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Desa Hijau

W

acana tentang pembangunan desa dalam kerangka Undang-Undang
No. 6 / 2014 tentang Desa (UU Desa) bukan hanya diarahkan
pada filosofi, makna, rancangan, strategi, dan pelaksanaan desa
membangun sebagai konsep penting dalam rangka mengembalikan
kedaulatan desa. Di luar wacana tersebut, tetapi juga penting adalah wacana
desa hijau (green village), yaitu desa yang memiliki kualitas ekologi atau
lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tanpa adanya desa hijau, maka agenda
desa membangun akan gagal. Banjir, kekeringan, erosi dan tanah longsor,
pencemaran lingkungan, eksploitasi berlebih atas sumberdaya alam (SDA) dan
degradasi lingkungan terus berlangsung semakin parah. Kerusakan lingkungan
tersebut akan berakibat pada meningkatnya kerentanan ekonomi, kesehatan, dan
konflik sosial. Desa hijau akan membuat SDA lestari, dan dipakai secara arif dan
bijaksana untuk kesejahteraan warganya secara adil dan merata.
Jauh sebelum meluasnya pengaruh negara, dan bahkan juga modernisasi,
desa di Nusantara merupakan republik kecil (a little republic) yang mampu
menyediakan dan mengelola SDA untuk kesejahteraan warganya. Desa menjaga
keseimbangan ekologis dengan menegakkan hukum adat, pranata sosial dan
kearifan lokal agar SDA itu bisa dinikmati warganya dari generasi ke generasi
tanpa mengalami degradasi. Dengan konsep desa hijau seperti itu dan tanpa
bergantung pada hadirnya negara, desa bisa mencukupi kebutuhan warganya
seperti papan, sandang, air dan energi.
Namun demikian, penyelenggaraan negara dan modernisasi justru mengancam
kelestarian dan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan warganya. Negara
dan swasta mengambil kekayaan desa seperti tanah, hutan, tambang, dan
memperkenalkan revolusi hijau yang memperburuk ekologi desa, menjadikan
desa sebagai objek pembangunan untuk mendukung industrialisasi. Negara
kemudian semakin terpengaruh oleh neoliberalisasi yang kemudian masuk ke
dalam sendi kehidupan di desa, justeru ketika era reformasi, desentralisasi dan
otonomi desa bergulir. Akibatnya, desa bukan menjadi dalam kondisi kaya dan
sejahtera. Memang banyak desa kemudian memiliki wajah seperti kota tetapi
sumber penghidupan desa telah rusak parah. Desa bukan lagi menjadi produsen,
tetapi justeru pengimpor pangan, dan bahan papan. Kemiskinan menggejala di
desa, dan kaum miskin dianggap sebagai biang keladinya. Desa tidak berdaya
menghadapi kerusakan lingkungan dan bergantung dari negara dan pasar untuk
mengatasinya melalui program-program reboisasi, rehabilitasi tanah kritis,
pemberdayaan perambah hutan dan menangulangan bencana alam.
Kedepan, desa seharusnya mampu mejadi solusi atas masalah lingkungan.
Memasuki era reformasi, masyarakat desa dan masyarakat hukum adat mendapat
kesempatan untuk menghidupkan hak-hak tradisionalnya, yaitu menguasai SDA
desa. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 / 2014 tentang Desa (UU Desa),
semua pihak perlu mengusung agenda desa hijau. Mereka seharusnya melakukan
berbagai advokasi kebijakan agar desa memiliki hak penuh atas SDA. Sementara
itu, desa juga memiliki agenda untuk melestarikan dan mengembangkan SDA
untuk kemandirian, pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kesejateraan
dan keadilan sosial.
Oleh Bambang Hudayana
Dewan Redaksi Flamma dan Dosen FIB UGM
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Desa dan Keadilan
Ekologis
Oleh SUPARLAN S Sos.I
Pegiat sosial, lingkungan
hidup dan pengurangan
risiko bencana. Kini aktif
sebagai Dewan Daerah
WALHI Yogyakarta

P

ada 1950an, Teluk Minamata
Jepang tercemar merkuri.
Ratusan orang menderita
penyakit aneh setelah
mengonsumsi ikan yang terpapar logam
berat. Mereka mati setelah menderita
gejala penyakit aneh; sistem saraf
lumpuh dan jatuh koma. Di era yang
sama, 1952, langit London Inggris
tercemar kabut pekat selama empat
hari. Jarak pandang berkurang, orang
tak mampu melihat kakinya sendiri.
Peristiwa itu dijuluki The Great Smog
of London dan mengakibatkan 4 ribu
orang meninggal.
Bencana itu sungguh mengerikan.
Rachel Carson (1962), seorang penulis
asal Amerika, menggambarkan dunia
sepi tak berpenghuni. Manusia dan
hewan mati akibat pencemaran
lingkungan.
Revolusi industri mendorong
pertumbuhan ekonomi yang masif di
penjuru dunia . Tapi di saat bersamaan
juga mendatangkan bencana ekologis
bagi warga bumi.
Thomas Robert Malthus (17661836) bahkan telah meramalkan
bencana itu sejak revolusi industri
berusia balita. Menurut pakar
demografi Inggris itu, pertumbuhan
penduduk dan peningkatan produksi
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pangan akan berdampak pada
eksploitasi sumber daya alam.
Manusia menganggap dirinya makhluk
paling berkuasa. Sumber daya alam
dieksploitasi berdasarkan keinginan,
b u k a n ke b u t u h a n. A k i b a t n y a ,
ekosistem terganggu dan kerusakan
lingkungan terjadi di mana-mana.
Bermacam konferensi tingkat dunia
yang digelar paska tragedi Minamata
dan The Great Smog of London adalah
bukti kecemasan umat manusia
terhadap kerusakan lingkungan. Dari
Konferensi Stockholm di Swedia pada
1972, Earth Summit di Rio de Jeneiro
Brazil pada 1992, dan Konferensi
Tingkat Tinggi Pembangunan di
Johannesburg Afrika Selatan pada
2002.
Terakhir, 2012 lalu, KTT Rio +20
menyepakati dokumen The Future
We Want yang menjadi panduan
pembangunan berkelanjutan di
tingkat global, regional, dan nasional.
Dokumen inilah yang menjadi dasar
program yang kini kita kenal dengan
Millennium Development Goals
(MDGs) dan Sustainable Development
Goals (SDGs) post-2015.

Kasus Indonesia
Eksploitasi sumber daya alam juga
terjadi di Indonesia. Luasan hutan terus
berkurang. Forest Watch Indonesia
menyebut dalam kurun waktu 20092013 Indonesia kehilangan hutan
seluas 4,6 juta hektar. Ini setara
dengan tujuh kali luas Jakarta.
Aktivis lingkungan dan penulis anti
globalisasi Vandana Shiva (2003)
mengatakan konsep pembangunan
(State-Led Development) pemerintah

Agustus 2016

Orde Baru menempatkan sumber
daya alam sebagai komoditas untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Akibatnya, terjadi akumulasi krisis;
politik, ekonomi, sosial-budaya, dan
ekologi.
Pada 2008 Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia mencatat luas
hutan Indonesia menyusut dari 162
juta hektar menjadi 109 juta hektar
sepanjang 50 tahun terakhir. Tak
heran, pada 2000, Guinness Book of
World Records menobatkan Indonesia
sebagai negara tropis dengan laju
deforestasi tertinggi di dunia (2 juta
hektar per tahun).
Parahnya lagi, deforestasi itu terus
berlangsung. Hingga kini. World Wide
Fund for Nature pada 2015 lalu
memperkirakan dunia akan kehilangan
170 juta hektar hutan hingga hingga
2030 mendatang. Dan Indonesia
masuk dalam daftar 11 wilayah
deforestation fronts.
Radja Siregar (2010) mengatakan
penyusutan luas hutan menjadi
indikator yang tepat untuk
mempertegas bahwa Indonesia
mengalami krisis multidimensional.
Kawasan hutan berubah fungsi menjadi
hutan produksi, perkebunan baru, dan
pertambangan.
Kondisi itu diperparah oleh perilaku
buruk korporasi membuang limbah.
Otto Soemarwoto (2008) memberi
contoh, pencemaran logam berat di
Teluk Jakarta dan areal pertambangan
emas.
Untuk mendapatkan 1 gram emas
misalnya, PT Freeport Indonesia
menghasilkan 2.480 gram limbah.
Sebuah perbandingan tak sebanding,

