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Mengembangkan Ekonomi
Desa yang Demokratis
Konteks
Desa kini memiliki masa depan yang
menjanjikan. Setidaknya tren data lima
tahun
belakangan
ini
menunjukkan
optimisme tersebut. Data Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mencatat
angka pertumbuhan ekonomi perdesaan
sebesar 5,87% pada 2018. Pendapatan
per kapita/bulan di perdesaan juga
meningkat 6,13% per tahun selama 20152017. Kemiskinan perdesaan mengalami
penurunan dari 14,17% (Maret 2015)
menjadi 13,10% pada September 2018.
Ketimpangan desa pun menurun, tren indeks
gini perdesaan mengalami penurunan dari
0,334 pada Maret 2015 menjadi 0,319 pada
September 2018. Data ini menunjukkan
bahwa ada gejala pemerataan distribusi
pendapatan dari proses pembangunan
di desa. Hal ini juga terkonfirmasi dari
data proporsi peningkatan pendapatan di
perdesaan yang beralih dari golongan atas
kepada golongan menengah dan bawah
(BPS, 2014, 2019).

Semakin terbukanya akses dan ruang
bagi kelompok rentan/marjinal untuk
berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi,
maka semakin inklusif pula aspirasi yang
beredar dalam ruang publik tersebut.
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Gambaran kuantitatif di atas semestinya
patut disandingkan dengan problemproblem empiris-kualitatif di desa-desa di
Indonesia. Meskipun ada gejala pemerataan,
namun pembangunan dan pengembangan
ekonomi desa masih menghadapi tantangan.
Pembangunan desa seringkali diwarnai
oleh bias kepentingan elit dan belum
mengakomodasi kepentingan kelompok
rentan dan marjinal. Jika ditelusuri secara
lebih kritis, sejumlah riset menunjukkan
bahwa hasil-hasil pembangunan di desa,
seperti infrastruktur lebih banyak dinikmati
oleh elit desa yang menguasai sumberdaya
ketimbang warga rentan/marjinal (IRE, 2017;
SMERU, 2018). Atas dasar itu, kebutuhan
untuk menghadirkan demokrasi dan
inklusivitas dalam pembuatan kebijakan
menjadi penting untuk dilakukan. Di situlah
inisiatif pengembangan demokrasi untuk
ekonomi desa yang inklusif menjadi relevan.
Pertanyaannya, apa yang menyebabkan
selama ini kelompok rentan/marjinal belum

mampu merebut arena-arena demokrasi
dalam pengembangan ekonomi di desa?
Bagaimana strategi mendorong tumbuhnya
politik kewargaan di desa dalam kerangka
pengembangan ekonomi lokal (PEL) yang
demokratis?

