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Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April selalu menjadi momentum 
penting bagi IRE Yogyakarta untuk merefleksikan kontribusi IRE dalam 
menjaga lingkungan yang lestari. Sustainable Development yang juga 

menjadi perspektif dalam berbagai riset dan pemberdayaan masyarakat  
merupakan cermin dari nilai-nilai IRE dalam mendorong penguatan ekonomi, 
menjaga nilai sosia-budaya serta melestarikan lingkungan. 

Refleksi mendalam IRE pada peringatan Hari Bumi yang ke-49 kali ini 
adalah pentingnya mendorong prinsip-prinsip ekologi dalam proses perumusan 
kebijakan yang terkait dengan desa, sebagai ruang hidup mayoritas masyarakat 
saat ini, agar tetap lestari dan berkontribusi pada kesejahteraan. 

Hingga hari ini, belum ada kejelasan tentang nasib masyarakat dan desa 
adat yang memiliki kearifan dalam melestarikan lingkungan, termasuk hutan 
adat yang begitu mereka jaga sebagai aset penting yang harus dilestarikan demi 
anak cucu mereka kelak. Sebaliknya, negara memiliki kontribusi besar dalam 
perusakan hutan melalui serangkaian kebijakan yang berorientasi kepada pasar. 
Hingga hari ini, tidak sedikit hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan atau 
perkebunan sawit tanpa kontrol yang ketat. IRE dalam posisi mendorong negara 
hadir untuk menyelesaikan problem-problem keterlanjuran sawit ini. Bukan 
hanya soal perhitungan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, 
melainkan juga menyelsaikan konflik lahan seperti banyak perkebunan sawit di 
kawasan desa yang nyaris kehilangan kewenangan dan tidak memiliki kejelasan 
batas desa. 

FLAMMA Review edisi 55 ini hadir dengan mengangkat tema “Menjaga 
Kelestarian Lingkungan untuk Penghidupan Berkelanjutan di Desa”. Ada cerita 
tentang RPJM Desa yang peka sawit dalam arti melihat keterlanjuran sawit 
yang memberikan dampak ekonomi harus mampu dikontrol oleh kebijakan 
lokal yang memperhatikan prinsip-prinsip ekologi. Adapula cerita tentang hutan 
adat, politik pangan, praktek demokrasi ekonomi desa dan lain-lain, yang secara 
prinsip ingin menceritakan tentang praktek pembangunan berkelanjutan yang 
harus responsif terhadap isu ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Pemimpin Redaksi

Menjaga Kelestarian 
Lingkungan untuk
Penghidupan Berkelanjutan 
di Desa
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Sukasmanto
Peneliti IRE

Pendahuluan

Tepian Buah adalah sebuah desa 
di Kabupaten Berau, Provinsi 
Kalimantan Timur. Di Berau, desa 

disebut “kampung”. Kampung Tepian 
Buah termasuk desa yang relatif baru. 
Secara definitif desa ini baru dibentuk 
dan diresmikan pada tahun 2003, 
hasil pemekaran dari Desa Gunung 
Sari. Penetapan batas administrasi 
desa baru ditetapkan Bupati Berau 
pada 2016 melalui Surat Keputusan 
(SK) No. 632/2016 tentang penetapan 
batas wilayah kampung Tepian Buah, 
Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. 

Pada bulan Desember 2017 
Kampung Tepian Buah melaksanakan 
pemilihan Kepala Kampung secara 
langsung. Surya Emi Susianthi SE 
terpilih sebagai Kepala Kampung 
untuk periode kedua. Sesuai dengan 
Permendagri No. 114/2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa, Kepala 
Kampung terpilih harus menyusun 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDesa) paling 
lambat 3 bulan sejak dilantik menjadi 
kepala kampung. 

Waktu itu, desa Tepian Buah 
tengah menghadapi persoalan terkait 
peta wilayah konsesi dan peta status 

fungsi lahan KBK (Kawasan Budidaya 
Kehutanan) dan KBNK (Kawasan 
Budidaya Non Kehutanan). Selain itu 
terdapat persoalan legalitas lahan sawit 
rakyat yang berada di kawasan hutan 
(KBK). Kesadaran kepala kampung 
Tepian Buah akan ruang (delineasi) 
dan kepentingan desa berdasarkan 
kedudukan dan kewenangan desa di 
tengah-tengah fakta adanya konflik 
tenurial dan persoalan perkebunan 
sawit rakyat itu membuat kepala 
kampung mengusahakan untuk 
mendapat program pendampingan 
dalam penyusunan RPJMK di 
kampungnya.

Warga Desa Tepian buah sebagian 
besar bekerja sebagai pekebun sawit 
mandiri/swadaya, dan sebagian lagi 
sebagai pekerja di perusahaan sawit. 
Permasalahan yang muncul adalah 
berkaitan dengan status legalitas 
lahan sawit yang mereka garap, 
karena mereka berkebun di lahan yang 
dikuasai oleh PT. Inhutani I. 

Peluang yang menarik di desa 
ini adalah kemauan visioner dari 
pemerintah desa dan tokoh desa 
untuk menempuh penyelesaian 
masalah lahan sawit ini melalui 
skema kelembagaan desa. Desa 
hendak berdaulat untuk mengatur 
dan mengurus urusan yang berkait 
dengan kepentingan warga di sektor 
perkebunan sawit. Oleh karena itu, 
tema yang diusung dalam kegiatan 

pendampingan penyusunan RPJMK 
adalah “RPJMK Peka Sawit”. 
Tema ini penting sebagai ikhtiar 
mengarusutamakan penyelesaian 
permasalahan penguasaan lahan 
dalam kawasan hutan oleh pekebun 
sawit swadaya, untuk menjamin tata 
kelola sawit yang baik dan sumber 
penghidupan masyarakat yang lestari.

Proses Penyusunan RPJM 
Kampung Tepian Buah

Rangkaian kegiatan pendampingan 
penyusunan RPJMK dilaksanakan 
untuk menjamin bahwa proses 
penyusunan RPJMK berlangsung 
dengan prinsip demokratis, partisipatif, 
dan akuntabel. Secara khusus, agenda 
pendampingan penyusunan RPJMK 
adalah memastikan bahwa persoalan 
konsolidasi lahan perkebunan kelapa 
sawit, kelola sosial, kelola lingkungan, 
dan kelola produksi masuk dalam 
perencanan desa. 

Hasil Penyusunan
Dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM 
Desa) yang dihasilkan melalui proses 
pendampingan ini memiliki perbedaan 
dengan RPJM Desa lainnya. Perbedaan 
tersebut dari sisi input, proses, dan 
output. Perbedaan-perbedaan tersebut 
meliputi:

Penyusunan 
RPJM Desa 
Peka Sawit di 
Kampung Tepian 
Buah
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1. Perbedaan dari Sisi Input
Penyusunan RPJM Desa Tepian 
Buah menggunakan input yang 
berbeda, yaitu:

•	 Dilakukan oleh Kepala Desa, 
Perangkat Desa, Tim Perumus, 
Badan Permusyawaratan 
Kampung (BPK), Lembaga 
Kemasyarakatan Desa, dan 
tokoh masyarakat yang 
sudah diberikan pengetahuan 
dan pemahaman tentang UU 
Desa dan Perencanaan Desa.

•	 Disusun menggunakan data 
profil kampung yang terkini, 
terutama informasi lanskap 
kampung Tepian Buah 
yang terdiri dari peta situasi 
kampung, fungsi dan status 
lahan, serta tipologi dan 
status tutupan lahan (hutan 

dan sawit) yang dihasilkan 
dalam pemetaan oleh Tim 
Auriga.

2. Perbedaan dari Sisi Proses

Pada awalnya Kampung Tepian 
Buah sedang melakukan proses 
penyusunan RPJMK tetapi prosesnya 
masih sangat teknokratis. Mereka 
sudah membentuk Tim Penyusun 
RPJMK, sudah menggelar rapat untuk 
mengakomodir usulan dari tiap RT, 
sudah pula mengagendakan kegiatan 
Musyawarah Rencana Pembangunan 
Kampung (Musrenbangkam). Akan 
tetapi, proses pengkajian keadaan 
kampung tidak dilakukan secara 
partisipatif dan hanya menampung 
usulan program dari para Ketua RT. 

Pada diskusi saat sosialisasi 
program dan penyusunan agenda 
kegiatan di Tepian Buah ditemukan 

bahwa permasalahan pengelolaan 
lahan/kawasan dan perkebunan sawit 
yang seharusnya menjadi persoalan 
utama belum masuk dalam usulan 
masyarakat untuk dimasukkan dalam 
rancangan RPJMK. Sementara itu, 
Pemerintahan Kampung mengharapkan 
sebuah dokumen RPJMK yang 
mampu mengakomodasi penyelesaian 
permasalahan tersebut dalam 6 tahun 
mendatang. 