Foto Sumber: https://segeri.wordpress.com
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bahkan dalam sisi finansial sekalipun.
Menurut data Greenomics, sepanjang
1992-2005 keuntungan langsung
negara dari pertambangan Freeport
mencapai Rp 36 triliun. Tapi biya
pemulihan lingkungan jauh lebih
mahal, yakni Rp 67 triliun.
Korban utama eksploitasi kawasan
hutan dan pertambangan adalah warga
desa. Mereka tersingkir dan kehilangan
ruang hidup. Ketidakadilan ekologis ini
terlihat dari berkurangnya luas hutan,
daerah tangkapan air, rusaknya aliran
sungai, penyempitan anak sungai,
hingga hilangnya kawasan mangrove.
Walhi melaporkan setidaknya ada
33 ribu wilayah desa yang tumpang
tindih dengan kawasan hutan dan
pertambangan pada 2016. Sementara
pada 2014, tercatat 817 bencana
ekologis yang melanda 5.023 desa.
Dari banjir, longsor, hingga rob.
Ketidakadilan ekologis dan bencana
itu harus dihentikan. Caranya,
pemikiran manusia sebagai penguasa
yang berhak mengeksploitasi alam
dengan seenaknya wajib dibuang jauhjauh. Sebaliknya, mereka harus mulai
membangun kesadaran mewujudkan
keseimbangan ekosistem.
Selain merusak lingkungan,
ketidakadilan ekologis merugikan
secara ekonomi. Ekonom Emil Salim
(2010) mengatakan penyusutan hutan
tak akan menghasilkan bahan bagi
industri kayu, ikan mati, sungai dan
laut yang tercemar mematikan tanaman
irigasi serta industri pariwisata.
Pakar lingkungan Amerika Thomas
Homer-Dixon (1994) memperkirakan
ada 9 milyar penduduk bumi pada 50
tahun mendatang. Krisis sumberdaya
yang dapat diperbaharui (renewable
resources) meningkat tajam. Total
luas tanah subur menyempit, demikian
juga hutan dan spesises di dalamnya.
Generasi yang akan datang juga akan
menyaksikan semakin meluasnya
(depletation) dan degradasi mata air,
sungai, dan sumber daya alam lainnya.
Jika “krisis lingkungan” dibiarkan maka
akan timbul kekerasan antar penduduk
dan konflik yang berskala besar.
Di sinilah, Undang-Undang Desa

menjadi tumpuan penting untuk
menjawab persoalan ketidakadilan
ekologis.

Desa dan Keadilan Ekologis
Desa adalah pemerintahan lokal
dengan beragam identitas. Berbagai
unsur kehidupan berawal dari sini.
Begawan antropologi Indonesia
Koentjaraningrat (1970) mengatakan
desa sudah ada dari sebelum bangsa
ini merdeka. Saat Indonesia merdeka,
desa menjadi satu bagian dalam
negara yang memiliki karateristik yang
sama sebagai lingkungan politik, sosial,
ekonomi dan budaya seperti dalam
pemerintahan (governance).
Sayangnya, potensi desa itu
tak mendapat tempat semestinya.
Desa malah menjadi pelengkap
pemerintahan saja.
Pembicaraan tentang desa kembali
menguat setelah terbitnya UndangUndang nomor 6 tahun 2014 tentang
desa. Dalam undang-undang itu,
desa, yang semula hanya wilayah
administratif terkecil dari sistem
pemerintahan menjelma sebagai
lembaga dengan wewenang dan
dukungan dana besar.
Desa tak lagi menjadi pelengkap
sistem pemerintahan. Ia adalah
lembaga dengan wewenang otonom
dalam pemeliharaan ekologi dan
lingkungan secara berkelanjutan.
UU Desa menjadi pendekatan
baru dalam tata pemerintahan dan
pembangunan. Poin pentingnya adalah

pengakuan terhadap hak lokal bagi
setidaknya 7.300 desa di Indonesia
agar mandiri. Termasuk mandiri dalam
mengelola potensi sumber daya alam.
Ada tiga hal untuk memperkuat
posisi desa dalam pengelolaan sumber
daya alam. Pertama, desa tak lagi
menjadi tangan panjang (instrumen)
pemerintahan di atasnya. Baik
untuk urusan administrasi maupun
pembangunan. Kedua, desa harus
fokus meningkatkan kesejahteraan
warganya dibanding pertumbuhan
ekonomi lokal. Dan ketiga, kekuasaan
dan wewenang desa dalam pengelolaan
sumber daya lokal wajib diabdikan
sepenuhnya pada perlindungan aset.
Selama ini, karena posisinya
sebagai lembaga terkecil dalam
sistem pemerintahan, desa tak mampu
mengontrol sumber daya lokalnya.
Mereka tak berdaya menolak keputusan
eksploitasi sumber daya alam dari
pemerintah kabupaten, propinsi, dan
pusat meski merugikan.
Tapi dengan ketiga cara di atas desa
memiliki peluang mengelola sumber
daya secara mandiri. Warga desa
bisa memilah dan memilih kebijakan
yang cocok dengan mereka. Mereka
sekaligus bisa menganalisa risiko dan
beban kerusakan lingkungan dampak
dari keputusan yang telah dipilih.
Dengan cara seperti itulah,
Gemah Ripah Loh Jinawi mampu
diaktualisasikan secara nyata oleh
masyarakat di tingkat desa.
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BUMDesa, Solusi
Alternatif Atasi
Problem Ekologis
Oleh SUGENG YULIANTO

P

roblem lingkungan hidup masih
menjadi persoalan serius kita.
Kendati sudah banyak upaya
pemecahan lewat regulasi dan
program kegiatan dari pemerintah,
lembaga non pemerintah, dan para
individual pejuang, tetapi seperti tak
pernah terselesaikan secara tuntas.
Masalah ekologi itu dari hari ke hari
bahkan cenderung meluas sebarannya.
Tidak hanya terjadi di kawasan
perkotaan, tetapi juga melanda
perdesaan.
Isu sanitasi, seperti problem
sampah domestik dan krisis air bersih,
juga mulai dirasakan warga desa.
Namun ada berita baik. Di beberapa
tempat mulai muncul dan berkembang
inisiatif warga untuk mengatasi
masalah lingkungan semacam itu.
Meskipun sekalanya masih lokal, tapi
terbukti efektif mengurai persoalan
pelik itu.
Inisiatif memecahkan problem
ekologi itu, salah satunya diwadahi
dalam Badan Usaha Milik Desa
(BUMDesa). Kelembagaan ekonomi
lokal yang mengedepankan ke
manfaatan sosial (social benefit) itu,
di beberapa tempat, terbukti menjadi
alternarif untuk menyelesaikan problem
sosial, termasuk problem lingkungan
hidup. Ada BUMDesa yang mengatasi
persoalan sampah rumah tangga
secara ramah lingkungan, ada pula
yang mampu membereskan krisis air
menahun.
B U M D e s a “A m a r t a ” D e s a
Pandowoharjo, Sleman, Daerah Isti
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mewa Yogyakarta (DIY) misalnya.
BUMDesa ini bergerak di bidang
pengelolaan sampah warga.
Keberadaannya menjadi upaya untuk
menyelesaikan problem sanitasi desa
yang mulai mengalami urbanisasi.
Persoalan itu belum bisa ditangani
Pemerintah Desa Pandowoharjo
sebelumnya. Tapi kini, unit usaha
lokal ini mampu mengatasi sebagian
persoalan sampah yang dihadapi warga
dan menghasilkan keuntungan ekonomi
untuk membiayai operasional harian
dan menggaji beberapa karyawan (IRE,
2016).
Masih menurut kajian IRE (2016),
kehebatan Amarta dapat menginspirasi
B U M D e s a l a i n, y a n g h e n d a k
mengembangkan unit usahanya.
Mereka setelah studi banding di
Amarta, kemudian bertekat untuk
melakukan kegiatan serupa. Menangani
sampah warga melalui skema unit
usaha BUMDesa. Tentu saja, hal
ini sebagai trend sangat positif.
Mengingat, banyak desa belum mampu
menyelesaikan problem persampahan.
Jika makin banyak desa menyelesaikan
problem sampah melalui skema unit
usaha BUMDesa, maka kita patut
optimis bahwa problem ekologi itu
akan terselesaikan secara mandiri oleh
warga desa.
Ketika penulis mengikuti kegiatan
KOMPAK di Sumbawa (2016),
dimana praktik baik BUMDesa Amarta
dipamerkan kepada peserta lokakarnya
tentang BUMDesa inspiratif, para
peserta benar-benar tertarik untuk
mengikuti jejak positif itu. Bupati
Agustus 2016

