itu ujungnya adalah tadi, menjadi programnya kementerian kalau tidak 
punya dana ya dititipkan ke dana desa. Jadi nalar yang kita bangun di dalam review program 
study sebetulnya adalah pemerintah dan pemerintah daerah itu tidak langsung mengeksekusi 
program di desa. Tapi bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah itu memampukan, 
menempatkan desa sebagai pelaku, pelaksana, perancang dan pelaksana dari program yang mau 
dilakukan oleh desa kalau kemudian begitu mau masuk di agenda sektoral, nanti menjadi agenda 



kementerian, desa kemudian ya menjadi objek lagi. Oh tahun ini ada program dari nasional abcd, 
paketnya di wilayah pusat, yang ini titipkan dana desa. Ini yang kecenderungannya terjadi seperti 
itu.  

Tapi sejauh kita baca di wilayah teknokrasi tidak ada upaya untuk mendudukkan ideologi tadi 
menjadi desa di dalam perencanaan pembangunan nasional itu mau diposisikan sebagai apa, 
apakah sebagai objek ataukah sebagai subjek. Ini secara anu belum kita baca di sana. Dan 
kemarin di Bappenas malah menantang kita untuk bisa memasukkan satu kalimat ideologis di 
dalam anu. Tapi bisa, prosesnya ini ada proses teknokrasi ada proses politik, ada proses tarik 
menarik kepentingan antar kementerian dan sebagainya. Ini yang juga kesempatan 
mempengaruhi menjadi, kalau kata Bang Yando ini ruang kontestasi juga ini RPJMN ini. Bagi 
kita pemerhati desa, maupun pelaku pembangunan di desa untuk bagaimana ini supaya 
mengamankan, tadi tanda petik, hasil rampokan dari UU Desa ini supaya desa memiliki 
kedaulatan dan kewenangan untuk menjalankan program kegiatan di desa sesuai dengan 
kebutuhan, sesuai denagn rencana tata ruang mereka, di mana desa dalam membangun tata ruang 
juga diposisikan menentukan di dalam merancang sebuah tata ruang. 

Itu tambahan saya, tapi yang paling penting bagaimana ideologi desa tadi walaupun berbahaya 
juga di otak mereka belum masuk itu. Tapi gimana ini kita memasukkan ini kan jadi PR terbesar 
untuk bisa memahamkan kemudian masuk di dalam rancanagan teknokrasi RPJMN. Itu 
tambahan saya, terimakasih. 

Moderator 

Bang Yando, ada tambahan? 

Bang Yando 

Ilustrasi sedikit. Menarik kasus tadi. Di kubu Raya, jadi kalau kita lihat tata ruang itu kan 
kemudian penataan kawasan pedesaan itu diatur dengan peraturan pemerintah. Sampai hari ini 
kan nggak pernah ada. Nah kalau nggaka ada itu gimana? Yang satu menunggu, yang satu ada. 
Nah makannya ternyata, kemudian yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten Kubu Raya, 
Kalimantan Barat, hasil pemetaan counter mapping tadi itu disahkan oleh kabupaten. Mau 
dibilang bertentangan kan tidak bisa bertentangan, PP nya belum ada. Nah ini yang saya maksud 
dengan merebut-rebut tadi. Sebelum diaatur mari kita atur sendiri, jangan kemudian dan 
kebanyakan kita, oh jangan urus itu lah, PP nya belum keluar. Terbalik, karena PP nyan belum 
ada maka harus kita .. nah ini soal mental kita, menurut saya, soal bagaimana kita meletakkan 
UU Desa tadi itu, dalam posisi tadi. Apakah memang harus tunduk kepada teknokrasi itu atau 
dalam konteks siasat mensisati tadi. Kalau saya sih melihat bahwa pada akhirnya, bahwa kita 
mau memperjuangkan satu regulasi yang sinkron ya tentu, siapapun punya mimpi itu. Tapi kan 
sudah lima tahun nih kita menunggu itu. Dan nggak pernah terwujud kan? Bahkan makin buruk. 
Karena tidak ada juga yang mengawal di sana. Tapi coba kepala desa datang, pasti direspon 
langsung kan, kepala desa tadi siapa langsung mengatakan. Jadi, artinya menurut saya harus ada 
reposisi tertentu ketika kita mengimplementasikan ini. Contoh yang dilakukan temen-temen di 
Kubu Raya itu kemudain mereka adalah Perda kawasan perdesaan di kubu raya. Kenapa bisa itu? 
Karena bupati dan gerakan desanya bersatu. Karena dengan gerakan desa itulah si desa itu 
menang. Hal yang sama misalkan teman-teman perempuan di Poso, itu juga begitu. Waktu maju 
sekolah perempuan yang mendorong kemudian ya agendanya ada RPJMD tentang perempuan. 
Itu kami yang urus Pak. Diurus sama mereka. Artinya itu memang arena kontestasi. Regulasi itu 