S o s i a l i s a s i  mengha s i l k an 
kesepakatan untuk membuat “jalur 
khusus” di luar proses yang saat ini 
sudah berjalan agar input, proses, dan 
output dari penyusunan RPJMK yang 
lebih baik sesuai UU Desa dan lebih 
peka dalam isu konsolidasi lahan dan 
persoalan sawit. 
3. Perbedaan dari Sisi Output

Perbedaan input dan proses 
penyusunan RPJMK Tepian Buah 

Kepala Desa Tepian Buah, Berau, Kalimantan Timur sedang memimpin Musyawarah Desa

Foto Dokumentasi: IRE
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dibandingkan dengan desa-desa 
lain yang belum memahami 
proses penyusunan RPJMK 
menghasilkan perbedaan output 
sebagai berikut:

•	 Adanya program dan 
kegiatan terkait tapal batas 
dan legalitas lahan sawit 
masyarakat dalam RPJMK, 
misalnya (1) penetapan dan 
penegasan batas Desa; (2) 
Pengembangan tata ruang 
Desa, fasilitasi pengurusan 
legalitas lahan kebun 
masyarakat yang ada di 
lahan Kawasan Budidaya 
Non Kehutanan (KBNK), 
dan fasilitasi pengurusan 
legalitas lahan tergarap di 
area KBK (PT Inhutani); serta 
(3) fasilitasi izin/legalitas 
hak pengelolaan lahan di 
Desa yang meliputi kegiatan 
mengusahakan legalitas 
lahan sawit masyarakat yang 
berada di kawasan KBK, 
pengurusan Lahan Sawit 
Perusahan di luar HGU, dan 
pengurusan Lahan HGU yang 
belum ditanam kelapa sawit.

•	 Adanya program dan 
kegiatan terkait kelola 
produksi sawit rakyat, 
misalnya pengadaan bibit 
unggul tanaman perkebunan 
sawit, peningkatan 
kapasitas budidaya kelapa 
sawit berkelanjutan, dan 
pengembangan teknologi 
tepat guna untuk pengelolaan 
hasil perkebunan.

•	 Adanya program dan kegiatan 
terkait kelola lingkungan 
(konservasi bentang alam), 
misalnya penetapan 
peraturan Kampung tentang 
pengelolaan kawasan 
konservasi kampung (mata 
air, air terjun), penetapan 
peraturan kampung tentang 
tata ruang kampung, 
penetapan peraturan kam-
pung tentang desa eko wisata.

Saat ini penyusunan RPJMK 
sudah pada tahap f ina l i sas i 
dokumen Rancangan RPJMK oleh 

Tim Perumus RPJMK. Selanjutnya 
rancangan RPJMK akan dibahas 
dalam Musrenbang RPJMK Tepian 
Buah yang akan diselenggarakan oleh 
Pemerintah Kampung. Pasca kegiatan 
Musrenbangkam dilanjutkan dengan 
penyusunan draft Peraturan Kampung 
tentang RPJMK, pembahasan draft 
Peraturan Kampung tentang RPJMK 
oleh BPK, penyepakatan draft 
Peraturan Kampung tentang RPJMK 
oleh BPK dan Kepala Kampung, 
dan diakhiri dengan penetapan dan 
pengundangan peraturan kampung 
(Perkam) RPJMK.

RPJMK Tepian Buah dapat 
berkontribusi terhadap penyiapan ISPO 
untuk sawit rakyat melalui beberapa 
hal. Pertama, konsolidasi lahan dan 
legalitas lahan sawit. Setelah desa 
memiliki database soal kependudukan 
dan lahan, selanjutnya desa dapat 
memperkuat legalitas lahan yang 
ada di desa melalui beberapa skema 
yang sudah disiapkan oleh regulasi 
dan dimasukkan ke dalam skema 
perencanaan program pembangunan 
6 tahun mendatang. 

Kedua, kelola produksi melalui 
intensifikasi dan perbaikan tata 
niaga sawit yang berpihak pada 
smallholders rentan. Isu produktivitas 
dalam pengelolaan kebun sawit rakyat 
merupakan salah satu persoalan yang 
akan diselesaikan oleh Kampung Tepian 
Buah melalui program pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat. 

Ketiga, kelola sosial melalui 
institusi desa dengan memasukkan 
isu pengelolaan sawit ke dalam proses 
perencanaan di desa. Isu sawit dengan 
segala permasalahannya menjadi 
perhatian desa dan kebijakannya 
dalam pengelolaan sumberdaya alam 
yang akan dikelola melalui lembaga 
ekonomi desa yaitu BUMDesa.

Keempat, kelola l ingkungan 
(konservasi bentang alam). RPJMK 
telah memuat penetapan Peraturan 
Kampung tentang pengelolaan 
kawasan konservasi kampung (mata 
air, air terjun), penetapan peraturan 
kampung tentang tata ruang kampung, 
penetapan peraturan kampung tentang 
desa ekowisata. 

Pemetaan Tantangan
Ada berbagai tantangan yang 

dihadapi dalam pendampingan 
penyusunan RPJMK peka sawit di 
Kampung Tepian Buah, antara lain:
- Kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman pemerintah kam-
pung, Badan Permusyawa ratan 
Kampung (BPK), dan warga 
tentang implementasi UU Desa 
terutama tentang kewenangan 
desa dan proses perencanaan 
pembangunan desa.

- Kampung Tepian Buah sudah 
memulai proses penyusunan 
RPJMK tetapi masih meng-
gunakan pola lama tanpa proses 
penggalian gagasan/pengkajian 
keadaan desa (PKDes).

- Kapasitas pemerintah desa, BPK, 
dan Tim Perumus belum merata 
dan masih rendah.

- Tingkat partisipasi masyarakat 
dalam kegiatan musyawarah 
kam pung masih rendah.

- Proses penyusunan RPJMK sering 
berbenturan dengan agenda kegi-
atan pemerintah kampung dan 
agenda masyarakat.

- Hasil pemetaan oleh Auriga 
sebagai informasi strategis untuk 
“intervensi” program RPJMK 
peka sawit selesai di tengah-
tengah proses penyusunan.

- Adanya friksi dan pertentangan 
kepentingan di pemerintahan 
kampung dan masyarakat pasca-
pemilihan kepala kampung.

Rekomendasi
Ada beberapa rekomendasi yang 

dapat disampaikan dari pembelajaran 
pendampingan penyusunan RPJMK 
peka sawit di Tepian Buah. Pertama, 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Kampung perlu meningkatkan 
kapasitas dalam pengetahuan dan 
pemahaman pemerintah kampung, 
Badan Permusyawaratan Kampung 
(BPK), dan masyarakat tentang 
implementasi UU Desa, terutama 
tentang kewenangan desa dan proses 
perencanaan pembangunan desa.
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Kedua, perlu memperjelas yurisdiksi 
desa sebagai basis perencanaan desa 
di tengah-tengah adanya perbedaan 
batas desa antara versi pemerintah 
desa, pemerintah kabupaten, BPS, 
maupun berdasarkan data pajak.

Ketiga, perlunya memperjelas 
kewenangan desa.  Ke je lasan 
kewenangan inilah yang menjadi 
dasar bagi desa dalam merumuskan 
perencanaan pembangunan. Banyak 
desa yang memiliki kawasan hutan, 
namun tidak pernah melakukan 
penataan di kawasan hutannya karena 
tidak memiliki kejelasan kewenangan 
untuk itu. Desa Tepian Buah misalnya, 
selama ini hanya mengatur dan 
mengurus 7 persen wilayahnya 
saja, karena ketika perencanaan 
pembangunan mulai masuk dalam 

kawasan hutan dapat dipastikan akan 
mendapat evaluasi dari kabupaten.

Keempat, desa perlu memiliki 
kesadaran mengenai tata ruang 
desa, terutama fungsi, status, dan 
pemanfaatannya. Desa juga perlu 
menyadari banyaknya masyarakat yang 
menggantungkan penghidupannya dari 
kebun sawit yang ada dalam kawasan.

Kelima, Desa memiliki inisiatif 
untuk mengatur dan mengelola 
kepentingan masyarakatnya, terutama 
bagaimana desa mampu berperan 
dalam memperbaiki produktivitas sawit 
yang menjadi sumber penghidupan 
masyarakat.

Keenam, perlunya perencanaan 
pembangunan desa berorientasi pada 
pengembangan ekonomi lokal di desa 
yang masyarakatnya menggantungkan 

hidup dari sawit di kawasan hutan 
dengan integrasi pengelolaan sawit 
sebagai  sumber penghidupan 
masyarakat dalam proses perencanaan 
pembangunan desa.

Ketujuh, perlunya strategi dan 
metode bagi pendamping dan Tim 
Perumus RPJMK dalam meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan pembangunan.

Kedelapan, pentingnya mem-
perhatikan agenda kegiatan pemerintah 
kampung dan masyarakat dalam 
menyusun agenda penyusunan RPJMK. 
Selain itu perlu dilakukan pemetaan 
aktor sebelum proses pendampingan 
penyusunan RPJMK, karena proses 
perencanaan pembangunan jangka 
menengah ini dilaksanakan pasca 
pemilihan kepala kampung.

Suasana Musyawarah Desa di Tepian Buah, 
Berau, Kalimantan Timur

Tarian dayak sebelum musyawarah desa di 
Desa Tepian Buah, Berau, Kalimantan Timur
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Jagung dan 
Politik Pangan

Zulfi

Pangan merupakan aspek penting 
dalam hidup manusia. Di 
Indonesia ada berbagai jenis 

tanaman pangan yang dapat tumbuh, 
seperti padi, jagung, singkong, sagu, 
dan umbi-umbian. Keberagaman 
pilihan pangan ini salah satunya 
disebabkan oleh letak geografis 
Indonesia yang terdiri dari gugusan 
pulau, yang membentang dari barat 
hingga timur. 

Pangan-pangan tersebut tentunya 
tidak hadir begitu saja. Ada serangkaian 
proses yang harus dilalui sampai bahan 
pangan itu siap dikonsumsi. Dalam 
tulisan ini, penulis akan mencoba 
menguraikan salah satu jenis pangan 
yang ada di Indonesia yakni jagung. 
Uraian yang diberikan meliputi 
beberapa hal seperti peluang dan 
tantangan jagung sebagai salah satu 
tanaman pangan serta keberlanjutan 
jagung bagi penghidupan petani. 