Sumbawa, M. Husni Djibril, bahkan
berkomitmen membantu permodalan
sekitar 5 milyar bagi desa-desa di
Sumbawa yang ingin mengembangkan
BUMDesa yang unit usahanya me
ngelola sampah secara ramah
lingkungan seperti Amarta.
Praktik serupa terjadi di Desa
Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah
satu desa termiskin di Gunungkidul
dulunya selalu kekeringan saat
kemarau. Untuk mendapatkan air
bersih warga membeli dari luar desa
dengan tarif terus naik. Tapi sejak ada
BUMDesa pada 2008, kelangkaan air
bersih teratasi. Bahkan BUMDesa tak
hanya melayani kebutuhan air bersih di
Karangrejek, tapi juga sebagian warga
di desa tetangga (Martono, 2016).
Praktik mengagumkan di Karang
rejek ini juga menarik perhatian banyak
desa. Menurut testimoni Ton Martono,
pengelola BUMDesa Karangrejek,
banyak rombongan studi banding
datang untuk belajar. Mereka tidak
hanya dari wilayah Jawa, tetapi juga
dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
NTT, Papua, dan daerah lain guna
belajar bagaimana mengatasi persoalan
air bersih itu melalui skema BUMDesa.
Bisa kita bayangkan, jika semua desa
yang kerap menghadapi krisis air
bersih, mengikuti cara Karangrejek,
maka kita boleh optimistik problem
serius itu bisa terselesaikan. Bahkan,
oleh warga desa sendiri.
Jika selama ini problem lingkungan
hidup terkesan sulit terselesaikan, dua
desa di atas menjadi contoh betapa
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IRE/IPANK

IRE/MACHMUD NA

1
BUMDesa menjadi solusi. Tapi ternyata tidak
mudah membangun BUMDesa.
Menurut penelitian IRE (2016), ada
beberapa prasyarat yang mendukung lahirnya
usaha ekonomi lokal itu. Pertama, adanya
tokoh perintis (individual champion)—
orang-orang desa yang “enthengan” (ringan
tangan), yang rela meluangkan waktu,
tenaga, dan pikiran untuk merintis dan
mengembangkan institusi ekonomi lokal
tersebut. Selain mempunyai semangat
kesukarelawanan atau jiwa sosial tinggi,
mereka umumnya mempunyai naluri bisnis
kuat, sehingga telaten dan tangguh dalam
merintis wirausaha sosial ini.
Kedua, faktor internal desa yang
mendukung maupun memaksa warga untuk
kreatif menyelesaikan persoalannya sendiri.
Misalnya, desa memiliki sumber daya alam
yang potensial dikembangkan menjadi usaha
ekonomi bersama, seperti obyek wisata alam
dan sosial budaya. Dalam kasus lain, krisis
air bersih dan persoalan sampah justru
menjadi pemicu warga untuk mengatasinya
secara bersama-sama dan melembagakan
sebagai BUMDesa.
Ketiga, adanya dukungan pihak desa,
supra-desa, dan pihak lain yang mempunyai

komitmen membantu desa. Dalam beberapa
kasus, BUMDesa berdiri dan berkembang
karena mendapatkan pendampingan dan
perhatian khusus dari lembaga swadaya
masyarakat. Perguruan tinggi juga dapat
membantu dalam meningkatkan kapasitas
para pengelola BUMDesa. Dukungan pihak
swasta melalui skema tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) juga dapat mendongkrak
kapasitas BUMDesa. Komitmen supradesa dalam bentuk regulasi dan kebijakan
juga dapat memperkokoh eksistensi
BUMDesa. Peningkatan soft-skill, dukungan
infrastruktur, bantuan permodalan, dan
regulasi dapat diberikan dari luar desa.
Selain ketiga faktor tersebut, faktor
kebetulan (blessing) yang kontekstual
dengan situasi dan kondisi lokal desa juga
turut mempengaruhi lahir dan tumbuhnya
BUMDesa secara alami. Namun, upaya yang
sungguh-sungguh dan komitmen banyak
pihak, juga membuka peluang lahirnya
BUMDesa baru yang kontributif terhadap
upaya untuk menyelesaikan persoalan desa,
termasuk persoalan lingkungan hidup yang
makin menggejala di banyak desa.

FLAMMA Review

Pekerja sedang memilah
sampah di BUM
Desa Amarta, Desa
Pandowoharjo, Sleman,
Yogyakarta

2
BUM Desa unit usaha
Sistem Penyediaan
Air Minum Perdesaan
(SPAMDES) Desa
Karangrejek,
Gunungkidul, Yogyakarta
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Undang-Undang
Desa dan Krisis
Agraria
Oleh EKO CAHYONO
Direktur Eksekutif Sajogyo
Institute (2015- Sekarang).
Staf Pengajar di Departemen Sains Komunikasi dan
Pengembangan Masyarakat,
Fakultas Ekologi Manusia,
Institute Pertanian Bogor
(FEMA- IPB)

P

emilihan posisi dalam melihat
persoalan sangat menentukan
kesimpulan yang didapat. Termasuk
dalam memahami masalah desa dan
krisis agraria. Untuk menemukan jawaban
yang tepat, maka pembacaannya harus
ditempatkan tak terpisah dalam rangkaian
sejarah. Karena masalah agraria adalah
warisan konflik struktural dari masa ke masa
(recidual consequensi).
Artikel singkat ini adalah refleksi penulis.
Apakah Undang-Undang nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa bisa menjawab persoalan
krisis agraria?.
Ada tiga hal yang harus dipahami
sebelum melihat persoalan mendasar krisis
agraria sebagai potret masalah pedesaan.
Pertama, ketimpangan struktur agraria. Ini
meliputi kepemilikan, penguasaan, distribusi,
pemanfaatan, dan akses atas sumber agraria.
Kedua, konflik agraria struktural. Dan ketiga,
kerusakan dan krisis ekologis.
Memahami ketiga hal itu lebih penting
dibanding mengkambinghitamkan masalah
teknokratik dan birokratik. Bukan ber
maksud membagi masalah penting dan
tidak. Tapi urusan rendahnya kapasitas,
keterampilan, sistem layanan, kedisiplinan,
dan transparansi sejatinya hanya masalah
di permukaan. Bukan inti persoalan agraria.
Akan lebih tepat jika menempatkan krisis
agraria sebagai imbas dari monopoli dan
oligopoli sumber daya. Juga membingkainya
dalam kerangka kemiskinan dan ketimpangan
sosial. Atau mengaitkannya dengan masa
transisi dan transformasi agraria serta
ekspansi kapital di pedesaan.

Khitah UU Desa dan Batasnya
Undang-Undang Desa mengembalikan
hak desa yang dikebiri penguasa Orde
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Baru. Selama puluhan tahun berkuasa,
rezim melucuti wewenang dan fungsi
kelembagaan desa. Desa-desa, dari Sabang
sampai Merauke, diseragamkan. Keragaman
historis dan karakter sosial budayanya
diingkari. Dan, pemerintah menempatkan
desa sekadar pelengkap pemerintahan
dan obyek pembangunan. Ini terlihat
seperti mengerdilkan wewenang desa lalu
mencampakkan pada posisi terendah.
Kondisi tidak demokratis itu berlangsung
dalam penjagaan ketat politik intervensi dan
militerisme.
Orde Baru sudah tumbang. Tapi
pertanyaan baru muncul. Apakah konflik
agraria di pedesaan kini masih sama dengan
seperti masa Orde Baru?
Sejak era 1980an, formasi politik
ekonomi dunia bergeser. Dari kapitalisme
negara menjadi kapitalisme pasar.
Wewenang negara atas ekonomi dilucuti.
Babak baru kapitalisme lahir. Imperialisme
modal beyond state (Bank Dunia, IMF, ADB)
dan Trans National Coorporation kian kuat
dan menggurita. Dampaknya, ketimpangan
struktural makin nyata. Sampai di sini,
di mana letak masalah agraria dan krisis
pedesaan?
Sejauh ini kita melihat pembahasan
UU Desa hanya berputar pada isu tata
pemerintahan, keuangan, peraturan, badan
usaha, pemberdayaan, dan musyawarah
desa. Tanpa mengaitkan dengan persoalan
sumber daya alam. (Shohibuddin, dkk, 2016)
Mereka menulis, apabila kandungan UU
Desa ditelisik secara cermat akan terlihat
bahwa isu sumberdaya alam tidak menjadi
agenda sentral dalam pengaturannya.
Sebagai contoh sederhana, dari jumlah
penyebutan istilah saja, frase “sumber daya
alam” hanya dicantumkan sebanyak sepuluh
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kali di beberapa bagian terpisah UU Desa,
termasuk tiga kali di bagian penjelasan.
Jika istilah “ulayat atau wilayah adat” turut
dimasukkan ke dalam kategori sumberdaya
alam, maka jumlahnya bertambah menjadi
dua belas kali, termasuk empat kali di bagian
penjelasan. Istilah lain yang dalam UU Desa
sering berpasangan dengan “sumberdaya
alam”, yakni “lingkungan”, bahkan hanya
disebutkan sebanyak tujuh kali, termasuk
dua kali di bagian penjelasan. Dari sisi
jumlah penyebutan saja, bisa dibayangkan
betapa marginal isu sumberdaya alam dalam
UU Desa. Bandingkan dengan penyebutan
istilah “keuangan” yang mencapai 25 kali,
termasuk sembilan kali di bagian penjelasan.
Keterbatasan semacam ini membuat UU
Desa secara normatif tidak memiliki kepekaan
atas kondisi ketimpangan agraria dan problem
sosial-ekologi (baca: krisis pedesaan) serta
atas berbagai bentuk ketegangan dan
konflik sosial yang meledak sebagai akibat
dari keresahan dan protes terhadap kondisi
tersebut. Pada gilirannya, keterbatasan pada
tataran normatif ini dapat menciptakan
ancaman eksklusi secara aktual sehubungan
dengan implikasi yang ditimbulkannya pada
tataran praktis. Sebagaimana di depan sudah
ditegaskan, pelaksanaan UU Desa tidaklah
kalis dari konteks struktural maupun relasi
kekuasaan yang melingkupinya.Alih-alih
berada dalam ruang vakum, pelaksanaan UU
Desa dihadapkan pada problem struktural
“krisis pedesaan” yang skala keluasan dan
intensitasnya amat memprihatinkan seiring
kian masifnya ekspansi kapitalisme.
Dengan demikian, terlihat bahwa
niatan UU Desa untuk mengembalikan
khitah desa masih menyisakan persoalan.
Padahal kepekaan atas ketimpangaan
agraria dan krisisnya adalah pondasi utama
penyelesaian. Tanpa pondasi yang kokoh,
niscaya bangunan di atasnya rapuh. Sebagus
apapun bentuknya.

