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DESA DALAM PERENCANAAN DAERAH: 
Politik, Pengetahuan, dan Gerakan1 

 
Sutoro Eko2 

 
 
 

Kalau semua sudah diatur  
oleh pusat, lalu saya disuruh apa? 

(Hamengku Buwono X,  
Gubernur DIY) 

 
 
 

 
Pandemi global Covid-19 yang berpusat di kota dan menyebar ke desa, 

mengingatkan kita bahwa desa tidak bodoh seperti dibayangkan oleh Karl Marx, 
dengan frasa the idiocy of rural life, 170 tahun silam. Bukan village at the margins, 
tetapi village really matters! Desa sungguh penting. Presiden, Menteri, Gubernur, 
dan Bupati/Walikota – sebagai pemerintah yang memperoleh mandat dari 
rakyat – memberikan perintah kepada desa untuk melindungi (protecting) warga 
(terutama justru warga yang mudik ke desa) yang terpapar corona, sekaligus 
melakukan pembagian (distributing) bantuan sosial kepada warga yang 
terdampak secara ekonomi.  

Village matters juga merambah pada agrikultur dan pangan, sebagai 
sumber dan basis penghidupan masyarakat desa. Meskipun sejumlah sektor 
tersier baik wisata maupun industri 4.0 tengah alami krisis, jika tidak bisa 
disebut runtuh, sektor agrikultur tetap berdiri tegak menghidupi orang desa. 
Pertanian di pedesaan Jawa tentu sudah lama mengalami involusi dan hidup 
dalam subsistensi, namun ketersediaan pangan yang terbatas dan mekanisme 
resiprositas sosial yang tetap terjaga, masih sanggup menyelamatkan kelaparan 
selain kehadiran bantuan sosial dari pemerintah. Keutamaan pertanian yang 
melekat pada desa ini, memiliki satu garis dengan pesan Ketua MPR RI belum 
lama ini: “Saat globalisasi runtuh, ekonomi lokal otomatis mengambil haluan. Ini 
peluang bagi kita. Bicara ekonomi lokal, tentu tidak bisa terlepas dari sistem 
ekonomi Pancasila”. 

Bicara village matters juga mengingatkan pembicaraan Presiden Joko 
Widodo Presiden dua bulan lalu, yang membedakan antara “mudik” dan 
“pulang kampung”. Banyak orang, termasuk ahli bahasa, bahkan Menteri 
Perhubungan, malah menyalahkan perbedaan itu, sebab menurut  bahasa, 

 
1Bahan diskusi “Webinar Lokakarya Penguatan Isu-isu Strategis Bidang Desa dan 

Kawasan Perdesaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”, digelar oleh Institute for 
Research and Empowement, Senin, 29 Juni 2020    

2Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.   
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pulang kampung dan mudik itu sama saja. Tetapi apa yang disampaikan 
pemimpin seharusnya kita pahami sebagai politik bahasa, yang didalamnya 
mengandung makna dan nilai yang lebih dalam. Hilir-mudik terkait dengan 
urbanisasi. Pulang kampung adalah ruralisasi.  

Lalu bagaimana village matters itu dilembagakan ke dalam pekerjaan 
pemerintah, termasuk ke dalam kerangka teknokratik perencanaan daerah? 
Bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi protecting dan distributing 
terhadap desa dan rural di era normalitas baru? Mungkinkah ruralisasi menjadi 
agenda politik kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan suasana kebatinan 
daerah?  

Pertanyaan itu relevan dengan garis kebijakan RPJMN 2020-2024 yang 
berbicara percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong 
transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa, meski kata protecting dan 
distributing tidak terlihat secara eksplisit. Platform desa -- yang tentu harus 
disesuaikan dengan konteks pandemi --  dalam RPJMN berbicara sejumlah 
komponen: (i) tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas 
aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif; (ii) 
penetapan batas desa, (iii) pengembangan desa wisata, desa digital dan produk 
unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes 
Bersama; (iv) peningkatan pelayanan dasar desa, (v) optimalisasi pemanfaatan 
dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat 
desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; dan (vi) penguatan peran 
kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan 
pengawasan desa. 