Jagung merupakan tanaman 
yang cukup mudah ditanam oleh 
petani. Selain karena mudah tumbuh, 
tanaman ini juga tidak memerlukan 
waktu tanam yang lama. Ada beberapa 
tempat yang menjadi sentra penghasil 
jagung. Sumbawa misalnya. Merujuk 
pada data yang dikeluarkan oleh BPS, 
Sumbawa merupakan salah satu 

penghasil jagung terbesar di Indonesia. 
Selama rentang waktu 2013-2017, 
struktur perekonomian di Kabupaten 
Sumbawa tidak banyak mengalami 
perubahan. Penopang struktur ekonomi 
utama di kabupaten di Nusa Tengara 
Barat ini pada tahun 2017 berasal dari 
pertanian, kehutanan, dan perikanan 
dengan kontribusi sebesar 39,28% 
(Sumbawa dalam Angka, 2018), yang 
mengalami sedikit penurunan, dari 
sebesar 40,03% pada tahun 2010 
dan 39,43% pada 2011. 

Hingga saat ini, Kabupaten 
Sumbawa merupakan produsen 
jagung terbesar di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat dengan produktivitas 
sebesar 621.405 ton pada tahun 
2017.  Produksi tertinggi di Kecamatan 
Lunyuk. Dalam RPJMD Sumbawa 
2016-2021, pertumbuhan luas areal 
panen meningkat secara signifikan 
dalam kurun waktu 2010-2015, 
yakni 91,06% dengan pertumbuhan 
produksi sebesar 150,74%. Selain 
jagung, pada tahun 2017 produksi 
padi mencapai 445.440 ton dengan 
luas lahan yang dibudidayakan 
mencapai 91.004 hektare (Sumbawa 
dalam Angka, 2018).

Sektor pertanian ini didukung oleh 
penggunaan lahan yang sebagian 
besar didominasi oleh lahan pertanian 
bukan sawah, dengan proporsi sebesar 
76,11%, lahan bukan pertanian 
sebesar 14,93%, sedangkan sisanya 
8,96% merupakan lahan sawah. 
Meski dengan proporsi yang kecil, 

lahan sawah mengalami peningkatan 
dari tahun sebelumnya seluas 3.104 
hektare (5,5%). Sedangkan luas lahan 
pertanian bukan sawah mengalami 
penurunan seluas 3.167 hektare 
atau 0,62% (Sumbawa dalam Angka, 
2018). 

Paparan  d i  a tas  men jad i 
konteks penting untuk memahami 
keberlanjutan jagung bagi kehidupan 
petani. Tentunya, kita masih mengingat 
cerita naiknya sawit sebagai salah satu 
komoditas pilihan petani. Saat itu sawit 
menjadi primadona yang menyedot 
perhatian petani. Petani-petani di 
Indonesia khususnya yang berada di 
Kalimantan mulai beralih menanam 
sawit. Petani menanam dalam skala 
yang beragam mulai dari skala kecil 
sampai besar. 

Kondisi serupa agaknya terjadi pada 
sebagian besar petani di Sumbawa 
saat ini. Petani berbondong-bondong 
menanam jagung dalam skala yang 
besar. Data di atas sebenarnya 
menunjukkan sebuah optimisme 
bagi pengembangan sektor pertanian 
dengan daya dukung dari proporsi 
lahan pertanian yang masih terjaga. 

Namun demikian, data ini perlu 
dikonfirmasi lebih jauh, terutama untuk 
melihat sejauh mana sektor pertanian 
mampu menopang penghidupan petani 
secara lebih berkelanjutan. Hal ini 
tentunya berkaitan dengan naiknya 
jagung sebagai penopang utama 
penghidupan petani. 
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Ekonomi Biaya Tinggi
Seperti uraian dalam paragraf 

sebelumnya, banyak petani yang 
meninggalkan tanaman pertanian 
jenis lain dan beralih ke jagung. 
Peralihan ini menjadi satu hal yang 
menarik untuk didiskusikan bersama. 
Sebagaimana dijelaskan, Sumbawa 
merupakan penghasil jagung terbanyak 
di Indonesia. Hasil ini tentunya tidak 
dapat dilepaskan dari peran petani 
dalam mendorong peningkatan 
produktivitas jagung. 

Namun, di balik tingginya jumlah 
produktivitas ada satu kegelisahan yang 
muncul. Jagung ternyata merupakan 
salah satu tanaman yang memerlukan 
biaya tanam yang tinggi. Aspek itulah 
yang terkadang menyebabkan petani 
terjebak dalam jeratan lintah darat atau 
tengkulak. Hal tersebut menjadi salah 
satu tantangan yang dihadapi oleh 
petani jagung selain peluang adanya 
lahan yang subur dan produktivitas 
yang tinggi. 

Kerentanan Baru
Persoalan pangan menjadi 

perhatian banyak pihak dalam 
beberapa tahun terakhir. Berdasarkan 
data World Economic Forum (WEF), 
terjadi penurunan produksi pertanian 
sebesar 30% dan hingga 2010 
sebanyak 925 juta orang mengalami 
kelaparan (WEF, 2010). Bagaimana 
pun, pangan merupakan kebutuhan 
pokok bagi keberlangsungan hidup 
manusia. Kita telah menyaksikan 
kompleks dan parahnya krisis pangan 
yang terjadi di negara-negara belahan 
Afrika.

Meskipun Kabupaten Sumbawa 
memiliki lahan sawah tadah hujan 
yang cukup luas, namun demikian area 
tersebut sangat rentan terhadap adanya 
gagal panen. Kerentanan tersebut 
dapat disebabkan karena musim 
kemarau yang berkepanjangan. Kondisi 
tersebut tentunya mempengaruhi pola 
atau waktu tanam. 

Pengamatan yang dilakukan 
selama beberapa tahun terakhir 
menunjukkan terjadinya defisit volume 
air pada sebagian besar bendungan 

di Kabupaten Sumbawa. Perubahan 
iklim menjadi satu-satunya alasan 
lahirnya fenomena tersebut. Sebagian 
besar petani menganggap perubahan 
cuaca tersebut sebagai bencana yang 
menyeramkan. 

Tidak hanya berdampak pada 
turunnya kuantitas produksi, defisit air 
juga dapat mengancam kesejahteraan 
seluruh petani. Terjadinya penurunan 
atau peningkatan hasil panen tanaman 
jagung tidak hanya disebabkan oleh 
ketidakpastian iklim saja. Kita perlu 
memeriksa ulang determinan atau 
faktor lain yang turut mempengaruhi 
turunnya kuantitas jagung dan kualitas 
hidup petani jagung. 

Selain karena adanya iklim yang 
tidak dapat diprediksi, kerentanan 
petani jagung juga dapat disebabkan 
karena tata niaga jagung yang belum 
optimal, ancaman “jagungisasi” dari 
pihak korporasi, dan masih minimnya 
inisiatif warga untuk mengembangkan 
usaha nonjagung. Sebagian besar 
petani menjadikan jagung sebagai 
tanaman utama dalam pertanian 
mereka. Pilihan tersebut berdampak 
pada semakin banyaknya kasus alih 
fungsi lahan di Sumbawa. 

Adapun akar masalah dari proses 
alih fungsi lahan tersebut ialah 
tingginya dorongan untuk menghasilkan 
produktivitas dan pendapatan yang 
tinggi. Apabila kita tarik lebih jauh, alih 
fungsi lahan ini tidak dapat dilepaskan 
dari kepiawaian kapitalisme dalam 
mempengaruhi sendi-sendi kehidupan 
kita. 

Tidak hanya berhasil mempengaruhi 
pilihan petani untuk melakukan alih 
fungsi lahan dan tanaman, kapitalisme 
juga mampu membuat para petani 
menjadi manusia satu dimensi dalam 
melihat jagung. Akibatnya, terjadi 
penyeragaman komoditas yang 
pada akhirnya justru memunculkan 
kerentanan dan risiko baru. Dengan 
memperhatikan konteks di atas, dapat 
kita simpulkan bahwa jagung belum 
mampu menjadi jalan keluar bagi 
petani untuk meningkatkan kualitas 
hidup yang berkelanjutan. 
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UU No 6/2014 tentang Desa 
memberi peluang bagi warga 
desa dalam memajukan agenda 

pembangunan berbasis komunitas. 
Salah satu komunitas warga desa 
tersebut adalah kelompok masyarakat 
adat. Ini karena regulasi itu juga 
mengatur tentang desa adat. Secara 
prinsip, lahirnya UU Desa memiliki 
relevansi baik bagi masyarakat 
adat yang hendak mengembalikan 
keberagaman desa sesuai asal-usulnya, 
yakni penghormatan tata pemerintahan 
lokal berdasar nilai adat-budaya 
masyarakatnya.

Sejatinya, penghormatan tata 
pemerintahan lokal sangat penting bagi 
pembangunan keberlanjutan. Dalam 
riwayat pembangunan di Indonesia, 
praktik pembangunan yang top down 
seringkali berakhir pada kerusakan 
sosial dan ekologis. Adanya ruang 

masyarakat khususnya masyarakat 
adat sebagai subyek pembangunan 
adalah hal yang sangat fundamental 
di  tengah jargon sustainable 
development.