Tantangan Pengembangan
Ekonomi Lokal

Pendekatan alternatif dalam pengembangan
ekonomi lokal mendesak dibutuhkan
untuk mewujudkan ekonomi desa yang
berkelanjutan. Hal ini membutuhkan sinergi
dan keseimbangan antara aspek ekonomi,
sosial dan ekologi. Dengan pendekatan
sinergi dan keseimbangan ini, PEL yang
demokratis dan berorientasi pada keadilan
ekonomi diharapkan terwujud dalam
pengelolaan sumberdaya di desa (IRE,
2019). Keyakinan inilah yang ditempuh IRE
Yogyakarta, dengan dukungan Yayasan
Tifa, mengembangkan model tatakelola
ekonomi lokal yang demokratis di lima desa
di Pulau Jawa, yakni: (1) Desa Ciwaru (Kab.
Kuningan, Jawa Barat), (2) Desa Karangrejo
(Kab. Magelang, Jawa Tengah), (3) Desa
Umbulharjo (Kab. Sleman, DIY), (4) Desa
Nglanggeran (Kab. Gunungkidul, DIY), dan
(5) Desa Gadungan (Kab. Blitar, Jawa Timur).
Pembelajaran dan pengetahuan yang
diperoleh dari program tersebut dijelaskan
secara ringkas dalam naskah kebijakan ini.
Secara umum, temuan awal di lima desa
menunjukkan empat tantangan demokrasi
dalam pengembangan ekonomi lokal.
Pertama, pembentukan kepentingan
publik dalam PEL masih didominasi oleh
kepemimpinan desa yang berwatak
elitis, dominatif, dan non-demokratis. Isu
publik yang terkait dengan ekonomi lokal,
seperti pengelolaan wisata, pengembangan
produk olahan pada umumnya tidak banyak
melibatkan warga desa dan cenderung
menjadi isu di kalangan elit desa. Bagi desa
dengan corak kepemimpinan tersebut,
wacana pengembangan ekonomi lokal lebih
banyak ditentukan oleh pemerintah desa
ketimbang menjadi gerakan kolektif warga
dan pemerintah desa. Hal ini menjadikan
pengembangan ekonomi berbasis aset
belum banyak membuka peluang bagi
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masyarakat untuk berpartisipasi dan
memperoleh manfaat secara sosial dan
ekonomi.
Kedua, perluasan ruang publik di desa
dalam mendiskusikan problem-problem
ekonomi tidak bekerja secara optimal.
Di desa-desa tersebut, IRE menemukan
fakta bahwa problem-problem ekonomi
belum menjadi isu kolektif yang dibicarakan
dalam ruang-ruang publik yang ada di desa.
Isu ekonomi dibicarakan secara terbatas
di tingkat elit desa dan belum menjangkau
kepentingan publik secara luas.
Ketiga, pengembangan ekonomi di desa
belum bercorak inklusif baik dalam aspek
partisipasi maupun kemanfaatannya bagi
kelompok rentan/marjinal di desa. Hasil
assessmen yang dilakukan IRE menemukan
bahwa pengembangan ekonomi berbasis
aset belum melibatkan partisipasi aktif
kelompok marjinal di desa. Fakta semacam
ini tidak hanya terjadi di desa yang relatif
baru bergerak dalam mengembangkan
aset dan potensinya, namun juga di desa
yang telah lama aktif mengelola asetnya.
Meski kegiatan ekonomi wisata telah pesat
berkembang, namun masih banyak warga
rentan/marjinal yang belum terlibat dan
memperoleh manfaat dari sektor jasa
tersebut.
Keempat, kekuatan kapital yang dibawa
investor masuk ke desa cenderung
melemahkan kapasitas pemerintahan
dan masyarakat desa untuk mengem
bangkan ekonomi lokal yang berkelanjut
an. Di salah satu desa lokasi program ini,
IRE menemukan realitas bahwa kuatnya
tarik-menarik kepentingan ekonomi politik
menjadikan desa tidak mampu memfasilitasi
dan memproteksi kepentingan warganya,
namun turut serta melemahkan kapasitas
ekonomi warga desa.

Pelembagaan Demokrasi dalam
PEL

Berangkat dari problem-problem di atas,
sudah semestinya desain pengembangan
ekonomi lokal berbasis aset di desa
dibingkai dalam kerangka demokrasi. Hal
ini berpijak pada keyakinan bahwa proses