BAPPENAS dan BAPPEDA tentu berkepentingan terhadap dokumen 
teknokratik itu. Perencanaan adalah sebuah bentuk “niat baik” (the good 
intentions) yang memiliki kehendak untuk memperbaiki (the will to improve), 
tetapi hasilnya bisa tidak linear seperti yang diniatkan dan direncanakan. Baik 
Presiden maupun Kepala Desa mungkin sudah lupa, atau mungkin tidak 
membaca, dokumen platform nasional. Kehendak seorang Presiden, ratusan 
Bupati  dan ribuan Kepala Desa bisa berbeda dengan dokumen teknokratik. 
Perintah dari atas dan kehendak dari bawah biasanya mengalami kesenjangan, 
meskipun desa selalu budiman, yang selalu menjalankan perintah dari atas 
dengan “cara desa” (desa mawa cara) yang beragam. Jika ada perbedaan dan 
kesenjangan, lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah, dan khususnya 
BAPPEDA dan DPMD (yang saya sebut sebagai penjaga republik – republic 
guardian)?  

Untuk menjawab pertanyaan itu saya akan sajikan perspektif pada tiga 
level yang terkait. Pertama, level makro politik, terutama bicara tentang posisi 
dan relasi kuasa dalam struktur hirarkhis: pusat-daerah-desa dan lebih khusus 
adalah daerah-kecamatan-desa. Kedua, level meso pengetahuan, sebagai arena 
terbuka dan kritis di kalangan teknokrat, organisasi perangkat daerah, ilmuwan, 
akademisi, organisasi masyarakat sipil, pegiat desa, dan seterusnya.  Level ini 
berguna baik melakukan elaborasi, interpretasi, diskursus, dan yang lebih 
penting, adalah peran sebagai jembatan sosial (social bridging) di tengah beragam 
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kesenjangan. Kedua, level mikro gerakan emansipasi desa. Dalam konteks ini 
saya percaya pada sebuah diktum: “cuci tangan lebih baik daripada campur 
tangan, tetapi yang terbaik adalah uluran tangan”. Ketika campur tangan lebih 
dominan, atau ketika rekognisi dan subsidiaritas tidak bekerja, maka solusinya 
adalah mikro-lokal: emansipasi dan representasi desa. 
 
 
Politik dan Relasi Kuasa 

Suasana kebatinan daerah pada umumnya tidak nyaman dengan rezim 
desentralisasi dan rezim desa, apalagi kalau sudah berhubungan dengan uang, 
baik uang sebagai sumberdaya maupun uang sebagai rezim. Rezim 
desentralisasi selama ini menggunakan “teori ular”. Yang diterapkan bukan 
melepas ular, seperti dalam mazhab Anglo Saxon dengan devolusi, diskresi dan 
demokrasi lokal, melainkan menggunakan mazhab kontinental-kolonial yang 
menghadirkan “negara petaturan”. Negara peraturan sangat takut pada 
devolusi, diskresi dan demokrasi lokal, sebab deretan itu diyakini akan 
membuahkan moral hazard, kekacauan yang mengganggu rust en orde, serta 
menghadirkan elite capture dalam bentuk korupsi. Karena itu rezim 
desentralisasi dan rezim uang memotong semangat otonomi, sembari 
mengutamakan akuntrans (akuntabilitas-transparansi) untuk keperluan 
antikorupsi. Maka rezim menggunakan teori ular yang lain: “melepas kepala, 
memegang ekornya”.  

Perencanaan merupakan salah satu mata uang dan arena relasi kuasa 
antara pusat, daerah dan desa. Sama serupa dengan hirarki rezim hukum, 
pemerintah pusat tentu menghendaki harmoni yang sinkron dalam 
perencanaan, artinya apa yang direncanakan dan dipriotitaskan oleh pusat 
seharusnya juga dilaksanakan oleh daerah dan desa. Nalar yang sama juga 
berlaku bagi daerah kepada desa. Pada level meso, institusi perencana 
menjalankan steering, yang pasti berkepentingan agar dokumen perencanaan 
ditaati oleh institusi yang direncanakan. Sebaliknya institusi yang direncanakan, 
apalagi institusi politik seperti pemerintah daerah dan pemerintah desa, 
cenderung enggan dengan perintah perencanaan dari atas (top down). 
Dipandang dari bawah, desentralisasi membuahkan kepentingan lokal dan 
demokrasi menghasilkan kepentingan rakyat, yang begitu beragam di setiap 
daerah, sebagai basis kebijakan pemerintah daerah.  

