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Membumikan Demokrasi,
Menggapai Kesejahteraan

D

emokrasi dan kesejahteraan hingga saat ini masih menjadi tema menarik
untuk diperbincangkan. Perdebatan tentang apakah negara yang demokratis
secara otomatis warganya lebih sejahtera, atau sebaliknya, demokrasi hanya
bisa dijalankan di negara-negara yang penduduknya secara ekonomi sudah sejahtera,
ibarat mendiskusikan apakah ayam atau telur yang terlebih dulu ada di dunia.
Berkutat pada polemik tersebut tentu tidak akan ada habisnya. Namun yang jelas,
dengan demokrasi akan tercipta jalan yang lebih baik mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.
UU Desa, seperti kita tahu, adalah regulasi yang berupaya mendorong lahirnya
demokrasi politik dan demokrasi ekonomi secara sekaligus pada level desa. Secara
politik, demokrasi politik desa didorong melalui tersedianya ruang-ruang dialog/
musyawarah bagi warga desa dengan pemerintah desa untuk mengelola desanya.
Salah satunya adalah musyawarah desa. Rancang bangun demokrasi desa telah
menempatkan musdes sebagai ‘institusi tertinggi’ di tingkat desa. Dalam hal pe
ngambilan keputusan yang bersifat strategis, kewenangan tidak lagi di tangan kepala
desa atau perangkat desa semata. Melainkan, diputuskan melalui proses musyawarah
desa (musdes) yang melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di desa. Dengan
demikian musdes adalah arena pertarungan kepentingan dilangsungkan sampai
menghasilkan konsensus.
Secara ekonomi, dorongan pembentukan BUMDesa merupakan upaya menghadirkan pelembagaan ekonomi baru yang lebih partisipatif di level desa. Melalui
BUMDesa, desa tidak hanya didorong mengembangan aset-aset yang dimiliki, namun
sekaligus bisa mengembangkan pelayanan terhadap hak-hak dasar warganya. Basis
pengelolaan BUMDesa bukan individu atau kelompok melainkan desa sebagai satu
entitas. Hadirnya BUMDesa diharapkan bisa menyelesaikan problem pengangguran,
membuka peluang usaha ekonomi produktif, dan peningkatan kreativitas masyarakat
dalam mengelola aset-aset di desa.
Secara praktik, sudah banyak BUMDesa yang mampu berkontribusi meningkatkan
kesejahteraan warga desa. Karena itu, kami berkeyakinan kesejahteraan sejatinya
bisa diwujudkan ketika kita berhasil membumikan demokrasi. Dan, peluang itu ada
di dalam UU Desa.
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i bawah permukaan, aksi-aksi kolek
tif memperjuangkan hak-hak tenu
rial masih terus berlangsung. Di sejumlah daerah petani tak bertanah
menuntut akses mereka atas lahan telantar.
Di Kendeng, perjuangan wanita petani menolak pendirian pabrik Semen semakin ramai riuh. Penolakan atas kebijakan reklamasi
yang mengancam ruang sosial dan penghidupan nelayan di pantai Jakarta juga kian masif
berlangsung. Demikian pula, di pedalaman
hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan yang
ekologinya terus menerus terdesak alih fungsi
menjadi perkebunan kelapa sawit yang monokultur.
Ada satu benang merah yang menjalin
kasus demi kasus konflik agraria yang terjadi
di berbagai wilayah di Indonesia. Eksklusi
menjadi titik masuk untuk menelaah ber
bagai praktik marjinalisasi petani atas kuasa
lahannya. Hall, Hirsch, & Li (2011) dalam