Wajah Krisis Agraria
Ketimpangan struktural itu terus
terwariskan. Ironisnya, akar persoalannya
belum terbongkar secara serius.
World Bank mencatat pada 2016 ada
10 persen keluarga kaya di Indonesia.
Mereka menguasai 77 persen kekayaan
dalam negeri. Ini sejalan dengan data Badan
Pertanahan Nasional pada tahun 2010

yang menyebutkan 56 persen aset nasional
dikuasai oleh segelintir orang. Jumlah
mereka tak lebih dari 0,2 persen dari total
penduduk Indonesia.
Kondisi itu berbanding terbalik dengan
kepemilikan tanah dan penghasilan petani.
Jumlah petani, dengan kepemilikan lahan
kurang dari setengah hektar dan tak
bertanah, mencapai 56 persen. Dengan
pendapatan rata-rata Rp 1,03 juta per bulan,
78 persen petani itu berada di Jawa.
Penyusutan luas lahan pertanian
berkaitan dengan peningkatan jumlah buruh
tani dan petani tak bertanah. Jumlah petani
gurem meningkat. Sensus pertanian 19632003 memperlihatkan mereka tak memiliki
jaminan lahan, dana, bibit, dan pupuk.
Selain itu, mereka pun tak terlindungi dalam
kompetensi dan akses pasar. (Bachriadi dan
Wiradi, 2011)
Di sisi lain, monopoli teknologi dan
globalisasai monokultur semakin nyata.
Monopoli dan koorporasi benih berlangsung
dalam cengkeraman segelintir perusahaan
multi nasional, seperti Monsanto Groups,
Cargill, dan Bunge. (Khudori, 2004)
Di sektor perdagangan pangan kuasa
modal berlangsung tak kalah mengerikan. 90
persen perdagangan pangan dikuasai lima
perusahaan multi nasional. Tiga di antaranya
Archer Daniels Midland (AMD), Cargill, dan
Bunge. Ironisnya lagi, 99,9 persen benih
transgenik dikuasi enam perusahaan multi
nasional. Dan Monsanto menguasi 90 persen
di antaranya. (Andreas DS, 2009)
Data di atas memperlihatkan ekspansi
perkebunan dan pertambangan menggusur
desa produktif pangan. Padahal 50 persen
usaha perkebunan, 85 persen pertambangan
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minyak dan gas, serta 75 persen
batubara dikuasai modal asing. Itu
belum termasuk 246 perusahaan
air minum dalam kemasan yang
mengangkangi sumber-sumber mata
air. (Daeng, 2012)
Di tengah ketimpangan seperti
itulah, konflik agraria muncul di
daerah kaya sumber daya alam. Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia menerima
6 ribu laporan kasus pelanggaran
pada 2013. 70 persen di antaranya
berkaitan dengan konflik tanah dan
sumber daya alam.
Inkuiri Nasional Komnas HAM
(2013-2014) juga mencatat ada 40
kasus pelanggaran yang berlangsung
sistematis atas masyarakat hukum
adat di kawasan hutan. Pelanggaran itu
melibatkan TNI-Polri dan perusahaan
negara maupun swasta.
Lebih lanjut lagi, Konsorsium Pem
baharuan Agraria menyebutkan ada
peningkatan data konflik agraria pada
tahun 2015. Sektor penyebab konflik
pun bergeser, dari pembangunan
infrastruktur pada 2014 menjadi
perkebunan pada 2015 (50 persen). Di
saat yang hampir bersamaan, Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia pada
2014 melaporkan bencana ekologis
terus terjadi. (lihat grafik di bawah)
Tiga bentuk utama krisis agraria di
atas; ketimpangan struktural, konflik
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agaria, dan kerusakan ekologis, harus
dijawab siapapun yang terlibat mencari
penyelesaian masalah desa. Baik
penganut mazhab “Membangun Desa”
maupun “Desa Membangun”.

Menambah Prasyarat
Karena krisis agraria di pedesaan
belum cukup mendapat perhatian
dalam UU Desa, maka perlu tambahan
“prasyarat” dalam implementasinya.
Prasyarat itu adalah:
Pertama, kesadaran limit of thougt
UU Desa. Gagasan besar UU Desa
bukan mantra suci penawar seluruh
masalah desa. Sehingga tawaran
solusi harus ditimbang ulang dalam
praktek empiriknya. Karena ada
ketimpangan struktur agraria maka
seharusnya ditambahkan prasyarat
skema restrukturasi masalah pedesaan.
Kedua, kepekaan problem
struktural. UU Desa memberi ke
sempatan politik bagi penguatan
kelembagaan, wewenang, dan
demokratisasi desa. Tapi mengabaikan
ketimpangan struktur agraria berarti
membuka ancaman eksklusi karena
tak ada perangkat normatif untuk
merespon problem krisis agraria.
Ketiga, uji coba implementasi
dalam aneka ragam tipologi masalah
struktural. Bagaimana UU Desa
menjawab persoalan desa dengan