Paradigma Pembangunan ala 
Masyarakat Adat

Paradigma pembangunan saat 
ini dan yang umumnya berkembang 
adalah meletakkan ekonomi sebagai 
agenda utama. Artinya ekonomi 
sebagai instrumen pokok yang 
mempengaruhi relasi sosial politik dan 
pemaknaan pemanfaat sumberdaya 
alam. Paradigma ini didasari paham 
bahwa manusia adalah pusat 
segalanya (antroposentrisme) atau 
ekonomi sentris. Model pembangunan 
ini cenderung memfasilitasi hasrat 
kebutuhan manusia yang tak terbatas. 
Pemaknaan atas kerusakan alam yang 
terjadi dalam kehidupan manusia pada 
paradigma ini sangat dimaknai sebagai 
pengaruh eksternalitas ekonomi.

Arne Næss  (1973) telah 
mengenalkan istilah ekologi dalam 
atau deep ecology sebagai antitesis 
dari paradigma antroposentrisme 
atau ekonomi sentris. Molly Scott 
Cato (2019) lebih jelas menyebut 
ekonomi ekologi sebagai penengah 
agenda pembangunan berkelanjutan. 
Paradigma ini menegaskan bahwa 
pembangunan ekonomi tidak boleh 

menabrak daya dukung sosial dan 
lingkungan. Orientasi pembangunan 
ekonomi dan pemanfaat atas alam 
lebih berdasar pada pemenuhan 
kebutuhan dasar, ketimbang libido atau 
hasrat keinginan.  

Praktik ekologi dalam atau deep 
ecology ini sejatinya melekat pada 
kehidupan masyarakat adat. Hal 
tersebut tercermin dalam praktik 
pemanfaat sumber daya alam dalam 
rantai kehidupan mereka. Masyarakat 
adat memiliki tata kelola pemanfaatan 
atas sumber daya alam. Masyarakat 
adat Katu, Toro, dan Marena di dataran 
tinggi Sulawesi Tengah mengenal 
sistem Katuvua sebagai tata kelola dan 
zonasi pemanfaatan atas sumberdaya 
alam (Wibowo dan Shohibuddin 2003; 
Claudia D’Andrea, 2013; Wibowo dan 
Leninda, 2018). Selain itu beberapa 
hal tersebut juga dapat dijumpai pada 
masyarakat Amatoa Kajang dengan 
tradisi Pasang (Hijang, 2002), atau 
Subak dalam pemanfaatan sumberdaya 
air di Bali (Pitana 1993).

Pengakuan Masyarakat Adat dan 
Penetapan Hutan Adat

Pengakuan masyarakat adat 
di sekitar kawasan hutan yang 
didasari oleh Putusan MK 35 perlu 
mensyaratkan adanya peraturan 
daerah (perda). Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 52/2014 
adalah satu-satunya instrumen yang 
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bertujuan khusus untuk menetapkan 
keberadaan suatu masyarakat adat. Di 
tingkat tapak, perda menjadi prasyarat 
pengakuan keberadaan masyarakat 
adat dan kawasan hutan adat, 
walau telah diakui di pusat melalui 
SK Menteri LHK atau penetapan 
Perpres. Kondisi ini pada praktiknya 
malah terlihat menjadi hambatan, 
karena di beberapa daerah diskursus 
pemahaman terkait masyarakat adat 
masih sangatlah lemah. 

Beberapa daerah tersebut melihat 
bahwa penetapan hutan adat dan 
kawasan hutan masyarakat adat dapat 
mengurangi investasi dan penerimaan 
PDRB. Pandangan semacam ini 
dapat disebut sebagai cara pandang 
yang sesat. Setelah ditelisik lebih 
dalam bahwa di tingkat pemerintah 
daerah ternyata terlihat kepentingan 
untuk peningkatan investasi daerah, 
kepentingan politik pengelolaan dan 
bisnis ekstraktif di sekitar kawasan 
hutan. 

Hal di atas dapat dimaknai sebagai 
cara penguasaan atas hutan/tanah bagi 
pembangunan. Proses tersebut sejalan 
dengan perkembangan paradigma 
penelitian yang dilakukan, yang 
cenderung menggunakan pendekatan 
positivistik dan meninggalkan isu etika 
dalam penetapan masalah kebijakan. 
Situasi tersebut bukan hanya menjadi 
sumber ketidakadilan bagi masyarakat 
lokal/adat, tetapi juga menghadirkan 
iklim ketidakpastian usaha, lambatnya 
perizinan, persoalan pengembangan 
pertanian dan infrastruktur ekonomi, 
ataupun rusaknya sumber daya alam, 

termasuk pada kawasan kawasan 
konservasi ataupun hutan lindung 
(Kartodihardjo, 2016; Kartodihardjo, 
2018).

Hasil studi tim ekonomi Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 
bekerja sama dengan penelit i 
dari Institut Pertanian Bogor, Aziz 
Khan, pada Februari-April 2018, 
menunjukan nilai ekonomi per 
kapita per tahun wilayah Masyarakat 
Adat Seberuang sebesar Rp 36,45 
juta, lebih besar ketimbang Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) per 
tahun Kabupaten Sintang Rp 27,89 
juta tahun 2016. Angka ini terdiri dari 
nilai ekonomi produk SDA sebesar 
Rp 27,14 miliar rupiah per tahun 
dan nilai jasa lingkungan sebesar Rp 
11,35 miliar rupiah per tahun. Nilai 
jasa lingkungan tersebut merupakan 
nilai jasa dari hutan lindung yang ada 
yang dalam valuasi didekati dari hasil 
air dari hutan lindung tersebut yang 
digunakan untuk memasok Pembangkit 
Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 
Seberuang.

Perda penetapan dan pengakuan 
masyarakat adat menjadi tantangan 
tersendiri di tingkat tapak. Namun bagi 
masyarakat yang berhasil diakui hingga 
di tingkat lokal sebagai masyarakat 
hukum adat dan kesatuan ruangnya 
memunculkan signifikansi positif. 
Pengakuan hutan adat memberi 
pembelajaran bentuk pluralisme 
hukum terhadap hukum lokal. Praktik  
pengelolaan dan hukum adat di tingkat 
lokal selama ini selalu diabaikan oleh 
domain positivistik hukum dan tata 

kelola negara. Padahal tata kelola lokal 
dan hukum adat di masyarakat sekitar 
kawasan hutan memiliki relvansi tinggi 
dalam mewujudkan tertib sosial.

Kasus penetapan hutan adat di 
sekitar kawasan nasional, pengakuan 
atas Hutan Adat (HA), memberikan 
kepastian pengelolaan hutan yang lebih 
baik dan berkontribusi dalam agenda 
penyelesaian konflik di sekitar kawasan 
hutan adat. Sebelum ada pengakuan 
HA, masyarakat merasa terdapat 
dualisme aturan hukum di wilayah 
mereka. Ketika terdapat oknum yang 
melakukan pemanfaatan hutan secara 
ilegal, oknum itu mungkin leluasa 
merambah, karena tidak ada kepastian 
hukum dalam pengelolaan kawasan, 
sementarapersonil jagawana jumlahnya 
terbatas. Sedangkan masyarakat ketika 
masuk hutan yang mereka anggap 
hutan adatnya untuk mengawasi 
pemanfaatan hutan dianggap ilegal. 
Dengan mendapat pengakuan hutan 
adat, saat ini masyarakat bersama 
lembaga adat dapat menjaga hutannya 
lebih baik karena semua orang saling 
menjaga.

Masyarakat Adat dan Desa
Regulasi desa mengatur kedudukan 

dan  kewenangan  desa  ada t 
berdasarkan hak asal-usul dengan 
Ketentuan Khusus dalam Bab XIII Pasal 
103–110. Pada bab ketentuan umum, 
pasal 1 dinyatakan desa adalah desa 
dan desa adat dengan kesatuan hukum 
dan batas wilayah yang memiliki 
kewenangan sendiri dalam mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat, 
berdasar hak asal-usul dan tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Undang-undang ini menjadi 
antitesis dari kebijakan negara yang 
sebelumnya menyeregamkan desa 
tanpa mempertimbangkan keragaman 
usul-usul kesatuan masyarakat hukum 
di Indonesia.

Meskipun memberikan peluang bagi 
komunitas adat untuk mempertahankan 
ruang hidupnya, pelaksanaan UU Desa 
dalam penetapan desa adat perlu 
diikuti dengan legitimasi peraturan oleh 
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pemerintah daerah baik kabupaten 
maupun provinsi. Substansi perda 
terkait desa adat dengan demikian 
perlu mempertimbangkan aspek-aspek 
krusial. 

Pada penelitian Ramdhaniaty dan 
Ratnasari (2017) pascapenetapan 
hutan adat di masyarakat adat yang 
memilih sistem desa adat ditekankan 
bahwa proses penyelenggaraan 
desa adat mengandung dinamika 
penguasaan sumberdaya alam, 
sehingga pent ing juga untuk 
menilik kelompok sosial mana yang 
paling diuntungkan dan siapa yang 
terpinggirkan dengan ditetapkannya 

pemerintah desa. Lembaga adat 
berpegang pada SK Hutan Adat yang 
ditetapkan oleh KLHK, sedangkan 
pemerintah desa dinas berpegang pada 
Perda dan Permendagri. Kontestasi 
ini muncul karena perbedaan cara 
pandang atau diskursus dalam 
pengelolaan sumber daya alam. Bagi 
lembaga adat, hutan adat adalah 
ruang hidup yang harus dijaga 
keberlanjutannya dan pemanfaatanya 
tidak boleh sembarangan. Sedangkan 
bagi pemerintah desa dinas, hutan 
adat adalah aset desa yang perlu 
dikembangkan untuk peningkatan 
pendapatan desa.

desa adat. Desa adat harus mem-
pe rha t i k an  t e r akomodas i n ya 
kepentingan berbagai kelompok sosial 
di dalamnya, terutama kelompok 
rentan seperti perempuan, penyandang 
disabilitas, orang tua, dan anak-anak.