bukunya Powers of Exclusion menjelaskan
eksklusi sebagai bentukan dari relasi kuasa
(structured by power relations) yang melibatkan interaksi antara regulasi (regulation),
paksaan (force), pasar (market), dan legitimasi. Eksklusi adalah cara orang dicegah
dari upaya memperoleh kemanfaatan dari
lahan dan sumber-sumber agraria lainnya.
Tulisan ini akan melihat bagaimana berbagai
praktik eksklusi berlangsung dan dari situ
penting untuk merumuskan agenda politik
kesejahteraan bagi petani dengan desa se
bagai titik pijaknya.
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Praktek Eksklusi dan Agenda Poli
tik Kesejahteraan Petani
Ketimpangan penguasaan lahan menjadi masalah berkepanjangan di negeri kita.
Mengutip Laporan Ketimpangan Indonesia
(2017) yang diterbitkan INFID dan OXFAM,
sementara petani kecil menggarap lahan
kurang dari seperempat hektare, 25 perusahaan skala besar menguasai 51 persen
dari total 10 juta hektare lahan sawit di
Indonesia. Ketimpangan penguasaan lahan
sebagai basis produksi petani ini telah meng
akibatkan dampak berkelanjutan bagi penghidupan mereka. Sistem tenurial masyarakat
dihancurkan melalui sistem perkebunan kontrak (inti-plasma) di perkebunan-perkebunan
sawit skala besar yang memaksa petani kecil
(smallholders) menyerahkan lahannya untuk
dijadikan perkebunan plasma.
Sudah menjadi penguasa lahan mayoritas, ekspansi perkebunan, utamanya di sektor sawit, masih menjadi titik rentan eksklusi
petani atas tanahnya. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2016 menunjukkan
bahwa perkebunan masih menjadi sektor
penyebab tertinggi konflik agraria, seba
nyak 163 konflik (36,22%), diikuti sektor
properti sebanyak 117 konflik (26,00%),
sektor infrastruktur dengan jumlah konflik
sebanyak 100 kasus (22,22%), dan sektor
kehutanan sebanyak 25 konflik (5,56%).
Ekspansi lahan perkebunan dengan dibarengi
praktik eksklusi yang meminggirkan petani
dan komunitas-komunitas adat di berbagai
daerah menjadi musabab penyumbang kon-
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yang diserahkan sepenuhnya kepada desa,
dengan kontrol masyarakat desa dalam tata
kelolanya.
Dengan peluang tersebut, krisis agraria di
desa semestinya dapat diatasi dengan merebut akses dan kontrol atas pengelolaan kesejahteraan dengan desa sebagai arenanya.
Dalam konteks ini, petani sebagai kelompok
sosial terbesar di desa-desa agraris menjadi
aktor penentu dalam proses perencanaan
dan penganggaran di desa (village planning
and budgeting). Selama ini, lembaga yang
mengorganisasikan kepentingan petani se
perti kelompok-kelompok tani malah cende
rung melirik bantuan dan fasilitasi dari aktoraktor di luar desa. Dana bantuan sosial atau
bantuan alat pertanian misalnya. Sementara
itu, perencanaan kebijakan desa seringkali
tak merefleksikan kepentingan petani sebagai
“konstituen” terbesar di desa.
Politik kesejahteraan yang demikian itu
tentu saja bertumpu pada demokrasi sebagai
aturan main. Demokrasi yang hadir bukan
sekadar sebagai prosedur belaka, namun
melibatkan proses deliberasi dan kontestasi
gagasan tentang bagaimana aset publik dikelola. Pengembangan ekonomi lokal berbasis
pertanian, misalnya, menjadi ide yang digulirkan untuk mendorong produktivitas per-