Desa juga demikian. Dulu, desa menjadi aktor dan arena perencanaan 
daerah dari bawah dan partisipatif. Dengan Musrenbang bertingkat dari bawah, 
desa mempunyai harapan agar usulannya dikabulkan oleh supradesa. Tetapi 
ternyata bottom up ini mboten up, alias tidak naik. Kepala desa yang lincah dan 
berani secara politik, melakukan negosiasi politik dengan para pejabat penting 
(baik eksekutif maupun legislatif), untuk memperoleh kucuran dana dari atas. 
Tetapi orang banyak menilai bahwa klientelisme ini merupakan praktik buruk. 
Sekarang, dalam hal perencanaan daerah, skema itu masih berjalan, tetapi yang 
baru adalah munculnya village self-planning yang disesuaikan dengan 
kepentingan, konteks, dan otoritas desa. Kondisi ini, bagi desa, adalah baik. 
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Tetapi daerah mungkin akan mengatakan bahwa sekarang desa sudah lepas dan 
jalan sendiri.  

Perencanaan baru bisa berkuasa penuh ketika dibungkus dengan rezim 
peraturan dan rezim uang yang mengikat institusi yang direncanakan, termasuk 
daerah dan desa. Toh rezim hukum membuat antara rencana dan uang sebagai 
dua sisi mata uang. Politik disintentif uang biasa digunakan sebagai senjata 
untuk memaksakan perencanaan dari atas ke bawah. “Kalau desa tidak 
membuat BUMDesa, maka Alokasi Dana Desa akan saya tahan”, begitu salah 
satu politik disinsentif yang  diungkapkan seorang Bupati kepada Kepala Desa. 
Nalar dan politik disinsentif – yang beda tipis dengan koersi – juga serupa 
dilakukan oleh bendahara negara. 

Dalam kondisi kesenjangan itu, meski dengan menggerutu kecil, 
BAPPEDA sudah biasa mempunyai kreasi “cocokologi” untuk membuat 
sinkronisasi teknokratik antara perencanaan nasional dengan perencanaan 
daerah. Tetapi sinkronisasi teknokratik hanya sukses menciptakan harmoni, 
tetapi ia cenderung melemahkan mata uang politik dalam perencanaan, 
sehingga tujuan baik yang dibawa perencanaan tidak membawa perubahan 
besar.  

Dipandang dari atas, desentralisasi yang terkendali pasti sudah menjaga 
rust en orde, tetapi dipandang dari bawah, desentralisasi masih jauh dari harapan 
rakyat. Politisi eksekutif dan legislatif yang kritis-progresif biasa berbicara 
tentang “tekanan pusat” itu dalam sistem dan praktik desentralisasi. Bukan 
hanya menghadapi “tekanan pusat”, pemerintah daerah juga menanggung 
“beban desa” yang berat.  

Hubungan antara kabupaten dan kecamatan dengan desa bersifat rumit 
dan kontradiktif. Di satu sisi, ada hubungan organik antara kabupaten dan desa. 
Desa membentuk dan memiliki kabupaten, kabupaten membentuk dan memiliki 
desa. Rural – beserta isinya -- adalah sebuah arena organisme yang bisa 
mempertemukan hubungan organik antara kabupaten dan desa, sehingga bisa 
menghadirkan daerah yang kuat dan mandiri, meskipun menghadapi serbuan 
intervensi dari pusat. Kabupaten Jepara, yang pernah dikaji Jim Schiller (1996), 
hadir memiliki power-house state (jejaring kuasa antara daerah dan desa, ekonomi 
mebel, dan kekuatan politik santri), yeng relatif kedap dari intervensi dan koersi 
Orde Baru. Warisan masa lalu itu, membuat Jepara hadir sebagai kabupaten 
paling makmur se Jawa Tengah, dengan angka kemiskinan paling rendah ketiga 
setelah Kota Semarang dan Kota Pekalongan.  