Agustus 2016

ketimpangan struktur agraria, konflik
agraria, dan kerusakan ekologis?
Apakah menjadi problem solving atau
sebaliknya? Jika justru menimbulkan
masalah baru, maka perlu evaluasi
serius.
Keempat, “imajinasi spasial” UU
Desa. UU Desa melihat desa sebagai
kesatuan masyarakat sosial-ekonomiekologi dalam satu frame administratif.
Jika berharap desa berkontribusi
mengatasi masalah struktural, maka
penerapannya harus peka terhadap
ekspansi modal kapital. Dalam bentuk
dan modus apapun. Sehingga perlu
prasyarat skema antar desa dalam satu
kesatuan lanskap ekologis hingga satu
kepulauan.
Kelima, agenda paska pengakuan.
Pengakuan (recognition) adalah satu
dari dua prinsip dasar UU Desa, selain
prinsip subsidiaritas. Dua prinsip ini
pintu masuk desa meraih kesempatan
politik. Sehingga tercipta jalan lapang
untuk mendapat jaminan keadilan
akses, produktivitas, dan benefit
sharing.
Demikian tawaran lima prasyarat
tambahan bagi penerapan UU Desa
agar lebih peka pada krisis agraria
pedesaan. Tujuannya, ada transformasi
sosial bagi masyarakat desa serta
menegaskan pembangunan berdasar
prinsip ekologis dan keadilan sosial.
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Saatnya Desa
Berpihak Pada
Kaum Tani
Oleh FAJAR SUDARWO
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udah jatuh tertimpa tangga. Itulah
gambaran nasib petani Indonesia.
Di tengah kesulitan menghadapi
ketidakpastian iklim, mereka masih
harus berhadapan dengan masalah pertanian
yang kompleks. Dari harga produksi yang
tak pasti, minimnya sistem irigasi, tingginya
pajak, hingga mahalnya teknologi pertanian
dan kelangkaan bibit.
Indonesia didominasi desa agraris.
Kehadiran Undang-Undang Desa merupakan
peluang demokratisasi masyarakat pedesaan.
Tapi apakah regulasi itu mampu melindungi
dan mengangkat derajat kaum tani?
Telah lama petani jadi tumbal pem
bangunan. Atas nama stabilitas harga dan
kecukupan pangan, tenaga mereka diperas
agar stok beras aman. Meski harga jual padi
tak sesuai dengan biaya produksi. Lihatlah
bagaimana perusahaan swasta dan mafia
perdagangan memainkan harga produksi
pertanian. Sementara negara lepas tangan.
Subsidi bibit dan pupuk dikurangi, nilai
pajak lahan tak berbeda dengan sektor nonpertanian. Suku bunga bank bagi petani pun
sama dengan kredit konsumtif.
Terang saja mereka rugi. Padahal di
saat sama, ketika harga beras tetap murah
dan terjangkau, petani secara tak langsung
telah mensubsidi orang kaya yang sanggup
membeli beras dengan harga berapa pun.
Seluruh pengendalian harga beras itu
dilaksanakan pemerintah melalui Perum
Bulog. Lewat lembaga pangan negara itulah,
orang kaya di Indonesia dapat menikmati
harga beras murah. Sementara petani yang
bekerja keras membanting tulang tidak
pernah menikmati harga jual beras layak.
Kesulitan menjadi salah satu pembahasan
dalam “Rembuk Petani Nasional” di gedung
Diklat Pusat Pelatihan Manajemen dan
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Kepemimpinan Pertanian Ciawi, Bogor,
Selasa 19 Januari 2016. Perubahan iklim
dan alih fungsi lahan menjadi ancaman
utama pertanian di Indonesia. Selain itu,
juga terungkap isu kemiskinan petani serta
kian merosotnya minat kaum muda terjun ke
pekerjaan ini. Data statistik memperlihatkan
62 persen petani Indonesia berusia 55
tahun. Jumlah petani muda hanya mencapai
12 persen. (mediatani.com).
Mayoritas petani tinggal di desa.
Undang-Undang Desa mengamanatkan
untuk menyejahterakan warganya melalui
pemberdayaan. Secara lengkap amanat
itu tertuang pada bab IV pasal 18 bahwa
“kewenangan desa meliputi kewenangan di
bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat
desa”.
Desa juga berkewajiban membantu petani
dari kesulitan sesuai kemampuan keuangan.
Itu tertuang dalam bab VIII pasal 71 ayat 2.
Bunyinya : (a) pendapatan asli desa terdiri
atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi gotong royong, dan lain-lain
pendapatan asli desa; (b) alokasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; (c) bagian
dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota; (d) alokasi dana desa yang
merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota; (e) bantuan
keuangan dari Anggaran Pendapatanan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/
Kota; (f) hibah dan sumbangan yang tidak
mengikat dari pihak ketiga; dan (g) lain-lain
pendapatan desa yang sah.
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Rata-rata desa di seluruh Indonesia
mendapat alokasi dana sekitar Rp 1 miliar.
Jumlah itu bertambah tiap tahun. Dengan
demikian desa sebetulnya mempunyai
kemampuan melindungi dan memberdayakan
warganya yang jadi petani. Terlebih
Undang-Undang nomor 19 tahun 2013
mengamanatkan agar negara melindungi dan
memberdayakan petani. Maka kini tinggal
political will dari pemerintah desa untuk
menerapkannya.
Ada contoh menarik di Jawa Timur.
Desa Penanggungan, Trawas, Mojokerto
mempunyai program pertanian organik.
Di sana para petani mengaktualisasikan
kearifan teknologi lokal paska panen.
Teknologi tersebut mampu meningkatkan
kualitas beras dan efisiensi dalam proses
penggilingan. Nah, kasus itu membuktikan
desa berdaya melindungi petani. Hanya
butuh kemauan politik desa.
Sesuai amanat Undang-Undang
Desa, proses perencanaan pembangunan
harus melalui Musyawarah Desa. Inilah
kesempatan rancangan program perlindungan
dan pemberdayaan petani masuk. Sehingga
bisa menangkal “setan-setan supra desa”.
Revolusi Hijau mencabut kemandirian
petani. Harga pupuk mahal tak terbeli.
Pupuk organik tergantikan dengan berbahan
kimia. Seringnya pula, pupuk dan bibit
langka lantaran permainan kartel industri.
Penulis pernah mendapat informasi dari
seorang pekerja di konsultan perkebunan
sawit. Lembaga itu berhasil memproduksi
pupuk dengan harga murah. Hanya 30
persen dari harga di pasaran. Sayangnya,
pupuk produksi mereka tak boleh dijual
sembarangan ke luar.

”

kewenangan
desa meliputi
kewenangan
di bidang
penyelenggaraan
pemerintahan
desa, pelaksanaan
pembangunan
desa, pembinaan
kemasyarakatan
desa, dan
pemberdayaan
masyarakat desa
berdasarkan
prakarsa
masyarakat, hak
asal usul, dan adat
istiadat desa.

Fakta lainnya, ternyata harga pupuk di
luar negeri jauh lebih murah dibanding di
Indonesia. Bahkan jika dibandingkan dengan
jenis pupuk bersubsidi sekalipun. Dengan
harga semacam itu, kondisi petani bahkan
lebih parah dibanding zaman Tanam Paksa
pada era kolonial Belanda. Terlebih ketika
Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai
penyalur produk industri saja.
Mengacu pada UU Nomor 19
Tahun 2013, bentuk perlindungan dan
pemberdayaan petani bisa dilakukan dalam
bentuk penyediaan sarana produksi yang
tepat waktu dan tepat mutu. Harganya pun
harus terjangkau petani. Upaya lain adalah
subsidi sarana produksi dan pengetatan
komoditas impor.
Pemerintah juga bisa menetapkan
kawasan usaha tani berdasarkan kondisi
dan potensi sumber daya alam, manusia,
serta sumber daya buatan. Melalui UU
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
tahun 2013, petani diberikan asuransi
sebagai jaminan saat terjadi gagal panen.
Baik akibat bencana alam, wabah penyakit,
perubahan iklim maupun risiko lainnya.

Kesimpulan
Desa perlu merespon kondisi petani
yang terus terpuruk ini. Wewenang yang
diamanatkan Undang-Undang Desa bisa
menjadi sarana meningkatkan derajat
kesejahteraan kaum tani. Ada jalan yang
bisa digunakan untuk meraihnya, yakni
Musyawarah Desa. Yang diperlukan kini
hanyalah political will dari aparat pemerintah
desa. Jangan lagi petani menjadi tumbal
pembangunan.
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DESA SIDOREJO, KULONPROGO. DIY
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Transparansi
Anggaran Desa,
Siapa Takut?
Oleh NURMA
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eberapa waktu lalu, sebuah foto
bergambar baliho infografik anggaran
Desa Bangkalaloe Kecamatan
Bontoramba Kabupaten Jeneponto
beredar di lini masa. Desa di Sulawesi
Selatan itu memiliki total anggaran Rp 1,136
miliar. Sumbernya, Dana Desa (APBN) Rp
663 juta dan Alokasi Dana Desa (APBD) Rp
473 juta.
Alokasi terbesar untuk pembangunan,
Rp 474 juta (42 persen). Sisanya Rp 361
juta untuk pemerintahan (32 persen),
pemberdayaan masyarakat Rp 189 juta (16
persen), dan pembinaan kemasyarakatan Rp
112 juta (10 persen).
Ini cara kreatif dan inovatif. Kreatif karena
pemerintah desa bisa mensosialisasikan
anggarannya dengan cara murah dan
mudah dipahami warga. Inovatif karena
membuktikan political will pemerintah desa
untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan.
Singkat kata, ini cara sederhana tapi berguna
bagi transparansi pemerintahan di tingkat
desa.
Akuntabilitas adalah tanggungjawab
pemegang kuasa (power holders) untuk
menjelaskan atau bertanggungjawab atas
tindakannya (Carmen Malena, Reiner Forster,
Janmejay Singh: 2004). Di tingkat desa,
penguasa itu kepala desa dan perangkatnya,
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
stakeholder lainnya.
Tiap pemangku kekuasaan di desa wajib
menjalankan akuntabilitas anggaran. Uang
yang mereka terima dan gunakan harus
dipertanggungjawabkan secara transparan
dan terukur. Meski banyak cara sederhana
dan mudah, tak banyak pemerintahan desa
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mewujudkannya. Padahal warga berhak
menuntut dan pemerintah wajib memberikan
(Carmen Malena, Reiner Forster, Janmejay
Singh: 2004).
Pada dasarnya, akuntabilitas anggaran
ini menguntungkan kedua pihak. Peme
rintah bisa mengurangi kecurigaan dan
kesalahpahaman di masyarakat. Terlebih
kini, rezim dana desa menyediakan dana
miliaran rupiah. Dengan transparansi
anggaran, komunikasi bisa terjalin baik dan
potensi korupsi bisa ditekan.
Adapun keuntungan bagi masyarakat,
mereka bisa mengetahui program desa.
Mereka juga bisa mengakses informasi
sumber dana dan alokasinya. Kalau pun
muncul keluhan dan kritik, ada mekanisme
aduan yang bisa mereka gunakan untuk
menyalurkan pendapat.
Pada level terendah, Badan Permusyawa
ratan Desa semestinya menjadi fasilitator
terselenggaranya akuntabilitas tersebut.
Sayangnya, peran dan fungsi itu belum
optimal lantaran pembentukan BPD
masih bersifat state driven dan top
down. Keanggotaannya elitis dan belum
mencerminkan aspirasi masyarakat bawah.
Ada satu cara untuk mencapai akuntabili
tas di tingkat desa, yakni dengan cara
menciptakan akuntabilitas sosial. Konsep
ini menekankan keterlibatan konstruktif
antara warga dan pemerintah. Konsep ini
mendorong kesejahteraan masyarakat lewat
perubahan, tak hanya di tingkat perorangan
dan keluarga tapi juga komunitas dan negara
(www.ansa-eap.net).
Wa r g a d a n p e m e r i n t a h p u n y a
tanggungjawab yang sama dalam konsep
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Sumber Foto: https://twicopy.org/Kabar_Desa/

