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Mengembangkan 
Perekonomian Desa yang 
Inklusif

Pendahuluan

Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2015 ten-
tang Desa sudah memasuki tahun 
ke- 5, tetapi tujuan pengaturan desa 

belum tercapai, yaitu: mendorong prakar-
sa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa 
untuk pengembangan potensi dan aset desa 
demi kesejahteraan bersama, dan mema-
jukan perekonomian masyarakat desa serta 
mengatasi kesenjangan pembangunan na-
sional. Salah satu hambatan terbesar bagi 
pencapaian tujuan ini adalah penyelengga-
raan desa yang cenderung masih eksklusif. 
Prakarsa dan gerakan Pengembangan Eko-
nomi Lokal (PEL) lebih banyak dilakukan oleh 
elit dan pemerintah desa. Begitu juga pen-
gelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber 
ekonomi, belum melibatkan seluruh masya-
rakat desa terutama kelompok rentan dan 
marginal. 
Demi tercapainya tujuan pengaturan desa, 
program PEL semestinya bersifat inklusif, 
melibatkan seluruh masyarat terutama ke-
lompok rentan dan marginal. Dalam PEL 
inklusif, semua masyarakat desa memiliki 

hak-hak politik, sosial, dan ekonomi yang 
sama; memiliki akses yang sama pada se-
mua aset dan potensi desa serta semua 
program pembangunan desa; memiliki hak 
untuk memperoleh penghidupan dan peker-
jaan yang layak. 

Relevansi Konsep PEL
Desa idealnya bisa menghidupi masya-
rakatnya sendiri, mengingat di desa terse-
dia sumber daya yang dapat dikelola untuk 
mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. 
Akan tetapi banyak desa belum mampu me-
lakukannya. Data yang dilansir Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi menunjukkan bahwa lebih dari 
setengah jumlah desa di Indonesia, 39.091 
dari 74.093, berada dalam kondisi yang 
memprihatinkan. 
Agar dapat keluar dari jerat kemiskinan dan 
ketimpangan tersebut dibutuhkan sebuah 
konsep pembangunan lokal yang memam-
pukan desa untuk berkembang secara man-
diri. Salah satu yang relevan adalah konsep 
Pengembangan Ekonomi Lokal. Konsep ini 
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relevan karena menekankan pada kemam-
puan memobilisasi sumber daya, kapasitas 
dan keterampilan yang terdapat dan dimi-
liki oleh lokal, untuk mencapai pemban-
gunan ekonomi lokal yang berkualitas dan 
berkelanjutan. 
Sebagai sebuah pendekatan perencanaan 
berbasis lokal, PEL merupakan instrumen 
kreatif dan inovatif yang berpotensi men-
ciptakan lapangan kerja dan mengurangi 
kemiskinan.1 Dalam konteks ini, perspektif 
inklusi sosial dalam PEL membuka akses 
bagi kelompok rentan dan marginal atas 
pengelolaan sumber daya lokal, dan lebih 
luas lagi, memberdayakan kelompok terse-
but.2 
Konsep yang sering dijadikan acuan ada-
lah Hexagonal PEL.3 Menurut konsep ini, 
terdapat enam isu yang mesti dirumuskan 
dalam pembangunan perekonomian yang 
menyasar masyakarat lokal. Keenam isu 
tersebut adalah: kelompok sasaran, fak-
tor lokasi, faktor kebijakan dan sinergi, ke-
berlanjutan, tata kelola, serta manajemen 
proses. Setiap isu memiliki peran strategis 
dalam PEL. 
Agar berhasil, desain PEL harus memper-
hatikan aspek-aspek terpenting dari setiap 
komponen isu tersebut. Selain itu, PEL 
membutuhkan kapasitas yang kuat, mulai 
soal keterampilan, pengetahuan hingga 
yang terpenting soal nilai. Keterampilan 
merujuk pada kapasitas teknis yang dibu-
tuhkan dalam mengembangkan potensi 
dan aset yang dimiliki, baik berupa ke-
mampuan produksi, manajerial, pemasa-

1 Caswell M. Maloka, “Local Economic 
Development: Linking Theory and Practice 
in South Africa’s Local Municipalities”,  
Mediterranean Journal of Social Sciences Vol 5, 
no. 20, (Rome-Italy: MCSER Publishing, 2014), 
Hal. 218.