Di sisi lain, dalam bentang sejarah panjang, hubungan kabupaten dan 
desa, tidak berjalan dengan baik, yakni menyajikan relasi kuasa hirarkhis yang 
tidak memperkuat desa. Ada dua jenis hubungan antara bupati dengan desa, 
khususnya kepala desa. Pertama, bupati bertindak sebagai penguasa (ruler). Di 
masa bahula, adipati merupakan bagian dari penguasa raja yang menghisap dan 
menindas desa, dengan upeti dan kerja paksa. Hari ini mungkin masih ada 
bupati  yang tidak bertindak sebagai government, melainkan berwatak sebagai 
penguasa, baik meminta upeti dana desa, memobilisasi kepala desa sebagai 
mesin politik di masa pilkada, bertindak semena-mena meremehkan kepala 
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desa, maupun melakukan kriminalisasi terhadap kepala desa yang dinilai tidak 
patuh secara politik.  
 Kedua, di masa kolonial, negara menyerap dan menempatkan bupati ke 
dalam birokrasi, sebagai Inlands Bestuur (pangreh praja). Ini yang menciptakan 
negaranisasi pemerintahan atau negara pegawai. Desa memiliki otonomi dalam 
mengatur-mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi kepala desa harus tunduk 
pada pangreh praja yang dipimpin bupati. Ingatan sejarah ini dirawat dan 
diperkuat di masa Orde Baru. Hari ini, tidak sedikit bupati yang tidak bertindak 
sebagai government melainkan bertindak sebagai “pejabat negara” yang 
melakukan negaranisasi-birokratisasi terhadap desa. Bupati bertipe “pejabat 
negara” ini  menganggap desa sebagai musuh dan beban, sehingga desa harus 
ditundukkan, dikendalikan, diatur, bahkan dibodohi.  
 Tidak semua bupati bertipe “penguasa” dan “pejabat negara”. Namun 
ketika kabupaten dipimpin oleh bupati penguasa dan bupati negara, maka 
organisasi perangkat daerah akan mengikutinya. Aturan yang banyak dari pusat 
malah membuat senang “negara daerah” ini, bahkan akan melahirkan banyak 
peraturan bupati yang “mengatur lebih” terhadap desa secara birokratik dan 
teknokratik, yang lebih banyak melakukan constraining ketimbang enabling 
terhadap perubahan desa. Tidak sedikit daerah yang mengubah platform 
pembangunan desa menjadi pembangunan infrastruktur desa secara terkendali, 
yang menhadirkan kuasa Dinas Pekerjaan Umum (DPU) lebih besar ketimbang 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).  Dalam relasi kuasa seperti 
ini, desa akan mengalami kemandekan, atau sekadar berubah secara semu, 
kecuai desa menghadirkan kepala desa yang berani melampaui (beyond) rezim 
teknokratik-birokratik.  
 

Matriks 1 
Beragam tipe dan sikap birokrasi terhadap tipe bupati yang beragam 

 

 
Tipe watak 
bupati 

Tipe dan sikap birokrat 
Birokratik Teknokratik Pragmatis Idealis 

Penguasa Cocok Tidak cocok ABS Anti dan 
bergerilya 

Negara Sangat cocok Cocok ABS Kritis 
Populis Hati-hati Agak resisten ABS Agak cocok, 