bukan teks buku itu nggak ada, itu mana Arif yang di magister kebijakan publik? Itu hanya ada 
di buku. Dalam arenanya ya tarung-tarung, siasat-siasat-siasat, hingga akhirnya kekuatan politik, 
gitu. Terimakasih. 

Moderator 

Siap Bang Yando. Mbak Duma, oke. 

Duma 

Assalamualakikum. Terimakasih atas waktunya, ini buat penutup aja ya mas. Nama saya 
Dumaria Simanjuntak, aliasnya kalau versi jawanya Jumariah, karena saya tidak bisa Bahasa 
Batak sebenarnya. Ya sebenarnya saya mahasiswi program doktoral di Undip cuman saya di sini 
tidak sedang membahas apa namanya ingin membahas dari disertasi atau penelitian saya tentang 
pengawasan partisipasi masyarakat. Yang saya ingin ceritakan sebenarnya, dari tadi bercaerita 
tentang desa, sebenarnya desa seperti apa sih yang benar-benar desa berdaulat. Saya kok jadi 
kepikiran desa yang saya datengi waktu saya main ke sana. Oh ya saya juga kerja di badan 
pemeriksa keuangan, tapi saya di sini saya tidak teknokrat, nggih, Pak, nggih. Karena saya sudah 
menjadi mahasiswi sekarang. 

Saya pergi ke Flores Timur ada di pulau Adonara mungkin memanang bukan daerah wisata ya, 
cuman di sana melihat desa yang sebenarnya berdaulat. Jadi, BPDnya, kepala dan perangkatnya 
waktu itu kita nggobrol-ngobrol, dia bilang gini, kami nggak ada dana desa, desa kami benar-
beanar berdaulat. Terus saya bilang nggak butuh tapi padahal, saya minta maaf juga, ini desanya 
sepertinya tertinggal, Apa, Ama. Mereka bilang, tidak, kami kaya. Dan waktu itu saya pikir 
dengan pemanfaatan dana desa, gimana kalau itu berhenti, tadi Pak Yusuf bercerita juga. UU 
Desa ini kemungkinan berhenti ya. Mungkin untuk UU nya tidak bernasib sama dengan PNPM 
ya, mungkin dana desanya yang nanti berhenti. Tapi kalau uu nya sendiri menurut saya dan 
pandangan dari orang di desa di Adonara sana adalah memperkuat mereka sebagai desa yang 
berdaulat. Bahkan mereka bisa punya statement kalau Indonesia ini bubar desa kami tidak bubar. 
Jadi kalau kami tidak dapat dana desa juga tidak apa-apa. 