Penelitian penulis pada masyarakat 
adat di dataran tinggi Sulawesi 
yang memilih sistem desa dinas 
memperlihatan beberapa catatan 
pembelajaran menarik. Pertama, 
setelah mendapatkan penetapan SK 
Hutan Adat dalam kondisi masyarakat 
adat yang menganut desa dinas, 
muncul dinamika kontestasi politik 
lokal antara lembaga adat dan 

Aktifitas Petani di ladang di Desa Tepian BuahBerau Kalimantan Timur
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Kedua, kontestasi politik selanjutnya 
juga terjadi dalam pengelolaan dana 
desa. Dana desa menjadi daya tarik 
lembaga-lembaga yang berada di desa. 
Pengelolaan dana desa berada di bawah 
kewenangan pemerintah desa. Bagi 
lembaga adat menjadi permasalahan 
ketika dana desa dikelola oleh skema 
desa, terutama berkaitan dengan 
dana yang berhubungan dengan 
pengelolaan hutan adat dan kegiatan 
pendukungnya. Lembaga adat merasa 
sulit mengkoordinasikan program 
adat ketika semua dana berada 
pada kewenangan desa. Selama ini 
pengaturan pengelolaan dana berada 

di bawah pemerintah desa. Pendanaan 
terkait kegiatan adat seperti rapat atau 
pertemuan adat juga harus diatur oleh 
desa. Menjadi permasalahan ketika 
lembaga adat harus digaji sesuai 
kehendak pemerintah desa, padahal 
posisi lembaga adat adalah bersifat 
sukarela. 

Walau terdapat beberapa dinamika 
dalam masyarakat adat, hal tersebut 
perlu dimaknai sebagai proses 
artikulasi perjuangan adat melalui 
penataan ruang penghidupan mereka, 
di tengah gegap gempita globalisasi 
dan pasar. Penting juga pemahaman 
tentang  kebijakan yang sesuai dengan 

cara pandang masyarakat adat. 
UU Desa yang telah meng-

amanatkan bahwa komunitas 
desa sebagai subyek utama dalam 
perencanaan dan pembangunan desa, 
ternyata tidak otomatis membuat 
kekuatan supradesa berhent i 
mempengaruhi rencana pembangunan 
komunitas, terutama agenda-agenda 
masyarakat adat. Terdapat beragam 
kepentingan yang masuk di masyarakat 
adat, yang membuat mereka dipaksa 
untuk resilience atas tantangan-
tantangan tersebut.

Foto Dokumentasi IRE
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Pesta adalah bentuk luapan 
kebahagiaan yang dirayakan 
k e t i k a  s e s e o r a n g  d a n 

kelompoknya sedang bersuka cita. 
Bagi masyarakat penganut kolektif 
kolegial, kebahagian yang diungkapkan 
melalui pesta juga merupakan praktik 
mempertemukan teman atau keluarga 
terdekat, bisa sekadar di tingkat lokal 
atau nasional, bisa secara individu 
maupun kelompok.

Karena itu dalam masyarakat 
kolektif kolegial pesta merupakan 
cara untuk merekonstruksi kehidupan 
masyarakatnya. Namun sayangnya 
rekonstruksi masyarakat penganut 
kolektif kolegial melalui budaya pesta 
hingga detik ini masih kurang kondusif 
dalam hal keamanan dan kebersamaan 
secara identitas politik. 

Identitas politik, menurut Ernes 
Laclau & Chantal Mouffe (2001) 
merupakan bagian dari konstruksi 
masyarakat. Acap kali, identitas politik 
dibentuk dengan berbagai macam 
bentuk budaya legal-formal dan adat 
lokal.  Bahkan komunitas terpencil dan 
terisolir membentuk komunitas dengan 
identitas politik lokal yang khas, kuat, 
dan sulit terdistorsi oleh budaya luar. 

Masya raka t  menggunakan 
berbagai platform untuk menunjukan 
kebersamaan mereka dalam perayaan, 
salah satunya “keluarga” atau fam 
(family). Faktanya, hanya sedikit orang 

atau kelompok yang menyelenggarakan 
perayaan dan tak mengundang relasi 
terdekatnya. Misalnya keluarga inti 
(ayah, ibu, anak/adik/kakak), pacar, 
tetangga, teman kantor, dan orang 
sekitarnya, yang dimaksudkan untuk 
menjaga hubungan dan komunikasi 
berkelanjutan. 

Prinsip demokrasi dan subsidiaritas 
dalam lembaga pun mempraktekkan 
platform ini. Misalnya, di lembaga 
swadaya masyarakat Institute for 
Research and Empowerment kerap 
diadakan acara perayaan, baik ulang 
tahun, diskusi dan acara lainnya yang 
bersifat privat maupun umum. 

Penulis juga mengikuti beberapa 
berita tentang pesta ulang tahun 
para pejabat. Banyak dari mereka 
mengundang  ke lua rga  deka t 
dalam perayaannya. Founding 
father Indonesia, Soekarno, seperti 
diceritakan Sidarto Danusubroto, 
juga melakukannya untuk merayakan 
ulang tahun ke-66-nya pada 6 Juni 
1967. Dalam buku “80 Tahun Sidarto 
Danusubroto, Jalan Terjal Perubahan” 
itu juga dikisahkan perayaan ulang 
tahun Sang Pemimpin Revolusi yang 
diisi musik dan hiburan (tribunjatim.
com, 06/11/2018).

Dalam keseharian masyarakat, kita 
juga menyaksikan berbagai prosesi 
adat dan kebiasaan dalam merayakan 
sebuah pesta. Festival Budaya Lembah 
Baliem, Festival Reog Ponorogo, 
Festival Tabuik, Dieng Culture Festival, 
Festival Erau, Festival Rambu Solo, 
dan Festival Pasola adalah beberapa 
contoh festival yang menggambarkan 
rasa syukur dan kebahagiaan dalam 

bungkusan acara adat yang kental 
dengan budaya pesta. 

Salah satu dari festival di atas, 
Pasola, proses persiapan hingga 
pelaksanaannya berada di beberapa 
kampung di Kabupaten Sumba Barat 
Daya, Nusa Tenggara Timur, khususnya 
di Kampung Adat Ratenggaro. Upacara 
adat ini menarik perhatian penulis 
karena menggambarkan perayaan 
puji syukur masyarakat melalui ritual-
ritual mengundang roh leluhur sebagai 
upacara persiapan Pasola. Selain itu, 
pelaksanaan Pasola cukup membuat 
penulis tegang, karena adanya atraksi 
beberapa penunggang kuda saling 
serang dengan melempar lembing ke 
arah penunggang kuda yang menjadi 
lawan bermainnya. Perayaan ini 
terbuka untuk umum, sehingga dihadiri 
berbagai kalangan baik warga lokal, 
turis domestik, maupun mancanegara. 

Sebagian besar masyarakat 
berkultur adat seperti sumba-dogmatis 
di atas banyak memiliki perayaan 
yang di dalamnya berlangsung saling 
berbagi immaterial (pengetahuan) 
dan material (fisik) dalam aspek 
ekonomi, sosial, budaya, dan politik, 
sehingga membentuk syarat prinsip 
akulturasi kebudayaan yang memiliki 
spirit universality (kebersamaan)— 
menghargai kebudayaan tuan rumah 
sebagai pemilik budaya lokal. Yang 
dibagi antarwarga itu seperti makanan, 
ritual adat, simbol pakaian adat, dan 
tombak ternak (babi, kerbau dan 
anjing). 

Se t iap  pe rayaan i tu  juga 
menciptakan interaksi dari unsur-unsur 
universal kebudayaan. Penyebabnya 

Identitas Politik 
dalam Ranah 
Kebudayaan

Ali Hidayat Fatmayanto
Peneliti IRE
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karena, per tama, mengundang 
beberapa orang dalam relasi keluarga, 
tetangga, dan teman. Kedua, kontak 
sosial dalam hal rasa saling bersimpati 
dan berempati. Ketiga, pertukaran nilai 
spiritual, ekonomi dan sosial-politik 
secara berkesinambungan. Keempat, 
secara tidak langsung membentuk 
berbagai praktik-praktik ekonomis, 
terutama masyarakat modernitas yang 
rasionalitas ekonomi tinggi. Kelima, 
sosialisasi kebudayaan berkelanjutan 
agar kecenderungan pengulangan 
tindakan perayaan secara replikatif dan 
atau modifikatif. 

Max Weber dengan pendekatan 
fenomenologi menunjukan adanya 
proses imaterial dan material dalam 
pembentukan etika dalam etos kerja, 
baik ranah sosial, budaya ekonomi, 
politik (Wasisto R. Jati, 2013). Dengan 
kata lain, perwujudan berupa perayaan 
atas suatu momen memberikan 
pemaknaan pada etos kerja, agar 
muncul semangat kerja ke depan 
dalam ranah manapun. Sementara 
itu, dalam tujuh dimensi stratifikasi 
sosial, Bernard Baber (M. Chairul 
B. Umanailo, 2016) menjelaskan 
bahwa prestise pekerjaan, peringkat 
otoritas dan kekuasaan, penghasilan 
atau kekayaan, pendidikan dan 
pengetahuan, kemurnian agama dan 
ritual, kelompok kekerabatan dan etnis, 
dan komunitas lokal menjadi 7 dimensi 
dasar pembedaan atau diferensiasi 
sosial untuk penempatan setiap 
individu dalam keanekaragaman. 