dengan 
mencari celah 
enabling 

Progresif Resisten Agak resisten Resisten Sangat cocok 
 
 Cerita akan berbeda ketika bupati bertindak populis terhadap desa, atau 
yang lebih maju, adalah bupati yang progresif berpihak kepada desa. Bupati 
yang populis, bisa karena romantis pada desa, bisa juga karena galau pada 
formasi daerah yang birokratik-teknokratik. Watak populis ini tentu lebih baik 
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ketimbang watak penguasa dan watak negara, sebab sang bupati melompati 
negara, yang blusukan dan berhubungan langsung dengan desa. Ia melakukan 
distributing sumberdaya yang menyenangkan desa dan rakyat, tetapi ia tidak 
sanggup protecting karena terhalang formasi birokratik. Beberapa langkah lebih 
maju dari populis, bupati progresif melakukan reformasi pemerintahan daerah, 
berpihak kepada desa, dengan mengutamakan fungsi protecting, distributing dan 
enabling perubahan desa.  
 Watak bupati sangat berpengaruh terhadap jajaran birokrat. Tentu 
birokrat tidak bersifat tunggal dan utuh, tetapi ada birokrat bertipe birokratik 
yang mengutamakan hirakhi dan aturan untuk menjaga rust en orde, birokrat 
teknokratik yang bekerja dengan standar kebenaran ilmiah, birokrat pragmatis 
yang mengejar proyek, dan birokrat idealis yang bertindak sebagai penjaga 
republik dengan memiliki nilai-nilai publik dan peduli pada desa. Matriks 1 
memberikan peta watak-sikap birokrat dalam merespons beragam tipe bupati, 
dan tentu berimplikasi terhadap desa.  
 Bupati bisa datang dan pergi silih berganti setiap lima tahun. Namun 
birokrat mempunyai durasi kerja yang lebih panjang ketimbang bupati. Birokrat 
juga berhubungan lebih intens dengan warga dan desa, ketimbang yang 
dilakukan bupati berhubungan dengan rakyat. Birokrat idealis merupakan salah 
satu faktor kunci yang enabling perubahan desa. Ketika berhadapan dengan 
bupati penguasa dan bupati negara, birokrat idealis tetap bersikap kritis, tanpa 
harus melawan secara frontal terhadap atasan, melakukan gerilya dari desa ke 
desa, memberi edukasi dan semangat kepada desa, sekaligus enabling terhadap 
emansipasi desa. Jika daerah dipimpin oleh bupati progresif dan bertemu 
dengan birokrat idealis, maka perubahan desa akan berlangsung lebih cepat.  
 Birokrat yang birokratis, sebagai penjaga rust en orde, memang sulit 
diharapkan. Mereka malah bersifat hati-hati terhadap bupati populis, dengan 
mengingatkan kata “temuan”, dan tentu resisten dengan bupati yang progresif. 
Birokrat teknokratis, sebenarnya tidak cocok dengan rust en orde, tetapi dengan 
bekerja secara positivistik, mereka hanya sanggup merawat business as usual 
dengan menggelar pertunjukan indikator dan data kinerja secara artifisal. 
Melalui dialektika dengan pengetahuan yang kritis, dan sentuhan politik 
kebajikan, maka birokrat teknokratis akan lambat-laun menjadi teknopol yang 
lebih peka, satu strip di bawah birokrat idealis.  
 
 
Pengetahuan dan Jembatan  

Pesan  Bung Karno “ilmu alamiah dan amal ilmiah” perlu menjadi 
pegangan oleh para pihak yang bergelut dengan dunia pengetahuan. Para 
pemangku pengetahuan mau tidak mau juga berhubungan dengan pemerintah, 
negara, birokrasi, teknokrat dan desa. “Tanpa demokrasi, ilmu pengetahuan 
akan menjadi pedang mengerikan di tangan segelintir orang; tetapi dengan 
demokrasi, ilmu pengetahuan menjadi alat bagi perbaikan sosial yang 
bermanfaat”, demikian tutur seorang ilmuwan politik, David Apter (1977). Ilmu 
pengetahuan yang terlalu ilmiah cenderung melemahkan dan tidak berpihak 
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pada rakyat. Amal yang tidak ilmiah cenderung membodohi rakyat.  Ilmu di 
tangan ahli-teknokrat akan berubah menjadi instrumen, standar, teknokrasi dan 
regulasi untuk mengendalikan manusia. Ilmu di tangan intelektual akan menjadi 
energi pemberkuasaan untuk emansipasi manusia. 

Untuk mendorong perubahan desa, tentu membutuhkan pengetahuan 
kritis, yang melampaui pengetahuan teknokratik. Pengetahuan kritis bukan 
semata melakukan kalkukasi dengan standar kebeneran ilmiah secara 
positivistik, melainkan berpikir secara interpretif, konstruktivis, dan 
kontekstual, yang peka pada aspirasi politik, ketegangan lokal, dan suasana 
kebatinan daerah. Sifat kritis bukan berarti melakukan studi dengan 
menggunakan teori strukturalis dan elite capture, yang mengeksploitasi data 
terhadap desa, tetapi ujungnya mengambil kesimpulan: dana desa dirampas 
oleh elite lokal. Ini saya sebut tirani pengetahuan, sebab argumen mereka hanya 
membenarkan teknokratisasi dan birokratisasi terhadap desa, tanpa memberi 
sumbangan perubahan. Pengetahuan kritis bermakna menggeser  cara pandang 
“village at the margins” dengan lensa “seeing like the city” dan “seeing like the state”, 
menuju “village at the center” yang melihat village dan rural dari perspektif desa.  

Sejumlah kata kunci dalam RJPMN maupun Indeks Desa Membangun, 
Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Kemiskinan merupakan sumber 
pengetahuan ilmiah dasar, yang penting untuk dijadikan batu landasan. 
Bagaimana pemangku pengetahuan menghubungkan antara pesan RPJMN 
dengan berbagai indeks itu? Bagaimana mereka mencari kembali (research) 
untuk menemukan pengetahuan yang kritis-konstruktivis sehingga bisa 
menyumbang perubahan desa? Bagaimana pengetahuan kritis ini menghasilkan 
radical planning yang pernah dibayangkan oleh John Friedmann (1975)?  

