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Sampai hari ini desa masih menjadi 
arena pertarungan ekonomi politik yang 
tidak kunjung selesai. Ironisnya, yang 

memperebutkan bukanlah warga desa sendiri, 
melainkan para investor yang berasal dari luar 
desa, yang biasanya berkolaborasi dengan 
elit lokal. Penetrasi modal yang menyerbu 
desa tersebut seringkali membuat desa tidak 
berdaya atas aset yang mereka miliki. Banyak 
cerita yang menggambarkan tentang lemahnya 
posisi tawar desa terhadap modal yang hadir 
maupun kebijakan supra desa yang tidak 
berpihak pada mereka. Kondisi ini yang pada 
akhirnya turut menggerus sendi kehidupan 
sosial, ekonomi dan politik di pedesaan. 

Dari hasil studi yang dilakukan Forrest di 
Amerika Utara dan Eropa Barat, disimpulkan 
bahwa “lokalisme teritorial” tidak mungkin 
tanpa pengaruh faktor eksogen, dan inilah yang 
menjadi sumber malapetaka bagi desa selama 
ini. Masuknya investasi dari luar menjadi salah 
satu penyebab melemahnya aktor-aktor lokal 
dalam membuat dan menerapkan kebijakan 
mempertahankan kontrol atas ekonomi di 
tingkat lokal (Forrest; 2014). Di Indonesia, 
konflik lahan adalah fenomena di desa yang 
paling sering ditemukan. Pelakunya seringkali 
institusi negara dengan menggunakan label 
“pembangunan” yang berkolaborasi dengan 
investor. 

Karena itu, kami memandang kedaulatan atas 
sumber daya lokal inilah yang penting dimiliki 
oleh desa. Dan untuk mewujudkannya bukan 
perkara mudah. Mengingat, hegemoni modal 
dan elite lokal begitu kuat terhadap desa. 
Kehadiran UU Desa adalah bagian dari upaya 
mengembalikan kedaulatan desa atas sumber 
daya lokal melalui cara-cara yang demokratis. 
Pertama, UU Desa memberikan kewenangan 
yang lebih besar kepada desa untuk mengelola 
aset, bahkan terhadap aset desa yang telah 
dirampas oleh pihak lain sekali pun masih ada 
peluang bagi desa untuk merebutnya kembali. 

Kedua, adanya kewajiban bagi desa dan 
pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan 
inventarisasi aset desa sebagai wujud pengakuan 
dan perlindungan  atas sumber daya lokal. Ketiga, 
adanya kontrol yang kuat atas pengelolaan 
sumber daya lokal oleh seluruh elemen di desa 
melalui mekanisme musyawarah desa dan 
laporan pertanggungjawaban kepada publik 
(akuntabilitas sosial). Hal ini dimaksudkan agar 
tidak terjadi kooptasi elite lokal atas sumber 
daya yang ada. Mengingat, masih kuatnya 
oligark-oligark dalam mempertahankan 
sumber daya materialnya, termasuk melalui 
kekuasaan (Winters; 2011). Keempat, pesan 
kuat dari UU Desa yang tidak kalah penting 
adalah pengelolaan aset dimaksudkan dalam 
rangka peningkatan kesejateraan masyarakat. 
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Praktik Demokrasi Lokal Hari Ini

Hiruk pikuk dinamika berdemokrasi di aras 
nasional sampai hari ini masih mengundang 
sinisme publik. Bahkan muncul skeptimisme, 
dengan demokrasi Indonesia akan menjadi lebih 
baik. Demokrasi elektoral-prosedural yang saat 
ini menjadi mainstream terbukti mengalami 
banyak cacat, karena partisipasi dimaknai 
hanya pada waktu pemungutan suara serta 
mengabaikan proses yang mestinya berlangsung 
setelah pemungutan suara dilakukan. 

UU Desa adalah harapan baru. Kelahirannya 
memberikan pijakan legitimasi pelembagaan 
demokrasi alternatif di luar tradisi arus utama 
yang ada sekarang (Priyono; 2016). UU Desa 
merupakan kado istimewa bagi desa dalam 
melakukan penataan sesuai lokalitas yang 
ada dan menjadi alternatif atas tandusnya 
bangunan demokrasi di negeri ini. Momentum 
pelaksanaan UU Desa bisa menjadi situs baru 
kebangkitan demokrasi alternatif sebagai arus 
balik demokrasi yang tengah mengalami titik 
nadir (Mariana, dkk; 2017).