Foto baliho
infografik anggaran
Desa Bangkalaloe
Kecamatan
Bontoramba
Kabupaten Jeneponto
Sulawesi Selatan

ini. Mereka punya hak dan kewajiban
untuk berpartisipasi aktif menjalankannya.
Prinsipnya, karena anggaran desa bersumber
dari pajak maka ada hak publik untuk
mengawasi penggunaannya.
Ada beberapa langkah untuk mewujudkan
akuntabilitas sosial di tingkat desa. Pertama,
pemerintah desa dan BPD bersama-sama
menyusun perencanaan anggaran. Kedua,
BPD aktif menyuarakan aspirasi warga.
Mereka bisa menggali keinginan warga
dengan cara kreatif, semisal membuka
layanan “SMS warga”. Dengan bantuan
teknologi, mereka bisa menghimpun
aspirasi warga dengan efektif. Tapi forum
pertemuan tak bisa diabaikan. Maka cara
ketiga, masyarakat dan pemerintah desa
bisa menggelar dialog terbuka dalam proses
perencanaan pembangunan.
Berikutnya cara keempat, pemerintah
harus menyosialiasikan hasil dan capaian
program desa pada warga. Baik melalui
radio komunitas desa, sosial media, atau
cara lainnya. Dan kelima, warga jangan
ragu mengadu pada BPD jika mendapati
kejanggalan dan dugaan penyalahgunaan
dalam pembangunan desa.
Pada akhirnya, kunci utama akuntabilitas
sosial adalah hak atas akses informasi.
Karena informasi adalah hak, maka cara
mendapatkannya harus mudah. Bentuknya
juga harus ramah. Bahkan untuk warga yang
tak bisa membaca.
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Mengintegrasikan
Program
Pendampingan
di Desa
Oleh RAJIF DRI ANGGA

P

endampingan dan peng
organisasian masyarakat dengan
segala atribut dan ideologinya
tak melulu dijalankan oleh
aktor nonnegara; lembaga swadaya
masyarakat dan organisasi keagamaan.
Jauh sebelumnya, praktik ini telah
dijalankan oleh negara bahkan sejak
era kolonial. Tania Li menyebutnya
sebagai “tindakan kepengaturan untuk
memperbaiki kehidupan masyarakat”
(Li 2012).
Negara berperan besar
dalam mengorganisasikan dan
mengalokasikan sumberdaya bagi
program pendampingan masyarakat.
Tulisan ini akan melihat peta program
pendampingan masyarakat yang
diorganisasikan oleh negara yang
sebagian besar bercorak sektoral namun
dengan lokus perhatiannya hampir
sama: komunitas pedesaan. Lebih
jauh, tulisan ini juga menyinggung
peluang untuk mengintegrasikan
pendampingan masyarakat tersebut
dengan pendampingan desa yang
dimandatkan oleh UU Desa.

Pemberdayaan Masyarakat
Oleh Negara
Petugas pemberdayaan masyarakat
oleh negara dengan berbagai istilahnya
telah lama ada. Hampir semua
kementerian yang terkait langsung
dengan desa dan pertanian memiliki
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petugas penyuluh lapangan yang
hingga kini masih eksis bekerja.
Sejak era Orde Baru, ketika Revolusi
Hijau dicanangkan, kebutuhan untuk
memasifkan produktivitas padi melalui
program intensifikasi dan ekstensifikasi
memerlukan sumberdaya penyuluh
pertanian yang besar dan jaringan
kerja yang luas. Mereka menjadi agensi
negara untuk menerjemahkan gagasan
Revolusi Hijau ke dalam praktik.
Terlepas dari dampak dan tingkat
kesejahteraan pada masyarakat petani
secara umum, penyuluh pertanian
di masa itu jelas menyumbangkan
penghancuran sistem dan pola
produksi petani yang mandiri.
Hingga kini, petugas penyuluh
lapangan (PPL) dinas pertanian di
seluruh Indonesia masih ada dan
bekerja. Dalam Rencana Strategis
Kementan (2014-2019), penyuluhan
pertanian merupakan suatu sistem
pengembangan kemampuan,
pengetahuan, keterampilan, serta
sikap pelaku utama dan pelaku usaha
yang berperanan dalam meningkatkan
kapasitasnya agar mampu mengakses
informasi pasar, teknologi, permodalan,
dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya
untuk meningkatkan produktivitas,
efisiensi usaha, pendapatan, dan
kesejahteraannya. Sistem penyuluhan
pertanian ini bahkan dinaungi dalam
UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Per tanian,
Perikanan, dan Kehutanan.
Sayangnya, meski telah lama
berjalan, peran penyuluh pertanian
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dinilai belum mampu menyelesaikan
permasalahan petani. Jumlah tenaga
PPL tak sebanding dengan populasi
dan luas lahan binaan. Kegiatan rutin
seperti demonstrasi plot (demplot) kini
jarang dilakukan. Belum lagi, karena
kapasitas dan jam kerja yang kalah
jauh dari petani, PPL tidak mampu
menyampaikan inovasi pertanian
(http://industri.bisnis.com).
Selain Kementan, Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker) juga
memiliki program serupa. Tenaga
Kerja Sukarela (TKS) dirintis sejak
tahun 1968 (dahulu bernama
Program Pendayagunaan Tenaga
Kerja Sukarela-Badan Urusan Tenaga
Kerja Sukarela Indonesia, TKS-BUTSI).
Program ini mengalami pasang surut
dari perubahan kelembagaan, masa
vakum, dan perubahan istilah. Dari
Tenaga Kerja Sukarela, Tenaga Kerja
Sarjana, Tenaga Penggerak Perluasan
Kesempatan Kerja Pedesaan (TP2K2P),
dan kembali menjadi Tenaga Kerja
Sarjana. TKS kini menjadi salah satu
program prioritas Kemenaker untuk
mendayagunakan para sarjana dalam
kegiatan pemberdayaan masyarakat,
khususnya pendampingan pada
kelompok masyarakat perdesaan.
Dalam program pendayagunaan
TKS, para sarjana yang potensial dan
memiliki motivasi tinggi mengabdi
kepada masyarakat. Mereka
direkrut, dilatih, dan ditugaskan
selama dua tahun menjadi tenaga
pendamping dalam program perluasan
kesempatan kerja, semisal padat
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karya, terapan teknologi tepat guna,
dan kewirausahaan. Kegiatan TKS
dibina langsung oleh Direktorat
Perluasan Kesempatan Kerja dan
Pengembangan Tenaga Kerja Sektor
Informal (PKK-PTKSI) Kemenaker
(http://tksnakertrans.com).
Kementerian Sosial memiliki sejarah
panjang pemberdayaan masyarakat.
Ketika bernama Depar temen
Sosial (Depsos), kementerian ini
mendampingi komunitas pedalaman
dan terasing. Sayangnya, pendekatan
mereka menuai kritik karena bias
modernisasi dan tak sensitif pada aspek
sosial kultural masyarakat (Li 2012).
Setidaknya ada dua pendampingan
Kementerian Sosial yang bertahan
hingga kini; Pendamping dan Operator
Program Keluarga Harapan (PKH) dan
Pendamping Profesional Komunitas
Adat Terpencil (KAT).
PKH merupakan program perlindu
ngan sosial. Tujuan jangka pendeknya
mengurangi beban RTSM. Adapun
jangka panjangnya memutus mata
rantai kemiskinan antar generasi
sehingga generasi berikutnya dapat
keluar dari perangkap kemiskinan
(http://www.tnp2k.go.id).
Kementerian Sosial akan merekrut
10 ribu tenaga pendamping Program
Keluarga Harapan (PKH) dan seribu
operator program tersebut pada
tahun 2016 (http://www.antaranews.
com). Pendamping PKH merupakan
pelaksana program di tingkat
kecamatan. Jumlahnya disesuaikan
dengan peserta PKH di setiap
kecamatan. Sebagai acuan, tiap orang
mendampingi sekitar 375 rumah
tangga. Dan, 3-4 pendamping akan
dikelola oleh satu koordinator.
Berikutnya, pendamping komuni
tas adat terpencil. Komunitas ini
didefinisikan sebagai sekumpulan
orang dalam jumlah tertentu yang
terikat oleh kesatuan geografis,
ekonomi, dan atau sosial budaya,
dan miskin, terpencil, dan atau rentan
sosial ekonomi. Pendampingan ini
untuk mengembangkan kemandirian
komunitas agar mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya.