Akan tetapi, keanekaragaman 
itu juga membuat setiap individu 
a tau  komun i tas  kebudayaan 
tertentu berjarak dengan dunia 
luar ketika memiliki ciri khas unik. 
Terlebih lagi dewasa ini, ketika era 
globalisasi membuat setiap individu 
atau masyarakat itu “gagap” akan 
pembangunan yang bersifat modernitas 
dengan kompetisi terbarukan; bahkan 
kerap kali berujung pada kompetisi 
biner “menang-kalah” atau “mutakhir-
kolot”.

Sebenarnya realitas pemaknaan 
pe r a yaan  da l am  keh i dupan 
masyarakat  berpesta di Indonesia 
merefleksikan pesta adat tingkat lokal 
yang dekat dengan asas demokrasi 
di Indonesia. Namun sayangnya 
kehidupan masyarakat berpesta dalam 
kehidupan bernegara sebagian besar 
masih menjadi tanda perwujudan bias 
kepentingan tertentu. Bias kepentingan 
itu membuat masyarakat cenderung 
berakhir pada relasi kuasa yang 
rawan konflik, dengan implikasi relasi 
mengikat atau merenggang dalam 
praktik-praktik yang menyamaratakan 
budaya.

Salah satunya akibat praktik politik 
elektoral pada masa kampenye. Praktik 
ini berpengaruh dan meninggalkan 
je jak yang membekas dalam 
demokrasi dan budaya adat lokal. 
Tidak sedikit “pertarungan” kontestan 
politik membuat masyarakat menjadi 
terkanalisasi dan terfragmentasi dalam 
kehidupan sehari-harinya. Stigma 

buruk atas persaingan antara satu 
pihak dengan pihak politik lainnya 
membuat pesta demokrasi itu tidak 
berujung pada kebahagiaan bersama. 

Dengan beg i tu ,  bangunan 
kebudayaan universalitas dari nenek 
moyang berusia ribuan tahun dapat 
punah dengan seketika akibat 
kepentingan relasi kuasa yang memicu 
pertikaian atau konflik radikal. Itu bisa 
terjadi manakala, misalnya, kampanye 
oknum-oknum politikus lokal dengan 
bias kepentingan terhadap pemenangan 
sejumlah pihak dalam politik elektoral, 
bisa legislatif maupun eksekutif lokal. 

Sejumlah upaya sudah dilakukan 
untuk mengatasi praktik tersebut, 
dengan pengejawantahan intelegensi 
dan karakter kebudayaan lokal. 
Slogan “kepandaian dan karakter, 
itulah pendidikan sebenarnya,” yang 
dikatakan Martin Luther King Jr 
menjadi bahan diskusi menarik dalam 
membangun peradaban kebudayaan 
manusia yang kuat dengan kepercayaan 
diri terhadap keunikan budaya lokal.  

Menyadur Weber, perbedaan 
muncul akibat identitas dan kelas, 
sehingga muncul kontak sosial bias 
konflik dalam memandang kebudayaan 
satu dengan yang lainnya. Dengan 
kata lain, sikap mentalitas diri dan 
representasi diri diperlukan untuk 
membentuk prinsip komodifikasi 
budaya sebagai bagian terlekat dari 
tubuh manusia berbudaya, tanpa ada 
pembedaan di antara manusia. 

Foto Dokumentasi: IRE/Ipank
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Prakarsa desa untuk meng-
embangkan ekonominya mulai 
terasa. Lima tahun pelaksanaan 

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(UU Desa) menampakkan pergeseran 
dari prioritas pembangunan fisik/
infrastruktur ke arah pengembangan 
ekonomi desa. Kucuran dana desa di 
tahun-tahun pertama pelaksanaan UU 
Desa mengubah wajah fisik desa yang 
terbelakang, suram, sulit dijangkau, 
dan tertinggal menjadi bergairah, 
semarak, dan mudah diakses. 

Tanpa mengabaikan desa-desa yang 
hingga saat ini masih terkategori desa 
tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T), 
capaian pembangunan infrastruktur 
desa-desa di Indonesia terbilang 
signifikan. Laporan Implementasi Dana 
Desa oleh Fisipol UGM, PSPK, PSKK, 
dan IRE (2017) mencatat tingginya 
persepsi masyarakat mengenai 
pembangunan sarana dan prasarana 
desa. Desa yang telah ‘selesai’ dengan 
problem infrastruktur mulai merasakan 
pentingnya menggarap ekonomi di 
desa bagi peningkatan pendapatan dan 
kesejahteraan warganya.

Gairah desa mengembangkan 
ekonomi lokal bagi kesejahteraan 
ada lah langkah yang tepat . 

Menyemai Praktik 
Demokrasi 
Ekonomi Desa

Rajif Dri Angga
Peneliti IRE

Sejumlah riset menunjukkan bahwa 
pembangunan infrastruktur di desa, 
di samping mempermudah akses 
warga terhadap pelayanan dasar, 
juga membawa konsekuensi berupa  
peningkatan ketimpangan. Kajian 
SMERU (2018) memperlihatkan 
bahwa wilayah perdesaan di Indonesia 
di satu sisi semakin sejahtera, namun 
di sisi lain semakin timpang. Desa-
desa di Indonesia Timur mengalami 
ketimpangan terbesar. Riset IRE (2017) 
juga menemukan kecenderungan 
ketimpangan pendapatan yang tinggi 
di desa-desa yang bercorak urban dan 
relatif memiliki akses infrastruktur 
yang memadai. Situasi semacam 
ini mendorong perlunya proses 
pembangunan desa dan pengembangan 
ekonomi lokal yang berorientasi pada 
pemerataan dan perbaikan kualitas 
hidup masyarakatnya.

Artikel ini mendiskusikan tentang 
bagaimana UU Desa memicu 
berkembangnya prak t ik  ba ik 
pengembangan ekonomi di desa yang 
berpihak kepada kelompok rentan dan 
marjinal. Pembelajaran ini diperoleh 
dari Desa Karangrejo, Kecamatan 
Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa 
Tengah, di mana selama dua tahun IRE 
mendampingi desa ini. 

Argumentasi utama dari tulisan 
ini adalah bahwa UU Desa telah 
memungkinkan desa mengoptimalkan 
ase t  dan  po t ens inya  un tuk 

pengembangan ekonomi lokal yang 
berorientasi pada kesejahteraan 
warganya. Tentu saja masih banyak 
tantangan yang dihadapi desa dalam 
mengembangkan ekonominya. Oleh 
karena itu, tulisan ini juga akan 
menawarkan refleksi untuk perbaikan 
ke depan. 

Belajar Dari Praktik Baik di 
Desa

UU Desa memberikan peluang 
dan kesempatan bagi desa untuk 
mengembangkan ekonomi lokal 
berbasis aset yang dimilikinya. Dalam 
wacana populer, UU Desa melalui 
dana desa telah menggerakkan 
pembangunan dan ekonomi desa. 
Namun demikian, tulisan ini ingin 
melihat dari sisi yang berbeda dan 
lebih luas bahwa demokrasi dan 
inklusi yang menjadi semangat UU 
Desa merupakan tenaga yang penting 
bagi desa dalam mengembangkan 
ekonominya.

Desa Karangrejo merupakan satu 
di antara 20 desa penyangga Kawasan 
Wisata Candi Borobudur. Meski 
hanya berjarak 4 km dari Borobudur, 
kemiskinan, pengangguran, dan 
ketertinggalan melingkupi desa ini. 
Meski sebagian besar warganya bekerja 
di sektor pertanian, namun buruh 
tani di desa ini jauh lebih banyak. 
Artinya, pertanian tidak mampu 
menjadi andalan bagi penghidupan 
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Ketika IRE mulai berinteraksi 
dengan Desa Karangrejo pada tahun 
2016, UU Desa masih belum menjadi 
wacana publik di sana, bahkan banyak 
elit dan masyarakat desa yang belum 
mengetahui regulasi ini. Keterbukaan 
dan responsivitas pemerintah desa, 
terutama kepala desa adalah modal 
penting yang mampu mengakselerasi 
perubahan yang dimandatkan UU 
Desa. Dalam proses ‘mengenali’ UU 
Desa, nyata bahwa proses memahami 
kerangka berpikir UU Desa tidak 
dapat dilakukan dengan membaca 
dan mengingat pasal demi pasalnya. 
Namun harus dipraktikkan secara 
langsung dalam politik dan relasi sosial 
keseharian warga dan pemerintah 
desa. 

Pemahaman ini membawa pada 
satu ide bahwa pengembangan 
wisata desa dengan memanfaatkan 
peluang kesempatan UU Desa dapat 
menjadi gerakan kolektif warga desa 
untuk meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraannya. Wisata desa 
kemudian menjadi arena bersama 
pemerintah desa, pemuda, lembaga 
ekonomi desa (BUM Desa), dan warga 
desa untuk duduk membicarakan arah 
pengembangan wisata yang berpihak 
pada kelompok rentan dan marjinal. 
Keterbukaan yang dibawa oleh 
semangat UU Desa memungkinkan 
pemerintah desa untuk tanggap 
terhadap aspirasi anak-anak muda 
yang melihat peluang potensi dan aset 
desa yang ada untuk dikembangkan.

Cara pemerintah desa, BUM Desa, 
dan anak-anak muda mendiskusikan 
kepentingan kepublikan melalui 
kegiatan pengembangan wisata desa 
adalah bagian dari apa yang disebut 
sebagai kewargaan sehari-hari. 
Orang-orang miskin dan warga desa 
pada umumnya terlibat dalam forum 
deliberasi hanya ketika terkait secara 
langsung dengan kehidupan sehari-
harinya (Sambodho dalam Berenschot 
& van Klinken, 2019). Geliat ekonomi 

warga desa ini. Keterbatasan pilihan 
di desa membuat sebagian warga 
menjadi urban ke kota di sektor 
informal. Mereka yang tinggal pun 
mengoptimalkan semua potensi yang 
ada, termasuk mengembangkan 
ekonomi kreatif dari olahan pangan 
lokal (IRE, 2016).