demokratisasi akan menawarkan perubahan
yang lebih baik bagi tatakelola ekonomi
di desa sehingga mampu menghadirkan
kesejahteraan dan penurunan ketimpangan.
Studi IRE (2017) menawarkan kerangka
demokratisasi tersebut dengan empat
faktor sebagai syarat bekerjanya demokrasi,
yakni: (1) pembentukan kepentingan publik,
(2) perluasan ruang publik, (3) inklusivitas
aspirasi, dan (4) aglomerasi yang didorong
oleh modal. Empat faktor tersebut mesti
ditopang oleh tiga aktor kunci, yakni
(1) kepemimpinan yang responsif dan
bertanggungjawab, (2) representasi politik
yang bekerja, dan (3) inisiatif warga aktif.
Pembentukan
kepentingan
publik.
Dalam UU Desa, aktivitas ekonomi di desa
dipahami sebagai sebuah gerakan kolektif
yang berupaya menghadirkan partisipasi
dan kemanfaatan bagi semua warga tanpa
terkecuali. Keyakinan ini mendorong agar
isu-isu ekonomi di desa dipandang sebagai
isu publik yang digerakkan oleh tiga aktor
kunci di desa (pemerintah desa, BPD dan
representasi alternatif, serta prakarsa
warga aktif). Pembelajaran di lima desa
menunjukkan bahwa ketika isu-isu ekonomi
dipandang sebagai kepentingan publik maka
tatakelola ekonomi di desa tidak lagi hanya
melibatkan segelintir elit dalam pengambilan
keputusan,
namun
juga
partisipasi
masyarakat luas. Kondisi ini diharapkan
dapat mengurangi ketimpangan di desa baik
dari sisi hasil maupun kesempatan.
Perluasan ruang publik. Pengembangan
ekonomi sebagai isu publik mengharuskan
adanya ruang-ruang publik (baik formal
maupun informal) yang di dalamnya
mendiskusikan, merumuskan, dan meng
ambil keputusan terkait dengan aktivitas
ekonomi di desa. Pembelajaran di lima
desa memperkuat keyakinan bahwa ruangruang informal efektif digunakan untuk
mengagregasi dan mengartikulasikan as
pirasi publik terkait pengembangan ekonomi
lokal. Forum mujahadah dan pertemuan
di Balai Ekonomi Desa (balkondes), tradisi
ngaliwetan, maupun diskusi informal di
kelompok wanita tani menjadi contoh
berkembangnya ruang-ruang publik di desa
yang mendiskusikan isu-isu pengembangan
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ekonomi lokal. Hanya saja, ruang informal
tersebut belum cukup kuat mempengaruhi
dan menentukan pengambilan keputusan di
arena formal.
Inklusivitas aspirasi-aspirasi. Semakin
terbukanya akses dan ruang bagi kelompok
rentan/marjinal untuk berpartisipasi dalam
kegiatan ekonomi, maka semakin inklusif pula
aspirasi yang beredar dalam ruang publik
tersebut. Pembelajaran dari Nglanggeran
menunjukkan bahwa meski aktivitas ekonomi
pengelolaan wisata telah berkembang pesat,
namun masih ada kelompok masyarakat
yang belum terlibat dan memperoleh
manfaat dari kehadiran wisata tersebut.
Pelibatan kelompok perempuan olahan
pisang dalam pengambilan keputusan di
desa berdampak positif bagi meningkatnya
perhatian pemerintah desa, BUMDesa,
dan Pokdarwis (kelompok sadar wisata)
bagi pengembangan usaha kelompok yang
terintegrasi dengan wisata desa.
Aglomerasi yang didorong oleh modal.
Faktor aglomerasi (pemusatan) yang
didorong oleh modal merupakan faktor
eksogen yang mempengaruhi kapasitas
desa dalam mempertahankan lokalitasnya.
Semakin kuat dorongan kapital dalam
mempengaruhi dinamika ekonomi di
desa maka semakin besar pula potensi
melemahnya daya tahan lokalitas desa.
Faktor eksogen ini dapat berdampak positif
maupun negatif tergantung pada kinerja
tiga faktor endogen di atas. Di lima desa
tersebut, dorongan aglomerasi tak melulu
berjalan mulus. Kuatnya aglomerasi yang
didorong oleh kapital justru merusak modal
sosial dan menjadi pendorong pembusukan
institusi desa. Namun di sisi lain, ada desa
yang berhasil mengatasi ekses aglomerasi
modal melalui kolektivitas dan komitmen
aktor-aktor kunci di desa.
Gambar 1 Kerangka Demokrasi dalam PEL

Rekomendasi Kebijakan

PEL merupakan pendekatan yang menekan
kan pada pentingnya penguatan demokrasi
sebagai fondasi awal dalam desain kebijakan
ekonomi desa dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan. Sehu
bu
ngan dengan itu,
policy brief ini mengusulkan beberapa
rekomendasi
yang
dapat
dilakukan
oleh berbagai institusi sesuai dengan
kewenangannya, yaitu:
1. Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi
(Direktorat PUED) dan Bappenas perlu
mengarusutamakan prinsip-prinsip PEL
yang demokratis berbasis aset desa
dalam kerangka kebijakan nasional
yang strategis, yakni dokumen RPJMN,
peraturan pemerintah, dan peraturan
menteri. Desain PEL yang berkelanjutan
idealnya menjadi mainstreaming seluruh
kebijakan tentang desa dengan tetap
memperhatikan asas rekognisi dan
subsidiaritas.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu
menyusun peta jalan pengembangan
ekonomi
lokal
yang
demokratis
berbasis desa dan kawasan perdesaan
serta terintegrasi ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan daerah
(RPJMD, Renstra/Renja OPD). Pemerintah
kabupaten/kota juga harus melakukan
fasilitasi, pembinaan dan pengawasan
intensif terhadap pemerintah desa, BPD
dan lembaga-lembaga ekonomi lokal
dalam rangka mendorong demokratisasi
ekonomi.

3. Pemerintahan dan Masyarakat Desa
penting merancang desain PEL yang
demokratis. Hal ini bisa dimulai dengan
melakukan inventarisasi aset dan
kewenangan dalam rangka memperjelas
pengelolaan aset desa. Selain itu,
komitmen pemerintah desa juga penting
terwujud dalam bentuk kebijakan
ekonomi yang inklusif, fasilitasi lembaga
ekonomi, hingga penyusunan program
dan
anggaran
yang
mendukung
kebijakan PEL. Dalam rangka penguatan
demokrasi lokal, dibutuhkan juga
kebijakan desa untuk memperkuat
peran BPD, lembaga-lembaga ekonomi
desa, serta mendorong warga aktif
dalam memproduksi ide-ide PEL.
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