”

peluang meng
hadirkan ke
sejahteraan bagi
petani dapat ber
pijak pada institusi
desa sebagai lokus
atau arena eksperi
mentasi.

Petani menggarap lahan
reclaiming perkebunan di
Desa Gadungan, Blitar

foto: Imam Buchorie

flik di sektor perkebunan. Di beberapa kasus
di Kalimantan dan Sumatera, penguasaan
lahan secara komunal digantikan dengan
pola kepemilikan lahan yang lebih individual.
Institusi-institusi lokal seringkali tak berdaya
menghadapi kepungan modal perkebunan
skala besar yang dilindungi kebijakan pe
nguasa.
Berbagai praktik eksklusi yang terjadi
terhadap petani tak mungkin selesai hanya
dengan mengandalkan kebaikan hati negara.
Sungguhpun demikian, upaya oleh negara
untuk mengubah struktur agraria yang timpang diperlukan dan upaya tersebut masih
saja jauh panggang dari api. Dalam konteks
itu, agenda strategis untuk memastikan pe
nguasaan aset dan akses atas sumber daya
menjadi penting untuk ditempuh. Di titik ini,
peluang menghadirkan kesejahteraan bagi
petani dapat berpijak pada institusi desa
sebagai lokus atau arena eksperimentasi.
Secara normatif, penguasaan aset dan akses
terhadap sumber-sumber kesejahteraan telah
dipastikan dengan Undang-Undang Desa,
dengan merekognisi kewenangan yang dimi
likinya. Pembangunan di desa, sejauh dapat
dilakukan, bertumpu pada proses perencanaan yang disiapkan oleh desa. Begitu juga
dengan pengelolaan aset yang ada di desa,
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tanian desa yang nantinya membawa
manfaat kesejahteraan bagi petani. Apa
dan bagaimana peta jalannya dirumuskan dari proses dan mekanisme yang
demokratis dan partisipatoris dengan
melibatkan mereka yang berkepenti
ngan dengan itu.
Kehadiran politik kesejahteraan
bagi petani selama ini memang tak
bisa lepas dari—menggunakan istilah
Tilly & Tarrow (2007)—politik perseteruan (contentious politics) dan relasi
yang konfliktual. Di mana-mana aksiaksi reklaiming lahan ditandai dengan
pengorganisasian petani sebagai ge
rakan politik yang kuat, namun institusi
desanya lemah atau malah digembosi
kepentingan lawan politik petani. Riset
IRE-TIFA (2016) di Desa Ringinrejo,
Blitar, mengonfirmasi hal tersebut.
Birokrasi pemerintahan desa yang
lama terkungkung dalam nalar kontrol
negara cenderung diam tak bergeming
ketika institusi di atasnya, kecamatan
dan kabupaten, menggunakan ‘otoritasnya’ untuk meredam kepentingan
gerakan petani desa. Alih-alih berpihak
pada warganya, pemerintah desa justru menolak terlibat dalam perjuangan
warga untuk mengakses lahan sebagai
basis penghidupan.
Namun, politik kesejahteraan petani
juga tak melulu hadir dalam nuansa
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konfrontasi. Lantas, dalam prakondisi semacam apa yang kondusif bagi
pengorganisasian kepentingan kaum
tani? Berkaca dari riset IRE Yogyakarta
(2016), setidaknya ada tiga bangunan
penopang bekerjanya demokrasi desa:
kepemimpinan desa yang terbuka dan
responsif, representasi politik Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) yang
bekerja dan berkapasitas, serta inisiatif
warga yang aktif.
Tiga hal tersebut sejatinya hanyalah
prasyarat untuk mendorong politik kesejahteraan yang demokratis di desa.
Jika demikian adanya, bagaimana
proyeksi politik untuk kesejahteraan
ini memiliki relevansi dengan gerakan
petani yang memperjuangkan keadilan agraria? Seringkali keberhasilan
pendudukan tanah yang dilakukan
gerakan petani terhenti justru tepat di
saat negara mengakui legalitas tanah
yang mereka duduki tersebut. Gerakan
petani yang awalnya terkonsolidasi dan
berhasil mengeksklusi lawan-lawan
politiknya dari akses atas tanah, lambat laun terfragmentasi dan lenyap
setelah redistribusi dilakukan. Corak
produksi yang awalnya dilakukan secara kolektif oleh serikat petani, kemudian beralih menjadi semakin individual. Kondisi ini diperparah oleh luasan
lahan yang sempit pasca redistribusi,
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Simpul Wacana
Kontrol petani atas aset bagi ke
sejahteraan dapat menjauhkan petani
dari berbagai praktik eksklusi. Untuk
mencapainya tak hanya membutuhkan gerakan politik petani yang kuat,
namun juga dukungan institusi desa
yang berpihak pada kepentingan kaum
tani. Sayangnya, dalam banyak kasus
perjuangan redistribusi, desa justru
tak mampu mengelola tuntutan-tuntutan petani sebagai kelompok terbesar
warga desa, sehingga desa mengisolasi diri dari aspirasi para petaninya.
Sudah saatnya, arena bernama desa
dipakai untuk mendorong politik ke
sejahteraan bagi petani. Peluang untuk
hal ini terbuka lebar dengan komitmen
negara untuk meredistribusikan tanah
bagi petani-petani tak bertanah, meski
komitmen ini harus dibuktikan dengan
langkah-langkah nyata.