2 Gidley, J, Hampson, G, Wheeler, L and Bereded-
Samuel, E, “Social inclusion: Context, theory and 
practice”, The Australasian Journal of University-
Community Engagement, vol. 5, no. 1, (2010), 
Hal. 6

3 Jorg Mayer Steamer, Working Paper, “The 
Hexagon of Local Economic Development and 
LED in South Africa”, (Duisburg: Mesopartner, 
2004). 

ran, pengelolaan sumber daya manusia, 
hingga membangun jaringan. Pengetahuan 
yang dimaksud di sini adalah seperangkat 
informasi yang dimiliki, diproses, dan dior-
ganisasikan sehingga menghasilkan pema-
haman, pembelajaran dan pengalaman. 
Sedangkan nilai mengandung pengertian 
bahwa PEL harus memiliki prinsip-prinsip 
yang dipegang teguh, antara lain: ke   taat-
an pada hukum atau legalitas pengelo-
laan sumber daya yang sah, tidak merusak 
kelestarian lingkungan, menghormati dan 
melestarikan nilai sosial dan budaya lokal, 
serta menciptakan keadilan ekonomi khu-
susnya bagi kelompok rentan/marginal di 
desa. 
Idealnya, seluruh isu dalam hexagon PEL 
mencerminkan nilai-nilai inklusifitas dan 
demokratis.

Praktik PEL di Desa
Meskipun sudah diterapkan di mana-ma-
na, masih banyak desa belum menerapkan 
PEL secara benar. Riset yang dilakukan IRE 
menemukan lima praktik dalam pelaksa-
naan PEL yang berpotensi menggagalkan 
upaya pengembangan ekonomi di desa-de-
sa tesebut. Dua di antaranya berpotensi 
menimbulkan eksklusi terhadap kelompok 
rentan/marginal. 
Pertama,  PEL tidak dilaksanakan secara 
demokratis sehingga melahirkan praktik 
elite capture dalam pengelolaan sumber 
daya ekonomi di desa. Desa Tepian Buah di 
Kalimantan Timur misalnya, pemilik lahan 
terluas di kawasan hutan adalah para eli-
te desa. Begitu pula dengan Desa Karang-
pring, di mana aset desa dikuasai oleh 
para elite lokal. Penguasaan sumber daya 
ekonomi oleh elite lokal ini dapat mengaki-
batkan eksklusi terhadap kelompok-kelom-
pok rentan/marginal yang ada di desa. 
Kedua, PEL yang di desa belum berkontri-
busi kuat mengatasi masalah ketimpangan 
ekonomi atau masalah kesejahteraan. 
Ketiga, di banyak desa, PEL masih menga-
baikan bahaya eksploitasi yang berpoten-
si merusak lingkungan. Maraknya Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang ber-
gerak di sektor wisata merupakan inovasi 
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penting namun  mengancam kelestarian 
lingkungan. 
Keempat, banyak institusi desa yang belum 
saling bersinergi dalam PEL. Bahkan masih 
banyak BUMDesa yang bergerak tanpa 
orientasi yang kuat. 
Kelima, PEL belum terintegrasi dengan pe-
rencanaan desa untuk menjamin pelemba-
gaannya.  
Tentu saja ada desa yang menerapkan PEL 
secara baik, meskipun masih menyisakan 
catatan, terutama soal nilai. Misalnya yang 
sedang berlangsung di Desa Karangrejo, 
Magelang. Di sana perspektif inklusi so-
sial menjadi bagian penting dari PEL dan 
telah dirumuskan dalam kebijakan. PEL di 
Karang rejo menyasar kelompok pemuda 
yang banyak menganggur, keluarga miskin, 