Berbagai indeks itu menghasilkan narasi dan interpretasi yang beragam. 
Sebagai contoh, dengan belajar pada konteks Daerah Istimewa Yogyakarta 
(dengan satu kota dan empat kabupaten), saya menemukan misteri conundrum 
antara IDM dan IPM yang sebangun, tetapi keduanya tidak sejalan dengan 
indeks kemiskinan. DIY memiliki IPM dan IDM yang tinggi bahkan lebih tinggi 
dari tetanganganya, seharusnya diikuti dengan kemiskinan yang rendah, tetapi 
faktanya kemiskinan DIY paling tinggi di tanah Jawa. Salah satu jawaban atas 
conundrum itu adalah ketimpangan antara garis utara-selatan (Sleman dan 
Bantul) dan garis timur-barat (Gunungkidul dan Kulon Progo). Keempat 
kabupaten itu sudah lama memiliki desanisasi (tradisi berdesa) yang kuat, 
namun Sleman dan Bantul sudah lama memiliki ruralisasi yang kuat, lebih kuat 
ketimbang Gunungkidul dan Kulon Progo. Dari pengalaman ini, saya 
mengambil kesimpulan sementara: “Desa yang tidak sanggup mengakses atau 
merebut ruang kawasan perdesaan (rural) selalu membuahkan predikat desa miskin-
tertinggal. Pembangunan regional dan kawasan perdesaan (rural) yang mengabaikan 
desa selalu menciptakan ketimpangan”. 

Tradisi berdesa (desanisasi) adalah nomor satu yang harus diperhatikan. 
Melaui studi Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) tentang 
BUMDesa di sejumlah daerah sebelum lahir UU Desa, saya memunculkan 
konsep tradisi berdesa itu. Saya mengatakan bahwa BUMDesa yang tumbuh 
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kuat, mandiri dan berkelanjutan karena ditopang oleh tradisi berdesa yang 
sudah berjalan lama. Belakangan, saya bilang bahwa BUMDesa tanpa tradisi 
berdesa, hanya akan tumbuh menjadi BUMDesa “merpati” (merapat ke bupati), 
“pedati” (perintah dari bupati), dan jika bisa tumbuh besar, hanya akan menjadi 
BUMDesa “melati” (menjadi ladang upeti). 

Tradisi berdesa berarti bahwa desa itu penting bagi masyarakat. Desa 
menjadi basis kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat, yang memiliki 
otoritas dan responsibilitas yang absah, untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat.  

Nomor dua adalah ruralisasi, yang terkait dengan platform “Indonesia 
“centris”, serta membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 
daerah dan desa. Dengan belajar pada pandemi dan krisis, Indonesia centris itu 
terletak di kabupaten dan desa, yang melampaui kota. Namun ruralisasi bukan 
bermakna sederhana orang kota kembali ke desa. Ruralisasi bukan pula berarti 
urbanisasi terbalik, dalam bentuk perluasan aglomerasi perkotaan ke ruang 
wilayah perdesaan, karena kota telah mengalami implosi dan eksplosi. 
Perdesaan (rural) adalah ruang, arena, dan sumberdaya yang mempertemukan 
kepentingan organisme antara kabupaten dan desa. Ia bukan sekadar tata ruang 
teknokratik dan komoditas semata. Rural perlu dipandang secara utuh, dengan 
sifat desa, dan terhubung dengan desanisasi. M. Woods (2011), misalnya, 
melihat ruang perdesaan secara utuh dalam tiga makna: (a) perdesaan sebagai 
lokalitas: perdesaan mengandung manusia, masyarakat, identitas, institusi 
maupun desa yang lengkap dengan tatanan sosial dan budaya setempat; (b) 
kehidupan: ruang perdesaan sebagai tempat dan basis kehidupan-penghidupan 
masyarakat setempat; dan (c) representasi: ruang perdesaan menghadirkan 
institusi lokal dan asosiasi lokal yang mandiri dan kuat, melakukan konsolidasi 
dan negosiasi dengan negara maupun modal dalam pembangunan perdesaan 
(M. Woods, 2011).  