Studi IRE (2017) menunjukkan bahwa 
demokrasi lokal bisa bekerja dengan baik ketika 
tiga penopang utamanya berfungsi, yaitu: 
kepemimpinan demokratis yang memberi ruang 
tumbuhnya ide-ide perubahan, representasi 
yang bekerja sebagai saluran komunikasi warga 
serta kelompok warga aktif yang memiliki ide 
perubahan. Karena itu, yang menarik didalami 
selanjutnya dalam fase implementasi UU 
Desa adalah peran ketiga elemen ini. Jika 
pada mulanya peran botoh dan dukun sangat 
menentukan kemenangan seseorang menjadi 
kepala desa, kini tidak lagi. Warga desa lebih 
melirik kandidat berdasarkaan latar belakang 
dan programnya (Dwipayana; 2017). Begitu 
pula dengan kehadiran BPD sebagai institusi 
representasi formal. Bagaimana mengubah 
perilaku motor demokrasi ini masih relevan 
dilakukan untuk mewujudkan perbaikan dalam 
karut marut politik representasi (Nugroho; 
2017). 

Dinamika berdemokrasi di aras lokal dewasa 
ini sudah mulai tumbuh dan turut mewarnai 
proses pengambilan keputusan publik dan 
bahkan mulai menguat menjadi the democracy of 
everyday life. Demokrasi mewarnai pengambilan 
kebijakan dalam ranah politik, ekonomi, dan 
bahkan urusan sosial di desa. Musyawarah 
desa telah menjadi arena formal baru yang 
banyak dimanfaatkan untuk pengambilan 
keputusan yang bersifat strategis. Desa hari 
ini sudah banyak melakukan perubahan, meski 
tidak dapat dipungkiri masih banyak juga yang 
menggunakan gaya-gaya konvensional dalam 
menata desa. Setidaknya yang tampak kuat 
menjadi potret publik adalah kemampuan 
memanfaatkan peluang UU Desa terutama 
dengan adanya kewenangan dan uang, hari 
ini desa sudah bergerak mengelola aset lokal 
yang ada. 

Walhasil, banyak inovasi yang dikembangkan 
di desa berbasis lokalitas. Badan Usaha Milik 
(BUM) Desa adalah bukti nyata manfaat UU 
Desa hari ini. Banyak desa yang sudah mulai 
mengeksplorasi asetnya, baik yang digerakkan 
oleh pemerintah desa melalui insiatif Kepala 
Desa, BPD maupun warga yang aktif menyuarakan 
aspirasinya. 
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Tabel 1: Inisiatif Pengelolaan BUM Desa di Yogyakarta

BUM Desa Jenis Usaha Aktor Perubahan Omzet per tahun

BUM Desa Maju Raharjo, Desa 
Umbulharjo, Sleman

Air bersih, pengelolaan 
sampah dan pariwisata

BPD yang mempertemukan 
antara kepentingan warga 
dan Pemerintah Desa

500 juta

BUM Desa Sejahtera, Desa 
Bleberan, Gunungkidul

UED SP, air bersih dan 
pariwisata

Kepala Desa yang mengajak 
warganya berpartisipasi 
mengelola aset

2 Milyar

BUM Desa Panggung Lestari, 
Desa Panggungharjo, Bantul

Jasa pengelolaan lingkungan 
(sampah dan limbah rumah 
tangga), produksi Tamanu 
Oils, produksi beras sehat 
“Bestari” dan swalayan desa 
(SWADESA)

Kepala Desa bersama BPD 
dan warga

700 juta

BUM Desa Tunas Mandiri, Desa 
Nglanggeran, Gunungkidul

UED SP dan Pariwisata 
Gunung Api Purba

Warga desa yang tergabung 
dalam Kelompok Sadar 
Wisata (POKDARWIS)

1,5 Milyar

BUM Desa Karang Jahe Beach 
(KJB), Desa Punjulharjo, 
Rembang

Pengelolaan Parkir Karang 
Jahe Beach

Kelompok Warga 681 juta

BUM Desa Amarta, Desa 
Pandowoharjo, Sleman

Pengelolaan Sampah dan 
Toko Desa

Tokoh pemberdayaan 
masyarakat, Kepala Desa, 
dan BPD

96 juta

Sumber: IRE Yogyakarta

sadar melahirkan kebijakan yang berangkat 
dari kepentingan publik melalui cara-cara 
demokratis tanpa meninggalkan kelompok 
manapun, terlebih kaum marjinal di desa. 
Karena pada dasarnya merekalah mestinya 
penerima manfaar terbesar dari pembangunan 
di desa. 