foto:Rajif Dri Angga/IRE

Petani kelapa sawit Desa Perongkan, Kabupaten Sekadau, Kalbar

sehingga petani tetap saja hidup dalam
subsistensi.
Dalam konteks itu, skema dan
corak produksi yang kolektif semakin
urgen untuk diagendakan. Tujuannya agar petani memperoleh manfaat
terbesar dari aset yang telah mereka
perjuangkan. Organisasi serikat tani
mesti memperkuat kedudukannya
dalam mengorganisasikan kepentingan
kaum tani, sekaligus mengintegrasikannya dengan politik kebijakan di desa.
Serikat tani harus mampu mendorong
pemerintah desa untuk menyusun peta
jalan produksi pertanian secara kolektif. Jika perlu, serikat tani harus masuk
ke dalam lembaga sosial ekonomi berbasis desa, semisal Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa), untuk mendukung
penguatan organisasi dan produksi
kaum tani. Melalui unit usah anya
BUM Desa dapat, misalnya, menjadi
penopang produktivitas pertanian,
dari penyediaan input produksi hingga
pemasaran hasil panen. Mekanisme
musyawarah desa menjadi alat kontrol
bagi institusi ekonomi tersebut. Dengan
demikian, pengelolaan kesejahteraan
secara demokratis dan partisipatoris
menjadi agenda bersama baik petani
maupun institusi desa.
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Pengembangan
Demokrasi
Ekonomi di Desa
Oleh SUKASMANTO
Pendahuluan
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”

Cita-cita Desa Man
diri dan Sejahtera
hanya dapat dica
pai jika desa mam
pu menggerakkan
ekonomi lokal ber
basis desa melalui
BUM Desa.

emokrasi politik, kata Bung Hatta,
tidak cukup dapat melaksanakan
persamaan dan persaudaraan, kecuali di sebelahnya berlaku pula
demokrasi ekonomi. “Kalau tidak, manusia
belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi
Indonesa ialah demokrasi sosial, melingkupi
seluruh lingkungan hidup yang menentukan
nasib manusia,” ujar Hatta (1960). Setelah
sekarang demokrasi politik sudah terwujud,
saatnya menciptakan kesejahteraan bagi
masyarakat melalui demokrasi ekonomi. Di
kota-kota, di desa-desa.
Peluang mewujudkan demokrasi ekonomi di pedesaan makin terbuka lebar dengan adanya UU No. 6/2014 tentang Desa.
Regulasi ini memberikan pengakuan terhadap kewenangan desa di mana terdapat
ruang otonom bagi desa untuk membangun
desa, terutama pengembangan ekonomi
desa dan perdesaan. Salah satunya melalui
pengembangan Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa) dan BUM Desa Bersama. Namun pengembangan ekonomi desa melalui
BUM Desa bukanlah perkara mudah karena
di desa dan perdesaan sudah berkembang
berbagai usaha ekonomi, baik yang dilakukan individu, kelompok, maupun koperasi.
Pengembangan demokrasi ekonomi di
desa selain melalui BUM Desa juga dapat
dilakukan melalui koperasi. Koperasi sudah lama digadang-gadang menjadi soko
guru perekonomian nasional. Banyak koperasi yang dapat berkembang dengan baik
namun banyak juga yang gagal mewujudkan misinya. Saat ini muncul BUM Desa
yang diharapkan juga dapat mewujudkan
demokrasi yang mampu menyejahterakan

masyarakat desa. Keduanya punya peluang
untuk mewujudkan demokrasi ekonomi di
desa. Artinya, BUM Desa harus dikembangkan bukan dalam ruang hampa. Oleh karena
itu, penting untuk dilihat orientasi dan pemosisian BUM Desa di tengah-tengah kegiatan
ekonomi lokal yang sudah ada di desa.