Di tengah keterbatasan tersebut, 
ada peluang dan potensi yang dimiliki 
desa ini, yakni keberadaan potensi 
wisata alam dan buatan. Di sana 
ada Puntuk Setumbu, Bukit Barede, 
dan Gereja Ayam. Sebuah film layar 
lebar yang dirilis pada awal 2016 
sukses memviralkan Puntuk Setumbu 
dan Gereja Ayam. Kesuksesan ini 
menjadi awal geliat anak-anak muda 
menggerakkan wisata desa Karangrejo. 
Anak-anak muda dengan berbagai latar 
belakang sosial dan pendidikan ini 
disatukan oleh kepentingan bersama, 
yakni mengoptimalkan daya kreasi 
dalam mengembangkan wisata desa 
yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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wisata desa yang sedang tumbuh 
adalah peluang konkrit di depan mata 
yang dirasakan warga desa. Hal ini juga 
relevan dengan kepentingan bersama 
mereka untuk memperoleh pendapatan 
alternatif dari sektor wisata.

Tumbuhnya ruang-ruang deliberasi 
dalam skala desa (tidak hanya dusun 
yang lebih sempit jangkauannya) 
secara tidak langsung merupakan 
buah dari peluang kesempatan yang 
diberikan UU Desa. Desa yang mulai 
memiliki kapasitas finansial melalui 
dana desa tak segan memberikan 
politik anggaran bagi pengembangan 
wisata desa yang diinisiasi oleh anak-
anak muda lintas dusun. 

Diakuinya perencanaan desa melalui 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP 
Desa), mengakomodasi kepentingan 
publik untuk pengembangan wisata 
desa yang inklusif. Term “inklusif” 
yang terkesan asing di telinga warga 
desa pada umumnya diterjemahkan 
secara sederhana oleh anak-anak 
muda menjadi ide-ide pengembangan 
wisata berbasis masyarakat. Paket 
wisata sepeda keliling desa adalah 
cara agar warga miskin yang hanya 
memiliki sepeda dapat menikmati 
uang wisatawan karena sepedanya 
disewa. Atau, bagaimana perempuan-
perempuan desa dapat memperoleh 
pendapatan dari penyediaan katering 
untuk wisatawan yang datang. Itu 
semua adalah penerjemahan yang 
amat konkret dari makna inklusi sosial 
yang menjadi semangat UU Desa (IRE, 
2019).

Dari narasi di atas, pembelajaran 
penting yang diperoleh dari Desa 

Karangrejo adalah optimisme bahwa 
melalui UU Desa, desa mampu 
menggerakkan aset dan potensinya 
melalui pengembangan ekonomi 
lokal (PEL) yang inklusif. Pemerintah 
desa yang terbuka terhadap ide-ide 
perubahan dan aspirasi warganya 
mampu merencanakan kebijakan 
yang berpihak pada PEL. Anak-
anak muda dengan kreativitasnya 
memanfaatkan potensi dan aset desa 
untuk menggerakkan ekonomi warga. 
Namun demikian, optimisme ini juga 
dibarengi dengan catatan kritis yang 
akan diuraikan pada bagian selanjutnya 
dari tulisan ini.

Refleksi ke Depan
Pembelajaran dari Desa Karangrejo 

di atas bernada optimistis bahwa 
pelaksanaan UU Desa menjadi katalis 
bagi gerakan kolektif anak-anak muda 
dan warga desa dalam PEL. Bagian 
ini menyimpulkan bahwa UU Desa 
hadir dengan mengubah pemahaman 
kepemimpinan desa untuk melibatkan 
partisipasi warga dalam pengambilan 
keputusan di desa. Pengembangan 
wisata desa menjadi arena pemerintah 
desa untuk memberikan ruang bagi 
anak muda, lembaga ekonomi desa, 
dan warga untuk merumuskan 
prakarsa. 

Selain itu, UU Desa juga mem-
berikan cara pandang baru mengenai 
pentingnya kebijakan yang berpihak 
kepada kelompok rentan dan marjinal 
melalui pemenuhan hak sosial dan 
ekonominya. Perencanaan desa 
memungkinkan desa memfasilitasi 
keberdayaan ekonomi kelompok rentan 

dan marjinal melalui pendekatan 
berbasis hak (Ife & Tesorio, 2008).

Namun demikian, ada pula 
sejumlah tantangan yang perlu 
diuraikan sebagai bahan refleksi 
ke depan. Pertama, pendalaman 
demokrasi melalui UU Desa harus 
menjadi gerakan bersama, tidak 
hanya desa namun juga pemerintah 
supradesa. Pesimisme pada demokrasi 
elektoral-elitis sebenarnya menemukan 
harapannya melalui praktik-praktik 
demokrasi substantif di desa (IRE, 
2017). Oleh karena itu, desa yang 
demokratis harus disokong oleh 
supradesa dengan memberikan rambu-
rambu dan fasilitasi, misalnya siapa 
saja yang harus berpartisipasi dalam 
musyawarah desa atau berapa banyak 
program desa yang berorientasi dan 
memiliki keberpihakan pada warga 
rentan dan marjinal. 

Kedua, PEL perlu memiliki 
arah, ideologi, dan orientasi yang 
jelas. Selama ini nampak bahwa 
pengembangan ekonomi desa belum 
mencirikan satu model produksi 
dan ekonomi yang jelas. Akibatnya, 
di samping nampak serba hibrid, 
ekonomi di desa juga membawa 
kebingungan antara ekonomi 
subsistensi atau kapitalis, berorientasi 
kolektif-pemerataan atau mengejar 
pertumbuhan. Dengan demikian, 
diperlukan rumusan bersama mengenai 
arah dan orientasi ekonomi desa dan 
perdesaan hingga bertahun-tahun ke 
depan, agar desa menjadi mandiri, 
berdaulat, dan bermartabat.

Tamu asing sedang 
menikmati salah satu 
kegiatan cooking class di 
Dusun Sendaren, Desa 
Karangrejo Magelang. 
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Salah Obat
yang 
Dilestarikan

Dinda Ahlul
Asisten Peneliti IREBerawal dari percakapannya 

dengan sopir taksi soal kenaikan 
harga BBM, Dandhy Dwi 

Laksono, penulis buku, memulai 
petualangan nalar dan pergolakan 
batinnya untuk bercerita tentang 
Indonesia dan  “salah obat” yang 
diderita negerinya itu. Ia pun terlibat 
berbagai percakapan jalanan dengan 
rakyat yang seringkali menjadi korban 
kebijakan ekonomi. 

Meskipun tulisan reflektif ini 
bukanlah buku teori ekonomi, tapi 
sangat bergizi dan mendorong kita 
memahami rumitnya sistem ekonomi 
global dan benang merahnya pada 
kebijakan ekonomi nasional. Dalam 
buku ini, Dandhy mengajak kita untuk 
membongkar berbagai data dan fakta 
kebijakan ekonomi yang seringkali 
tak terekspose di media, kemudian 
berpetualang mengenal Adam Smith, 
hingga membahas “resep-resep 

neoliberalisme”, yang katanya obat 
bagi kesehatan ekonomi Indonesia.  
Tulisan “berat” dan penuh kejutan ini 
dianalogikan menjadi “cerita rakyat” 
yang dibaca dengan kacamata jalanan 
dan pengalaman pribadi rakyat kecil.

Ada lima bagian besar dengan 
sub cerita dalam buku ini. Dalam 
setiap bab, Dandhy menempatkan 
tokoh-tokoh imajiner sebagai teman 
dialognya. Dialog jalanan yang 
sangat renyah dan dibungkus kelakar 
khas rakyat itu berhasil mencairkan 
beberapa tema “berat” dalam bagian 
buku ini. 

Bagian pertama berjudul “Orang 
Awam Menggugat”, mengisahkan 
awal dari segala petualangan nalar 

dan penguraian data serta analisa 
Dandhy menyoal Neoliberalisme. 
Pertemuan dengan sang sopir taksi 
membuat Dandhy menelusuri data 
dan fakta soal gejolak harga BBM yang 
naik turun, ekspor gila-gilaan hasil 
kekayaan sumber daya alam Indonesia, 
dinamika pengelolaan SPBU lokal dan 
asing, hingga sengkarut subsidi untuk 
rakyat yang dituduh menjadi ajang 
pemborosan APBN. 

Kedua, “Komersialisasi Sampai 
Mati”, menceritakan tentang berbagai 
rekam jejak komersialisasi sumber 
daya alam yang erat kaitannya 
dengan privatisasi dan swastanisasi 
yang dilakukan pemerintah Indonesia. 
Dandhy menulis bahwa komersialisasi 
tidak selalu identik dengan mata 
duitan. Masalahnya otak dan hati 
menggerus nilai-nilai sosial kita 
sebagai manusia, yang menumpulkan 
solidaritas dan menihilkan pelayanan 

Judul Buku  : Indonesia For Sale
Pengarang   : Dandhy Dwi 
Laksono
Penerbit  : Jalan Baru
Tahun Terbit   : Cetakan pertama  
     2009/Cetakan  
     kedua 2018
Dimensi Buku  : xxxviii+340 hlm  
     13 x 19 cm

RESENSI BUKU 
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umum, yang menjadikan kita makhluk 
haus uang, karena adanya logika 
bahwa tanpa uang hidup tak bermutu. 
Inilah alam berpikir neoliberalistis. Dan 
di kota-kota yang kita tinggali sekarang 
ini, wajah neoliberal itu muncul dalam 
berbagai aspek kehidupan. Hampir 
tidak ada lagi yang bisa gratis, mungkin 
kecuali bernafas.