Meski demikian, implementasi UU Desa 
masih belum berjalan mulus, masih terdapat 
tantangan-tantangan besar yang harus 
diselesaikan dengan bersandar pada kearifan 
lokal. Pertama, kecenderungan elite capture 
yang masih kuat dalam proses pengambilan 
keputusan publik. Musyawarah desa  masih 
didominasi elite lokal sehingga keputusan yang 
diambil pun masih cenderung bias kepentingan 
elite. Kedua, belum bekerjanya lembaga 
representasi sebagai saluran suara warga, dan 
cenderung masih menjadi “stempel” keputusan 
pemimpin lokal. Ketiga, kesadaran warga yang 
masih lemah akan perannya sebagai agen 
perubahan. Keempat, pemerintah kabupaten/
kota yang masih cenderung dominatif sehingga 
menghambat berkembangnya inisiatif desa. 
Kelima, fasilitasi yang belum optimal dari 
Pemerintah Kabupaten/kota dalam mendorong 
kemandirian desa.

Tabel di atas sebenarnya bukan ingin 
menggambarkan kehadiran BUM Desa yang 
diukur dari sisi omzet, namun jauh dari itu 
adalah tentang dinamika demokrasi dalam 
bidang ekonomi yang mampu memberikan 
dampak peningkatan kesejahteraan warga. 
Artinya, ukuran keberhasilan BUM Desa tidak 
dilihat dari profit yang dihasilkan namun benefit 
bagi warga. Selain itu, juga memotret siapa 
aktor penggerak demokrasi lokal sehingga 
mampu memanfaatkan segala sumber daya 
yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan 
warga, terutama dalam mendorong inklusi 
sosial. Di Desa Sidosari Kabupaten Kebumen, 
salah satu contohnya, pemerintah desa 
membuat kebijakan populis dengan memberi 
akses bagi petani tanpa tanah untuk menyewa 
tanah kas desa. Peluang penerapan model 
semacam ini kian terbuka lebar pasca UU Desa 
yang merekognisi kewenangan desa dalam 
pengelolaan asetnya (Aprilia; 2017). 

Publik desa sudah mulai disadarkan pentingnya 
berdemokrasi guna memajukan desa serta 
mengontrol kekuasaan hingga menciptakan 
kesejahteraan sosial. Demokrasi deliberatif 
yang menjadi roh UU Desa membantu 
menuntun seluruh elemen desa untuk secara 
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Rekomendasi Kebijakan: 
Demokrasi Lokal untuk 
Kesejahteraan Warga

Berangkat dari praktik implementasi UU 
Desa sampai saat ini, secara umum ada dua 
rekomendasi yang kami sampaikan.

1. Desa sampai saat ini masih dihadap-
kan adanya aturan turunan yang 
tidak senafas dengan roh dan 
semangat UU Desa. Karena itu kami 
merekomendasikan sinkronisasi atas 
produk regulasi yang ada sehingga 
roh dan semangat yang ada dalam 
UU Desa tetap terjaga.

2. Pemerintah pusat penting mendo-
rong kab/kota untuk segera 
membuat peraturan bupati tentang 
kewenangan desa. Karena faktanya, 
sampai saat ini belum banyak kab/
kota yang sudah membuat perbup 
tersebut. 

Kepada Kementrian Dalam Negeri kami 
merekomendasikan:

1. Melakukan kegiatan-kegiatan yang siste-
matis dalam rangka penguatan kapasi tas 
pemerintah desa dan BPD agar muncul 
kepemimpinan yang terbuka (open 
leadership) terhadap ide perubahan 
serta adanya BPD yang berperan secara 
aktif sebagai representasi warga.

2. Secara khusus mendorong penguatan 
peran kelembagaan BPD dalam tatakelola 
pemerintahan desa pada umumnya, dan 
manajemen aset desa pada khususnya, 
sehingga sumber daya yang ada di desa 
bisa dioptimalkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa. 

Kepada Kementrian Desa, PDT, dan Trans-
migrasi kami merekomendasikan:

1. Melakukan kegiatan-kegiatan yang siste-
matis untuk mendorong pelaksa naan 
musyawarah desa yang inklusif.

2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang siste-
matis untuk mendorong keikutsertaan 
warga dalam pembangunan di desa 
sehingga muncul ide-ide berani dan 
inovatif di desa.

3. Mendorong terciptanya akuntabilitas 
dan inklusi sosial di desa baik dalam tata 
kelola pemerintahan maupun dalam hal 
pengelolaan sumber daya yang ada di 
desa.
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