Nah saya melihat bahwa ini sebenaranya perlu dicontoh di desa-desa yang lain, merdeka secara 
finansial, mau ada dana desa ya sini kupakai, kalau nggak ya nggak papa. Kalau ada dana desa 
program ini itu sesuai dengan masyarakat kami ya kami pakai, kalau tidak ya kami balikin. Jadi 
saya melihat desa ini keren sekali. Untuk melihat mereka kaya atau nggak pun perspektifnya 
sudah berbeda dengan pemerintah. Mereka bilang kami kaya raya, kami punya uang, uangnya 
adalah tenaga kerja mereka sendiri. Jadi mereka itu punya Bumdes, bukan Bumdes sebenarnya. 
Mereka berubah jadi Bumdes karena aturan saja. Dulunya nggak punya. Tapi dulunya mereka 
punya kelompok tani yang modalnya itu bukan uang lagi, tapi tenaga kerja. Jadi mereka itu 
banyak TKI di Malaysia sana kembali semua itu menginvestasikan tenaga mereka. Jadi ketika 
keluarga Ina A, Ina DT punya program untuk membuat perkebunan jagung, dia nggak harus 
yang punya uang untuk membayar tenaga kerjanya. Tapi mereka diberi seperti voucher gitu 
bahwa kamu sudah kerja 10 jam, berhak untuk nanti dapat tenaga lagi ketika kamu punya project 
membuat pekerjaan. Mereka pakai itu. Jadi uang di situ, rupiah sebenarnya tidak berjalan. Nah 
saya melihat ini desa merdeka sekali ya, dan saya jadi malu waktu itu saya di sana pengen 
ngomong tentang UU Desa tapi kok kayak mereka sudah berdaulat seperti di UU Desa. Mereka 
punya asas rekognisi dan subsidiaritasnya hidup di sana. Ini yang saya ingin sharingkan juga 



untuk temen-temen. Sebenarnya kita sih tidak bisa terjerat dengan pemerintah pusat kalau kita 
tidak menjadi hamba dana desa. Terimakasih. 

Moderator 

BPK nyan terakhir keluar. Terimakasih, Mbak Duma. Karena waktu membatasi kita, tadi ada 
pengumuman dari kawan-kawan IRE jadi yang hadir 20 pertama tadi ada pembagian buku gratis 
moggo diambil. 

Mungkin kalau ditarik benang merahnya sangat menarik ya, memang dalam satu sisi kalau kita 
cermati dalam RPJMN, nanti temen-temen silakan cermati juga karena kalau besok ada mau 
main ke sini, mau diskusi itu sangat membantu kita memahami bareng-bareng. Jadi desa akan 
terjebak pada praktik-praktik penyeragaman baru yang, kalau bahasanya Pak Najih itu desa ini 
mundur alon-alon. Tapi di satu sisi Bang Yando menarik juga, mengajak kita merebut tafsir 
dalam pasal 33 UU Dasar, seperti kita pernah tafsir pasal 33 yang direbut tafsirnya oleh negara, 
yaitu hak mengauasai negara. Tapi bagaimana kita rebut menguasai negara itu sebagai kekuasaan 
rakyat seperti itu bisa menggugat tadi UU Air dan sebagainya nah ini PR menarik. Tapi ada 
syarat dasar kalau lihat rambu-rambu yang dilihat saat diskusi tadi, yakni penguatan akar rumput 
juga harus dilakukan. Ini sangat penting untuk kita, PR kita bersama yang bukan hanya di sini 
saja, di bawah juga harus kita perbuat.  

Mungkin itu, demikian diskusi hari ini, nanti silahkan temen-temen yang ingin menambah rusuh 
lagi monggo bergabung denagn teman-teman IRE untuk menambahkan substansi-substansi lain 
terkait RPJMN ini. Karena kemarin agenda Bappenas RPJMN ini akan dibuat lebih tipis, 
bahasaanya biar mirip negara maju. Tapi lampirannya kandel. Tapi lampiran kan nggak pernah 
dibaca, nah itu. Apakah kompleksitas yang baru? Mungkin nanti masukan IRE di lampiran. 

Mungkin itu kawan-kawan, selamat nanti silakan bergabung dalam diskusi selanjutnya, saya 
tutup wassalamualaikum waroihmatullohi wabarokatuh. 