Ketiga, dalam bagian yang 
berjudul “Neoliberal yang Saya 
Kenal”,  Dandhy banyak membahas 
soal sejarah lahirnya Neoliberalisme 
dan perkembangan di Eropa. Dimulai 
dari pemberontakan William Wallace 
menggugat aristrokrasi dan monarki 
di Skotlandia, Adam Smith yang 
mencetuskan liberalisme ekonomi, 
kebangkrutan dan kritik terhadap 
liberalisme itu sendiri 
hingga kebangkitannya 
menjadi Neoliberal-
isme.

K e e m p a t , 
d a l a m  j u d u l 
“Neoliberalisme 
k e g e m a r a n 

Indonesia”, Dandhy membuka data 
dan fakta yang lebih spesifik mengenai 
rekam jejak kebijakan pemerintah yang 
bernafaskan semangat neoliberalisme. 
Dalam judul keempat ini percakapan 
Dandhy bersama Samin dan Dul di 
Taman Monas menjadi lebih asyik 
karena kedatangan sang penjual kopi 
yang banyak menghujani Dandhy 
dengan berbagai soal dalam kebijakan-
kebijakan pemerintah.

Kelima, dalam judul “Neoliberal-
isme di Media”, Dandhy menceritakan 
bagaimana ruang-ruang redaksi media 
bisa dengan mudahnya diintervensi 
oleh kepentingan politik para penguasa. 
Padahal, menurut Dandhy, dihadapan 
jurnalistik seharusnya semua pihak 
itu kedudukannya setara, tidak ada 

yang lebih tinggi atau rendah. 
Tugas jurnalisme bukannya 

mengakomodasi tafs i r-
tafsir politik yang diminta 
Negara, tapi memastikan 
apakah semua perspektif 
sudah terwakili sehingga 
penilaian akan bisa 
dilakukan oleh rakyat.

Resep-Resep “Sehat” yang 
“Mematikan”

Jika dianalogikan sebagai orang 
sakit, Indonesia pasti butuh obat 
untuk sembuh. Itulah yang terjadi 
ketika Indonesia mengalami sekarat 
parah pada 1997-1998. IMF 
waktu itu hadir memberikan resep 
obat kepada Indonesia. Resep itu 
bernama: Neoliberalisme. Saat itu, 
Neolib dipercaya merupakan sebuah 
obat mujarab yang khasiatnya ampuh 
dan mutakhir. Beberapa kandungan 
resep mutakhir tersebut di antaranya, 
pertama, Kedaulatan Pasar yaitu pasar 
harus dibiarkan bebas tanpa campur 
tangan pemerintah, baik pasar uang, 
jasa, maupun barang. 

Kedua ,  De r egu l a s i ,  ya i t u 
pemerintah harus membagi kekuasaan 
pada pihak swasta. Tidak boleh ada 
aturan-aturan yang membebani 
dan mengurangi laba perusahaan. 
Termasuk aturan kelestarian lingkungan 
dan keselamatan kerja. 

Ketiga, Pemangkasan pajak, 
hemat biaya sosial, dan pemerintah 
tidak boleh menarik pajak tinggi dari 
pengusaha. Belanja sosial seperti 
infrastruktur air, pendidikan, dan 
transportasi juga biar ditangani oleh 
swasta. Pemerintah, misalnya, cukup 
mengurus pertahanan keamanan dan 
belanja militer. 

Keempat, Privatisasi. Pengelolaan 
BUMN oleh pemerintah itu sarat 
korupsi dan tidak efisien maka dari itu 
serahkan saja pengelolaannya kepada 
swasta dan asing agar lebih lincah dan 
kompetitif.

I t u l ah  r esep - resep  neo l i b 
yang dipercaya akan mampu 
mensejahterakan bangsa. Negara-
negara berkembang biasanya harus 
minum obat yang diresepkan oleh 
IMF dan Bank Dunia. Keempat 
resep neolib tersebut juga sepertinya 
diadopsi dalam perancangan RUU 
Omnibuslaw, semangat investasi 
dan privatisasi sumber daya alam 
berkobar tanpa memikirkan kelestarian 
lingkungan dan masyarakat lemah 
yang termarginalkan. 



20 FLAMMA Review Edisi 55 April  2019

Akhirnya, untuk keluar dari krisis 
1997-1998, IMF pun memberikan 
Letter of Intent (LoI) kepada Indonesia 
sebagai perjanjian atas “resep” yang 
dijanjikan. Bukan hanya resep-resep 
untuk menghadapi krisis, hutang luar 
negeri pun ditukar guling dengan agenda 
liberalisasi global yang sama sekali tidak 
relevan dengan penanganan krisis di 
tanah air. 

Neoliberalisme: Yang Bangkit 
(lagi), Yang Menjatuhkan

Dalam kliping yang dikutip Dandhy, 
ia menulis bahwa Neoliberalisme bukan 
perkara ilmu ekonomi, tetapi merupakan 
filsafat politik. Karena itu membatasi 
perdebatan neoliberal hanya pada 
persoalan ekonomi itu salah kaprah. 
Neoliberal adalah cara berpikir yang 
menganggap bahwa mekanisme pasar 
(dan bukan intervensi Negara) merupakan 
pilihan terbaik untuk mengatur semua 
sendi kehidupan rakyat.

Sebelum Neoliberalisme lahir dan 
bangkit kembali, sejarah panjang 
tentang kelahirannya telah dimulai 400 
tahun sebelum Adam Smith menggagas 
liberalisme ekonomi. Momentum 
kelahirannya merupakan perlawanan 
pada sistem monarki dan aristorkrasi. 
Liberalisme yakin bahwa manusia 
unggul bukan karena keturunan raja 
atau ditunjuk Tuhan, melainkan berkat 
kapasitas intelektual dan jaringan 
bisnisnya. Revolusi industri pun lahir di 
Inggris dan negara-negara Eropa pada 
abad ke-18 hingga 19.

Smith percaya bahwa tak boleh ada 
ada pembatasan produksi, dan kebijakan 
yang menghalangi  perdagangan. 
Perdagangan bebas adalah cara terbaik 
untuk membangun ekonomi, Sebab 
manusia adalah makhluk ekonomi yang 
cenderung ingin mencari keuntungan dan 
menyejahterakan dirinya.

Liberalisme awalnya memang gerakan 
perlawanan pada kaum elit. Namun, 
di sisi lain paham ini sangat percaya 
bahwa modal dan ceruk keuntungan 
pasar tidak boleh dibatasi, karena 
modal akan terus membelah diri seperti 
sel dan melipatgandakan keuntungan 
demi mewujudkan kesejahteraan. Inilah 

prinsip dasar kapitalisme. Liberalisme 
pun runtuh saat terjadi resesi dan depresi 
ekonomi di Amerika pada 1930.

John Maynard Keynes, ekonom 
Cambridge University mengkritik 
liberalisme (1883-1946). ia menawarkan 
konsep welfare state atau Negara 
kesejahteraan. Intervensi Negara pada 
persoalan ekonomi sangat diperlukan, 
pasar harus diatur tidak boleh dibiarkan 
liar. Ajaran Keynes juga runtuh karena 
dominasi pemerintah membuat korupsi 
terjadi di mana-mana.

Pasca runtuhnya liberalisme dan 
Keynessian dalam sistem ekonomi, 
ekonom Freidrich Von Heyek mencoba 
membangkitan lagi liberalisme. Heyek 
menginginkan sistem kapitalis yang sama 
seperti abad ke-19 di mana kebebasan 
individu dalam persoalan ekonomi 
dan perdagangan tidak lagi dicampuri 
pemerintah. Regulator utama dalam 
persoalan ekonomi adalah mekanisme 
pasar, bukan pemerintah.

Neoliberalisme kembali bangkit 
ibarat hantu yang bergentayangan. 
Kebangkitannya tentang kedaulatan 
pasar bukan hanya terjadi pada persoalan 
ekonomi atau perdagangan, tetapi 
pasar menjadi ideologi untuk mengatur 
kehidupan sosial, politik, dan hukum. 
Pendidikan, kesehatan,  dan air. Jadi Neo-
nya ini adalah soal kebaruan dan soal 
penambahan unsur yang diliberalkan.

Jika Neo-liberalisme adalah wajah 
baru dari kebangkitan liberalisme 
yang telah bangkrut, maka ia telah 
bermutasi menjadi monster yang 
lebih mengerikan. Jika akar kelahiran 
liberalisme pada dasarnya melawan 
dominasi elit dan monarki aristokrasi, 
maka saat ini neoliberalisme sedang 
melawan kemanusiaan. Dengan baju 
“kesejahteraan” ia mengobral Indonesia 
di jalanan sambil berteriak: “INDONESIA 
FOR SALE! INDONESIA FOR SALE!”

Apa sekarang Indonesia telah 
sembuh? Atau masih mengidap 
penyakit kronis karena salah obat yang 
berkelanjutan?

“menurut Dandhy, 
dihadapan jurnalistik 

seharusnya semua 
pihak itu kedudukannya 

setara, tidak ada 
yang lebih tinggi 

atau rendah. Tugas 
jurnalisme bukannya 

mengakomodasi tafsir-
tafsir politik yang 

diminta Negara, tapi 
memastikan apakah 

semua perspektif sudah 
terwakili sehingga 

penilaian akan bisa 
dilakukan oleh rakyat.