Demokrasi Ekonomi di Desa dan
Perdesaan
Demokratisasi politik tanpa demokratisasi
ekonomi di desa tidak akan berkontribusi
secara fundamental dalam menciptakan tata
nan sosial-ekonomi berkeadilan yang menyejahterakan masyarakat desa. Aspek keadilan
sosial dan keberlanjutan merupakan fondasi
dalam praktik demokrasi ekonomi. Keadilan
sosial tidak hanya dalam masalah distribusi
ekonomi, tetapi juga adanya jaminan bahwa
tidak ada eksploitasi sumber daya ekonomi
oleh segelintir orang kuat (elit) di desa, bebas
dari tindakan korupsi, serta dominasi kepen
tingan dalam ruang politik dan birokrasi. Ketika terjadi kesenjangan politik di desa maka
akan terjadi kesenjangan ekonomi, demikian
sebaliknya maka tatanan ekonomi yang demokratis juga akan sulit terwujud.
Demokrasi ekonomi adalah cara perwujudan ekonomi kekeluargaan atau cara
perwujudan ekonomi Pancasila. Demokrasi
ekonomi yang terkandung dalam pasal 33
UUD 1945 merupakan perwujudan dari Sila
Kerakyatanan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan (Mubyarto, 1997). Dalam konteks
ekonomi desa, pandangan ini menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi merupakan
cara untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa melalui pemerataan atau
mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.
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Foto-Foto Dokumentasi IRE

Musdes pemilihan pe
ngurus BUM Desa di Desa
Umbulharjo Cangkringan
Sleman
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Demokrasi ekonomi hanya akan berjalan ketika inisiatif masyarakat dalam pemanfaatan
sumber daya yang ada di desa dilakukan
dengan kepemimpinan dan proses yang demokratis melalui permusyawaratan.
Aset-aset strategis dan menyangkut hajat
hidup rakyat banyak tersebar sampai ke
tingkat desa sehingga perlu diatur dan dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pasal 78 UU No. 6/2014 tentang
Desa mengamanatkan bahwa pembangunan
desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia
serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan
sarana dan prasarana desa, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan
sumber daya alam (SDA) dan lingkungan
secara berkelanjutan. Pembangunan desa
juga mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan
keadilan sosial.
Sementara itu pasal 81 UU Desa me
negaskan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan
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melibatkan seluruh masyarakat desa de
ngan semangat gotong-royong. Hal ini menegaskan bahwa proses pembangunan desa,
terutama dalam pengembangan ekonomi
desa, harus dilaksanakan secara demokratis
(politik) dan dijalankan dengan prinsip dan
asas-asas demokrasi ekonomi. Badan usaha
yang cocok dan sesuai dimandatkan oleh UU
Desa dalam pengembangan ekonomi desa
dan perdesaan adalah BUM Desa.
BUM Desa dikelola dengan semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk
dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa di desa
terdapat lembaga-lembaga ekonomi lainnya.
Oleh karena itu, dalam konteks demokrasi
ekonomi perlu dilakukan penataan dan pemanfaatan lembaga-lembaga ekonomi lokal
tersebut untuk mewujudkan pembangunan
ekonomi yang inklusif dan demokratis di
desa/perdesaan. Kebijakan afirmatif untuk
pembangunan ekonomi desa yang inklusif
diperlukan untuk penguatan lembaga ekonomi masyarakat.
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Koperasi dan BUM Desa: Peluang
dan Potensi untuk Mewujudkan
Demokrasi Ekonomi
Koperasi sudah lama dikenal sebagai soko
guru ekonomi nasional. UU No. 25/1992
tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa
koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus se
bagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi
masyarakat dengan karakter sosial, dimiliki
orang-orang atau badan hukum koperasi sebagai anggota, membentuk sebuah entitas
ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan kerjasama/kekeluargaan.
Koperasi memiliki peluang dan potensi
untuk mewujudkan demokrasi ekonomi di
desa/perdesaan. Manfaat dibentuknya ko
perasi bagi masyarakat desa adalah masyarakat desa dapat menjadi pemilik bukan hanya
sebagai pengguna jasa. Koperasi dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan
manfaat ekonomi secara luas dalam rangka

peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat desa. Selain itu koperasi dapat
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan ekonomi masyarakat desa.
Perkembangan koperasi di perdesaaan
mengalami pasang surut, terutama Kope
rasi Unit Desa. Banyak koperasi yang gagal,
tetapi beberapa masih eksis dan berkembang dengan baik. Sebagai contoh Koperasi
Wanita (Kopwan) Srikandi di Purworejo,
Jawa Tengah. Koperasi ini beranggotakan
208 orang dan telah membina 2.605 pe
tani kelapa (gula kristal, VCO, dan minyak
goreng) yang tersebar di wilayah perdesaan
di Purworejo dan Wonosobo. Koperasi ini
telah berhasil menjadi agen pemberdayaan
masyarakat dan telah mengekspor produknya
ke berbagai negara.
Koperasi nyatanya bukan satu-satunya
kelembagaan ekonomi yang mampu mewujudkan demokrasi ekonomi di desa/perdesaan. UU Desa memandatkan pendirian
BUM Desa untuk mewujudkannya. UU
Desa mendefinisikan BUM Desa sebagai
badan usaha yang seluruh atau sebagian
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BUM Desa di
harapkan mampu
mengembangkan
rencana kerja untuk
menciptakan peluang
dan jaringan pasar,
membuka lapan
gan kerja, mening
katkan kesejahte
raan masyarakat,
pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi
Desa, serta mening
katkan pendapatan
masyarakat Desa
dan Pendapatan Asli
Desa.
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besar modalnya dimiliki oleh desa
melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarkesejahteraan masyarakat desa (UU No. 6/2014 Pasal 1).
Disebut badan usaha adalah kesatuan
yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis
yang bertujuan memberikan manfaat
(benefit) kesejahteraan masyarakat di
atas keuntungan (profit). BUM Desa
diharapkan mampu mengembangkan rencana kerja untuk menciptakan
peluang dan jaringan pasar, membuka
lapangan kerja, meningk atkan ke
sejahteraan masyarakat, pertumbuhan
dan pemerataan ekonomi Desa, serta
meningkatkan pendapatan masyarakat
Desa dan Pendapatan Asli Desa.
Cita-cita Desa Mandiri dan Sejahtera hanya dapat dicapai jika desa
mampu menggerakkan ekonomi lokal
berbasis desa melalui BUM Desa. Beberapa desa sudah berhasil mengembangkan BUM Desa, misalnya BUM
Desa Karangrejek (Gunungkidul), BUM
Desa Sejahtera (Desa Bleberan, Gunungkidul), BUM Desa Amarta (Desa
Pandowoharjo, Sleman), BUM Desa
Maju Raharjo (Desa Umbulharjo, Sleman), dan BUM Desa lainnya yang
tersebar di negeri ini. Mereka telah
berhasil mengelola aset desa, penyediaan layanan publik, dan usaha lainnya
untuk menyejahterakan masyarakat.
BUMDesa memiliki nilai transformasi sosial, ekonomi dan budaya yang
menjadikannya sebagai salah satu
lembaga ekonomi rakyat yang berperan sebagai Pilar Demokrasi Ekonomi
di desa. BUM Desa sebagai lembaga
ekonomi masyarakat berperan strategis
untuk menggairahkan ekonomi desa.
Keunikan BUM Desa yakni merupakan sebuah usaha desa milik kolektif
yang digerakkan oleh aksi kolektif
antara pemerintah desa dan masyarakat. Pendirian dan pengelolaan BUM
Desa membangun tradisi berdemokrasi
ekonomi di desa karena melalui mekanisme musyawarah desa. Pendirian
BUM Desa merupakan proses membangun kesepakatan bersama atas ga-
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Sumber mata air di Desa
Umbulharjo, Cangkringan,
Sleman
gasan pengelolaan dan pemanfaatan
aset-aset desa.