”

Berkaca dari banyak
pendampingan dan
pemberdayaan masyarakat
yang bercorak sektoral itu,
semestinya ada upaya untuk
mengintegrasikannya dalam
kerangka UU Desa

Pe m b e r d a y a a n s o s i a l K AT
menggunakan kategori jangka waktu.
Dasarnya tingkat keterisoliran, pola
ekonomi, dan kerentanan. Ada kategori
satu, dua, dan tiga. Pemberdayaan
sosial komunitas berlangsung mulai
diagnosa dan pemberian motivasi,
pelatihan keterampilan, pendampingan,
pemberian stimulan modal, peralatan
usaha, dan tempat usaha, peningkatan
akses pemasaran hasil usaha, supervisi
dan advokasi sosial, penguatan
keserasian sosial, penataan lingkungan
sosial, dan atau bimbingan lanjut
(Permensos No. 12/2015).
Kementerian Koperasi dan UKM
juga memiliki program pendampingan
serupa. Di antaranya Penyuluh
Perkoperasian, Pendamping Usaha,
Penilai Kesehatan Koperasi, dan
Pengawas Koperasi.
Dalam Rencana Strategis Tahun
2014-2019, Kementerian Koperasi
dan UKM menargetkan ada 1.050
pendamping UMKM dan wirausaha
baru. Bentuk pendampingannya
fasilitasi dan dukungan pembiayaan
melalui penyaluran Kredit Usaha
Rakyat (KUR), penyaluran dana
bergulir oleh Lembaga Pengelola
Dana Bergulir (LPDB) KUMKM,
dan penyiapan payung hukum bagi
pembentukan Lembaga Pembiayaan
untuk Petani dan UMKM.
Di tengah banyaknya program
pendampingan sektoral tersebut, UU
Desa menghadirkan pendampingan
berbeda. Pendamping desa yang ada
dimaksudkan untuk mendampingi
masyarakat dan pemerintah desa
dalam mengimplementasikan mandat
UU Desa. Tapi, hasil riset IRE pada

2015 menyebutkan pendampingan
oleh Kementerian Desa justru
menjadikan desa seragam dibanding
mengakui keberagaman desa dan
kebutuhannya.

Integrasi Pendampingan
Masyarakat
Pe m b e r d a y a a n s o s i a l o l e h
sejumlah kementerian sejatinya
telah berlangsung lama. Di bawah
naungan program Revolusi Hijau,
Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL)
memiliki jaringan luas hingga ke
kelompok-kelompok tani. Begitu juga
dengan PKH. Program ini memiliki
petugas hingga di tingkat kecamatan.
Tapi pendampingan itu bersifat
sektoral. Target dan sasarannya pun
berbeda-beda saat masuk desa. Pola
pendekatannya pun kadang tak tepat.
Sehingga pendampingan menjadi tak
efektif dan memiliki persoalan yang
saling berkelindan satu sama lain.
Berkaca dari banyak pendampingan
dan pemberdayaan masyarakat yang
bercorak sektoral itu, semestinya ada
upaya untuk mengintegrasikannya
dalam kerangka UU Desa.
Keterbatasan kapasitas dan keahlian
seorang pendamping menjadi peluang
untuk menggandeng pendamping dan
fasilitator program sektoral dalam
menyelesaikan persoalan di desa.
Sebagai contoh, pendamping desa
bisa jadi tak menguasai kemampuan
di bidang pertanian. Tapi kemitraannya
dengan penyuluh pertanian bisa saling
menguatkan kerja pendampingan satu
sama lain.
Pendekatan top-down dapat
melahirkan pola pengorganisasian yang
mekanistik. Ini dapat diatasi dengan
cara membangun sinergi dan menjalin
kerja sama dengan organisasi dari
masyarakat pedesaan. Sinergi antara
kedua pendampingan itu diharapkan
mampu mengefektifkan program
pemberdayaan oleh negara di tingkat
pedesaan. Apalagi pendampingan desa
yang dirancang UU Desa berorientasi
pada pemberdayaan pemerintah desa
dan masyarakat.
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Absennya
Perempuan dalam
Kelembagaan Desa
Oleh DINA MARIANA
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adan Pusat Statistik menyebutkan
pada 2014 dan 2015 terdapat
254,9 juta jiwa penduduk Indonesia.
Sebanyak 128,1 juta jiwa lelaki.
Adapun sisanya, 126,8 juta jiwa perempuan.
Sebagian mereka, lelaki dan perempuan,
tinggal di pedesaan. Jumlahnya mencapai
128,5 juta jiwa. Hanya 126,3 juta jiwa yang
tinggal di perkotaan.
Sebenarnya ini komposisi yang nyaris
seimbang dan idealnya terjadi relasi gender
yang setara, antara lelaki dan perempuan.
Baik di ranah publik maupun domestik,
termasuk di desa sekalipun. Tapi nyatanya
kemiskinan, kekerasan, ketidakadilan, dan
diskriminasi disebut sebagai persoalan
krusial bagi kaum perempuan. Hingga kini.
Sampai-sampai, Michael G.Roskin (1997)
menyebut, muncul prejudice di sebagian
kalangan perempuan bahwa perempuan
pada zaman apapun memang tidak pernah
diuntungkan.
Bicara tentang desa dan perempuan,
catatan yang paling banyak dituliskan dalam
berbagai riset adalah budaya patriarki yang
begitu kuat mengakar. Sastryani (2007)
mendefinisikan patriarki sebagai sistem
pengelompokan masyarakat sosial yang
mementingkan garis keturunan bapak atau
laki-laki.
Aktivis gerakan sosial Mansour Fakih
(1996) mengatakan di desa-desa di
Indonesia perempuan lekat dengan urusan
domestik. Kaum lelaki diposisikan berhak
untuk bekerja di sektor publik sedangkan
perempuan bekerja di rumah atau sebagai
“konco wingking”. Perbedaan gender
hadir karena banyak faktor, di antaranya
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dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan
dikonstruksikan secara sosial atau kultural,
melalui ajaran keagamaan maupun negara.
Malah pada era Orde Baru, budaya
patriaki itu “diabadikan” dalam peraturan
perundang-undangan. Undang-Undang
Perkawinan tahun 1974 menyebutkan suami
adalah kepala rumah tangga dan istri ibu
rumah tangga (pasal 31 ayat 3), serta suami
wajib melindungi istrinya dan memberikan
segala sesuatu keperluan hidup berumah
tangga sesuai dengan kemampuannya
(pasal 34 ayat 1). Pada masa itu, organisasi
perempuan ditata dan dikontrol pemerintah,
sebagaimana tercermin dalam organisasi
perempuan bentukan pemerintah yaitu PKK
dan Dharma Wanita.
Perbedaan gender, lanjut Mansour Fakih
(1999), mendatangkan persoalan ketika
melahirkan berbagai ketidakadilan. Dan
kini, tulis T. Irmayani dan Imelda Osta dalam
Jurnal Politea (2006), posisi strategis di desa
didominasi laki-laki. Perempuan hampir
tidak berperan di dalamnya. Ada anggapan
bahwa kehidupan politik tak cocok dengan
perempuan karena mengandung kekerasan,
ketidakjujuran, dan tipu muslihat. Stereotipe
peran seksual yang ada mengatakan bahwa
politik adalah dunia laki-laki.

Representasi politik perempuan
yang rendah
Peran perempuan sebagai pengambil
kebijakan saat ini sedikit. Misalnya, tak
banyak perempuan menjadi kepala desa.
Badan Permusyawaratan Desa masih
berwajah maskulin meski UU Desa
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Tabel: Data perbandingan jumlah BPD laki-laki dan perempuan di DIY
Kab.