Berbagai model – pembangunan perdesaan terpadu, pembangunan 
kawasan perdesan, maupun agropolitan – dapat disebut sebagai ruralisasi. Dua 
hal penting akan saya katakan. Pertama, pendekatan fiskal dan proyek tentu 
penting sebagai inisiasi dan stimulasi, tetapi sangat sayang kalau hanya berhenti 
menjadi business as usual. “Membangun jalan lebih mudah ketimbang 
membangun institusi yang merawat jalan”, demikian ungkap Arturo Israel 
(1987). Inisiasi tentu membutuhkan institusionalisasi, baik dengan kejelasan 
otoritas dan responsibilitas, serta aksi kolektif yang berkelanjutan.  

Kedua, bicara rural tidak hanya bicara tentang tata ruang dan komoditas 
produk unggulan secara ekonomi.  Empat tahun lalu, saya bicara soal 
membangun desa (pembangunan kawasan perdesaan) dengan sudut pandang 
desa, yang mengandung tiga makna: (a) memeratakan pembangunan; (b) 
memperkuat desa (kerjasama antardesa, keterlibatan desa dalam shareholding, 
dan BUMDesa Bersama); dan (c) memberdayakan masyarakat melalui wadah 
konsolidasi-kolaborasi desa.  
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Apa yang saya uraikan di atas mengingatkan para pemangku 
pengetahuan untuk melampaui tradisi business as usual, seraya menghasilkan 
pengetahuan kritis yang hidup, menghidupi dan menghidupkan desa dan rural. 
Karena tidak bekerja di ruang yang hampa politik, para pemangku pengetahuan 
perlu juga bermain sebagai jembatan.  Pertama, adalah jembatan vertikal antara 
pusat, daerah dan desa. Pengetahuan kritis-konstruktivis yang diperoleh dari 
desa bisa menjadi energi berharga untuk mempengaruhi cara pandang, 
kebijakan, dan perencanaan supradesa atas desa. Kedua, adalah jembatan 
horizontal dalam perencanaan, antara pendekatan politik, teknokratik dan 
partisipatif.  

 
Representasi dan Emansipasi Desa 

Pada tahun 2013, saya bersama Arie Sujito dan Borni Kurniawan 
menyunting sebuah buku bertitel Mutiara Perubahan: Inovasi dan Emansipasi Desa 
di Indonesia Timur, buah kerjasama antara IRE dan ACCESS. Di tengah “ruang 
lebar, uang terbatas”, tidak sedikit desa di NTT, NTB, Sulawesi Selatan dan 
Sulawesi Tenggara, menggeliat melakukan inovasi atas pelayanan dasar dan 
ekonomi lokal. Kepemimpinan lokal yang progresif, gerakan dan aksi bersama, 
serta sentuhan edukasi yang dilaskukan ACCESS, memberi sumbangan atas 
inovasi dan emansipasi desa itu. Pengalaman lokal itu kami manfaatkan sebagai 
modalitas untuk advokasi RUU Desa, untuk meyakinkan pemerintah dan 
parlemen, bahwa desa tidak sebodoh yang dibayangkan. Pada rentang waktu 
yang sama, sebelum hadir UU Desa, juga sudah hadir Panggungharjo, Bleberan, 
Nglanggeran, Ponggok, dan lain-lain sudah merintis perubahan, yang dengan 
memanfaatkan common pool resources, mereka melakukan fungsi protecting dan 
distributing yang bermakna.   

UU Desa hadir sebagai struktur yang bisa memperbesar, memperluas dan 
memperdalam emanpasi desa yang sudah berjalan, atau yang dasar, adalah 
merintis tradisi berdesa dengan pendekatan “ruang dan uang” secara 
bersamaan. Tetapi dua peraturan pemerintah, terutama peraturan pemerintah 
tentang dana desa, malah mendistorsi dan mereduksi UU Desa. UU Desa hanya 
diperlakukan sebagai dana desa. PP lalu diatur dengan beragam peraturan 
menteri, dan peraturan menteri diatur dengan peraturan bupati. UU Desa layu 
sebelum berkembang. Jalan yang lapang dibelokkan ke jalan yang sempit, 
berliku, berkelok, dan berisiko. Karena itu hanya pemimpin desa yang piawai 
dan berani, yang sanggup melewati jalan buruk itu. Lantas orang secara 
teknokratik berujar: “kemajuan desa tergantung kepada kepemimpinan kepala 
desa dan kemampuan SDM”. Kalau tergantung pada agen, lalu apa gunanya 
kita memiliki struktur hukum?  