perempuan kepala keluarga, dan penyan-
dang disabilitas.
Di Desa Karangrejek, Gunungkidul, perspe-
ktif inklusi sosial antra lain diserap melalui 
BUMDesa, yang mengembangkan unit-unit 
usaha untuk membantu memenuhi kebu-
tuhan masyarakat, seperti air bersih dan 
simpan pinjam. BUMDesa di sini memiliki 
komitmen untuk menjaga aset agar tetap 
memberikan manfaat bagi masyarakat dan 
tidak membuka kesempatan bagi masuk-
nya investasi dari luar. 
Tantangan PEL yang masih banyak terjadi 
saat ini adalah memperkuat nilai, sehingga 
terbangun kesadaran akan pentingnya PEL 
yang inklusif guna menyelesaikan masa-
lah kemiskinan dan ketimpangan di desa. 
Di samping itu ada kendala kapasitas, mo-
del atau pendekatan, dan kebijakan. Studi 
yang dilakukan IRE menemukan kelompok 
rentan, pemerintah, institusi ekonomi, 
dan masyarakat sipil di desa tidak memiliki 
kapasitas yang memadai untuk memobili-
sasi sumber daya, fasilitas dan keterampi-
lan. Sementara, kebijakan pemerintah da-
lam pengembangan ekonomi belum secara 
tegas mengafirmasi kelompok rentan dan 
marginal. Proses pengambilan kebijakan 
PEL yang mengabaikan kelompok rentan/
marginal di desa ini mengakibatkan tidak 
semua persoalan desa tertampung. Aset 
dan potensi desa pun tidak sepenuhnya 
dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
masyarakat.  
Situasi ini diperburuk oleh model atau pen-
dekatan yang digunakan dalam PEL yang 
mengutamakan pertumbuhan ekonomi 
dan mengabaikan keadilan serta kesejah-
teraan.  BUMDesa yang digadang-gadang 
menjadi lokomotif transformasi ekonomi 
untuk kesejahteraan masyarakat desa ma-
sih berorientasi pada nilai tambah eko-
nomi (economic value added) dan belum 
mengarusutamakan nilai tambah sosial 
(social value added). Akibatnya, program 
PEL sejauh ini belum mampu mengatasi 
problem ketimpangan dan kemiskinan di 
desa sebagai basis penanggulangan kesen-
jangan pembangunan di tingkat nasional. 

Konseptualisasi Isu Strategis dalam 
Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional: 

The Hexagon

Sumber: www.mesopartner.com
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Rekomendasi
Gambaran di atas penting untuk 
ditindaklanjuti dalam berbagai kebijakan 
sebagai berikut:

1. Kebijakan dan penganggaran 
pemerintah. Pemerintah kabu-
paten sebaiknya membuat regulasi 
untuk memastikan adanya alokasi 
APBDesa yang diperuntukan bagi 
pengem bangan ekonomi lokal 
desa yang inklusif. Desa sebaiknya 
mengalokasikan anggaran untuk 
membiayai kegiatan-kegiatan PEL 
yang inklusif, guna mendorong la-
hirnya aksi kolektif warga untuk 
memecahkan persoalan ekonomi 
di desa.  

2. Kapasitas PEL di desa. Pemaha-
man dan sikap kerja aparatur desa, 
anggota BPD, dan para pelaku us-
aha, termasuk pengelola BUMDesa 
tentang konsep dan nilai-nilai PEL 
berbasis aset yang inklusif dan ke-
mampuan untuk melaksankannya 
perlu ditingkatkan. Kapasitas (pe-
ngetahuan, kesadaran, dan komit-
men) mereka untuk mewujudkan 
spirit inklusi sosial dalam PEL di 
desa juga mesti diperbaiki. 

3. Kapasitas PEL di daerah. Pemerin-
tah kabupaten harus meningkatkan 

kapasitas sumber daya manusia 
dan lembaga untuk mengoptimal-
kan fungsi pembinaan dan penga-
wasan program PEL dan BUMDesa 
yang inklusif. 

4. Model dan Pendekatan. Pemerin-
tah kabupaten harus mengadopsi 
konsep hexagon PEL dan menginte-
grasikan program PEL antar organ-
isasi pemerintah daerah (OPD) agar 
tercipta sinergi di antara program-
program pembangunan di desa. 

5. Forum bersama.  Diperlukan forum 
yang dapat memfasilitasi perte-
muan multi-pihak di tingkat supra-
desa, dimana mereka dapat saling 
berbagi pengalaman dan belajar 
bersama, serta mengkomukasikan 
aspirasi mereka kepada para pe-
mangku kepentingan. 

6. Pendampingan. Dalam menerap-
kan PEL yang inklusif desa masih 
memerlukan pendampingan, baik 
dari supra-desa maupun pihak luar 
lainnya (seperti, perguruan tinggi, 
lembaga swadaya masyarat, dan 
swasta). Model pendampingannya 
harus bersifat memfasilitasi dan 
memberdayakan, bukan me ng-
arahkan ataupun mengatur yang 
bersifat mendikte desa.