Jumlah
Jumlah
Kecamatan Desa

Jumlah
BPD

Jumlah
BPD
Laki-laki

Jumlah BPD
Perempuan

(%)

Gunungkidul

18

144

1535

1414

121

8,6 %

Kulonprogo

12

87

820

774

46

5,9 %

Bantul

17

75

823

803

20

2,5 %

Sleman

17

86

920

898

22

2,4 %

Sumber: Hasil penelitian PLOD UGM dan laporan potret Demokrasi: Studi peran CSO dalam memperkuat
Demokrasi di Kuburaya, Merauke dan Naganraya (2013), Yayasan Satunama.

memberi peluang kehadiran perempuan
dalam lembaga ini. Pasal 58 ayat 1 UU
itu menyebutkan “Jumlah anggota Badan
Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan
jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang
dan paling banyak 9 (sembilan) orang,
dengan memperhatikan wilayah, perempuan,
penduduk, dan kemampuan Keuangan
Desa”.
Ini ruang afirmasi terhadap perempuan.
Tapi sayangnya tidak mampu diterjemahkan
menjadi kebijakan, baik di level Kabupaten
atau kota maupun desa. Tabel di atas
membuktikannya.
BPD memiliki peran yang sangat vital
paska kehadiran UU Desa. BPD memiliki
fungsi legislasi serta penganggaran dan
kontrol jalannya pemerintahan di desa.
Lembaga itu juga berperan memfasilitasi
Musyawarah Desa, forum untuk membahas
isu-isu strategis di desa.
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan
Barat adalah salah satu daerah yang patut
mendapat apresiasi dalam pengaturan BPD.
Lewat Peraturan Daerah nomor 10 tahun
2015 tentang Badan Permusyawaratan
Desa, kabupaten ini memberi nilai merah
untuk desa dengan keanggotan perempuan
dalam BPD di bawah 10 persen.

Aktor minoritas dalam
Kelembagaan BUM Desa
Riset IRE (2012) mencatat perempuan
adalah aktor strategis penggerak ekonomi
lokal. Perempuan di desa banyak yang
bergerak di sektor pertanian, perkebunan,
kerajinan, pengolahan pangan lokal hingga

niaga yang merupakan tulang punggung
sektor ekonomi desa.
Booming tentang Badan Usaha Milik
(BUM) Desa dalam beberapa tahun
terakhir cukup semarak hampir di seluruh
Desa. Desa mulai mengidentifikasi aset,
menyelenggarakan Musdes, menyusun
kebijakan hingga membentuk kelembagaan.
Ini menjadi virus positif yang membuat desa
bergeliat setelah tidur panjang dalam banyak
keterbatasan.
Sayangnya, seringkali para pembuat
kebijakan di desa lupa tentang kesetaraan
gender dalam menginisiasi pelembagaan
BUM Desa. Mulai dari pilihan unit usaha
hingga membentuk kepengurusan BUM
Desa. Sehingga kebanyakan BUM Desa
masih berkarakter “maskulin”. Mengapa?
Pertama, dalam hal teknis, Musyawarah
Desa untuk membentuk BUM Desa
kadang tidak memperhatikan representasi
perempuan. Waktu penyelenggaraannya
pun sulit bagi perempuan untuk bisa hadir.
Musdes mengundang tokoh masyarakat yang
didominasi laki-laki sehingga berdampak
pada keputusan yang diambil.
Kedua, unit usaha yang dibentuk
lebih banyak menyerap tenaga kerja lakilaki dibanding perempuan. Konsep desa
wisata sebagai BUM Desa mulai marak
menjadi pilihan unit usaha. Tapi, tidak
jarang perempuan hanya diberi ruang untuk
membuka lapak kecil dan tak tercatat sebagai
penerima manfaat langsung BUM Desa.
Parahnya lagi, hanya sedikit perempuan yang
terserap sebagai tenaga kerja BUM Desa.
Ketiga, kepengurusan BUM Desa yang
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regulasi yang memberikan
afirmasi terhadap
perempuan, memperkuat
kelembagaan dengan
perspektif mainstreaming
gender, hingga peningkatan
kapasitas perempuan
dalam pembangunan desa.

masih didominasi laki-laki, sehingga
berdampak pada kebijakan yang
dilahirkan.

Urgensi Perempuan hadir di
Desa
Cerita di atas barulah dua dari
sekian banyak contoh absennya
perempuan dalam kelembagaan
Desa. Representasi perempuan seakan
terwakili PKK dan itu pun kerap
dianggap sebagai pemanis belaka.
UU Desa memberi peluang besar
untuk mendobrak bias gender. UU itu
secara lugas menyampaikan prinsip
partisipasi dan kesetaraan bagi lelaki
dan perempuan dalam pengaturan
desa yang adil. Adil di bidang politik,
sosial, dan ekonomi.
Berbagai upaya untuk meningkat
kan partisipasi perempuan dalam
politik pun sudah dilakukan. Penguatan
organisasi perempuan misalnya. Juga
reformasi aturan perundang-undangan
karena faktanya banyak pasal yang
merendahkan kedudukan perempuan.
Di antaranya UU nomor 62 tahun
1958 tentang Kewarganegaraan yang
menyebutkan suami atau bapaklah
yang menentukan kewarganegaraan
anaknya (pasal 1 c, d dan e), UU
nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan
suami sebagai kepala keluarga dan
istri sebagai ibu rumah tangga (pasal
31 dan 34), serta ketentuan tentang
larangan kerja malam untuk perempuan
(UU nomor 25 tahun 1997).
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UU nomor 23 tahun 1992 tentang
kesehatan juga bisa menjadi contoh
lain. Pasal 15 menyebutkan tindakan
medis penyelematan ibu dan anak
harus ada persetujuan suami dan
rekomendasi dua orang ahli. PP nomor
45 tahun 1990 juga menjadi contoh
tambahan bagi diskriminasi terhadap
perempuan. Dalam salah satu pasalnya
disebutkan perempuan yang menjadi
istri kedua harus mengundurkan diri
dari pekerjaan. Sedangkan laki-laki
yang berpoligami tidak mendapat
sanksi apapun.
Aturan-aturan seperti di atas
membuktikan perempuan tak berkuasa
atas dirinya sendiri. Padahal, tak
ada yang menyangkal partisipasi
perempuan dalam kehidupan sosial
dan ekonomi di desa. Ketekunan dan
loyalitas yang tinggi menggambarkan
perempuan memiliki semangat tinggi
untuk mendorong kemajuan Desa.
Oleh karena itu, kehadiran perempuan
dalam ranah pembuatan kebijakan
dan pengambilan keputusan harusnya
menjadi keniscayaan.
Pertama, sebagai penggerak modal
sosial di desa, perempuan terbukti
tekun dan tangguh. Data tentang
anak putus sekolah, keluarga miskin,
kelompok rentan, hingga urusan
utang piutang lebih banyak diketahui
oleh kaum ibu. Ini karena sehari-hari
mereka hidup dan berdinamika di desa
serta memiliki sensitivitas tinggi.
Kedua, perempuan adalah aktor
penggerak ekonomi lokal. Banyak
Agustus 2016

aktivitas ekonomi di desa yang digeluti
oleh perempuan. Meski kebanyakan
berkategori kecil tapi aktivitas tersebut
memiliki kemampuan bertahan cukup
baik. Selain itu mereka adalah ujung
tombak ketahanan pangan desa karena
menggerakkan sektor pangan, industri
kerajinan, pertanian, dan perkebunan.
Ketiga, perempuan memiliki waktu
luang lebih banyak. Budaya patriarki
menempatkan perempuan bekerja di
ranah domestik sehingga lebih sering
di desa.
Berdasarkan pemikiran di atas,
sudah sepantasnya ada upaya untuk
membuka akses perempuan untuk
hadir sebagai pengambil keputusan
strategis di desa. Riant Nugroho
(2008) mengatakan kesetaraan gender
harus didorong untuk memperoleh
kesempatan serta hak-hak sebagai
manusia, agar mampu berperan dan
berpartisipasi dalam kegiatan politik,
hukum, ekonomi, sosial budaya,
pendidikan dan pertahanan dan
keamanan nasional (hankamnas)
serta kesamaan dalam menikmati hasil
pembangunan.
Caranya, mulai menata regulasi
yang memberikan afirmasi terhadap
perempuan, memperkuat kelembagaan
dengan perspektif mainstreaming
gender, hingga peningkatan kapasitas
perempuan dalam pembangunan desa.
Keberhasilan Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat juga layak dicontoh
daerah lain.