Di tengah kepungan perangkat yang membunuh hakekat, proyek dana 
desa bergerak secara dinamis, menghasilkan tumpukan output yang tidak bisa 
dihitung. Di tangan pemimpin desa yang progresif (piawai dan berani), 
representasi dan emansipasi desa berjalan lebih hebat, melampaui pasal-pasal 
yang disajikan dalam banyak perataruan. Mereka juga berani hadir 
(representasi) melakukan negosiasi terhadap kebijakan-regulasi supradesa yang 
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tidak relevan dengan kepentingan desa. Namun di tangan banyak pemimpin 
konservatif, dimana kepala desa bertindak sebagai mandor proyek sesuai juklak 
dan juknis, maka proyek menghasilkan banyak bangunan artifisial, termasuk 
gapura desa yang megah.  
 
 
Penutup 
 Tulisan ini tidak secara eksplisit berbicara tentang teknokrasi 
perencanaan daerah, dengan melakukan mainstreaming isu-isu covid-19 ke 
dalam perencanaan. Melampaui teknokrasi, paparan di atas, mengandung tiga 
hal penting. 
 Pertama, visi kebijakan-perencanaan daerah lebih baik diletakkan untuk 
emansipasi desa. Secara gampang, emansipasi desa berarti desa bukan sekadar 
sebagai obyek penerima manfaat, bukan pula sebagai perangkat yang dipelarat, 
sehingga keduanya justru membuat desa menjadi korban dan sekaligus menjadi 
beban negara; melainkan desa sebagai subjek pemberi manfaat. “Jika orang 
diberi kekuasaan, maka dia akan belajar mencari pengetahuan untuk 
menjalankan kekuasaan secara bertanggungjawab. Sebaliknya jika orang diberi 
pengetahuan tanpa kekuasaan, maka hanya menghasilkan ketidakpedulian dan 
kemerosotan tanggungjawab”, demikian ungkap Benjamin Barber (1984). 
Dengan demikian, pemberkuasaan (empowerment) adalah enabling emansipasi 
desa, yang berguna bukan hanya sebagai sabuk pengaman bagi masyarakat 
setempat, tetapi juga untuk daerah dan republik.  
 Kedua, substansi perencanaan daerah yang menyentuh desa ada dua: 
desanisasi dan ruralisasi. Desanisasi adalah tradisi berdesa. DPMD sudah sangat 
paham masalah ini. Ruralisasi dan agrikulturisasi (atau industrialisasi pertanian) 
adalah dua sisi mata uang, yang bisa digerakkan oleh kabupaten dan desa. Saya 
tidak tahu teknologi pertanian, namun para teknokrat dan pemangku 
pengetahuan bisa belajar banyak dari media digital, atau belajar ke sejumlah 
tetangga Indonesia, bagaimana mereka memberi nilai tambah pada pertanian 
dan mengutamakan kedaulatan petani dan kedaulatan pangan. Korporasi 
rakyat, konsolidasi desa, dan proteksi pemerintah adalah resep ekonomi-politik 
yang bisa memperkuat ruralisasi.  

Ketiga, perencanaan daerah adalah arena dan perbuatan yang tidak 
bekerja di ruang hampa politik. “Suasana kebatinan lokal” (diskursus, aspirasi, 
kontestasi) adalah bentuk realpolitik, yang tidak bisa dijawab dengan 
teknikalisasi anti-politik, melainkan memerlukan sentuhan teknopol yang peka 
dan pengetahuan kritis. Kita bisa revisiting gagasan radical planning yang 
melandasi agropolitan ala J. Friedmann (1975). Sebagai bentuk ruralisasi, 
agropolitan bukan hanya mengandung pendekatan wilayah, tata ruang, dan 
komoditas, tetapi yang terpenting adalah pendekatan kelembagaan dan politik 
yang relevan dengan konteks lokal. Agropolitan bukan sebuah proyek dari atas, 
melainkan sebagai kebijakan dan gerakan oleh entitas lokal, dengan ditopang 
desentralisasi, demokrasi lokal, dan kolaborasi. Kabupaten, desa, dan petani 
menjadi pemain penting dalam hal ini. 
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