Menata Lembaga Ekonomi Lo
kal di Desa
Saat ini penataan lembaga ekonomi lokal di desa/perdesaan menjadi
isu strategis di level pemerintah pusat
sampai desa. Pada level pusat Menteri
Desa PDTT dan Menteri Koperasi dan
UKM telah membuat kesepahaman
bersama tentang penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui fasilitasi kerjasama antara koperasi dengan
BUM Desa dan BUM Des Bersama
dalam memberdayakan masyarakat.
Pada tingkat desa muncul kebingungan dalam pengembangan BUM Desa
di tengah berbagai aktivitas lembaga
ekonomi desa termasuk koperasi. Sejatinya baik koperasi dan BUM Desa
memiliki potensi dan peluang mewujudkan kesejahteraan masyarakat
dalam konteks membangun demokrasi
ekonomi di desa.
BUM Desa dan koperasi walaupun
memiliki tujuan utama yang sama tetapi berbeda pada konsep dasar, tujuan,
peran dan posisi, kepemilikian/permodalan, serta tata kelolanya. Peran BUM
Desa lebih ke arah kewirausahaan sosial untuk mengelola aset desa, pelayanan publik, dan usaha lainnya sesuai
tipologi dan kondisi desa untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat.
BUM Desa berwatak kewirausahaan
sosial yang berorientasi pada masyarakat desa. Sedangkan koperasi lebih
berwatak bisnis yang berorientasi pada
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peningkatan ekonomi melalui peningkatan produksi, pemasaran, distribusi,
dan permodalan untuk, dari, dan oleh
anggota. Sementara itu, usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) berperan
dalam mendukung peningkatan ekonomi desa melalui keunggulan produk
lokal untuk meningkatkan pendapatan
pelakunya.
Penataan ekonomi lokal di desa
dilakukan untuk pengembangan dan
penguatan lembaga-lembaga ekonomi
di desa agar dapat bersinergi untuk
menyejahterakan masyarakat. Pengembangan dan penguatan lembaga-lembaga ekonomi harus bersifat inklusif,
demokratis, memberdayakan semua
pelaku ekonomi, serta transparan dan
akuntabel. Peran ini strategis untuk
dijalankan oleh pemerintahan desa
melalui BUM Desa. Kerja sama antar
antar stakeholders pelaku, pengawas,
dan lembaga-lembaga pemerintahan
desa. Penataan ekonomi lokal di desa
membutuhkan pemerintah desa yang
demokratis dan memiliki jiwa kewirausahaan (government-preneur).
Pemerintahan yang kreatif, inovatif,
dan mampu mengelola sejumlah besar risiko dan persaingan untuk membuat ide-idenya terbentuk, berhasil,
dan memberikan nilai kepada publik.
Selain itu penataan ekonomi lokal
juga harus mengarusutamakan kembali prinsip pemberdayaan masyarakat
desa, proses musyawarah desa yang
partisipatif, dan pengembangan goodgovernance.
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Mengembangkan
Marwah Badan
Usaha Milik Desa
Oleh SUGENG YULIANTO

B

adan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
kini banyak mendapatkan perhatian
publik. Kendati sudah lama diperkenalkan—lewat Undang-Undang No.
32/2005 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang
Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39/2010 tentang BUM Desa—tapi
baru sekitar dua tahun ke belakang perhatian terhadap BUM Desa terasa menguat.
Ini terutama pasca lahirnya UU No. 6/2014
tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa
No. 4/2015 tentang BUM Desa.
UU Desa dan Permendes tentang BUM
Desa telah memberikan alas hukum yang
lebih kuat bagi kelembagaan ekonomi lokal. Terutama UU Desa, yang menguatkan
spirit BUM Desa yang lebih transformatif dan
mendorong perubahan sosial ekonomi yang
lebih berpihak pada kemaslahatan bersama
seluruh warga desa.
Belum banyak BUM Desa yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit
belied baru dalam UU Desa. Kebanyakan
badan usaha desa masih berorientasi bisnis
semata—mengejar keuntungan sebanyakbanyaknya. Sedangkan BUM Desa yang dipromosikan UU Desa lebih condong pada
pengembangan usaha ekonomi berbasis aset
desa yang mampu menjawab persoalan riil
di desa, yang mengembangkan kemanfaatan
sosial, dan merupakan usaha ekonomi bersama yang melayani kebutuhan dasar warga.
Intinya, kelembagaan ekonomi yang mendorong transformasi sosial ekonomi warga
desa.
BUM Desa yang dipromosikan UU Desa

merupakan kegiatan ekonomi gotong-royong
yang memiliki nilai-nilai perubahan sosial
lebih baik. Nilai-nilai perubahan itu antara
lain lokalitas, kemandirian, keadilan, akun
tabilitas, kesetaraan, keterbukaan (inklusif),
anti-eksploitasi, peka persoalan Hak Asasi
Manusia, ramah lingkungan, dan keberlanjutan. BUM Desa juga mendorong kehidupan sosial ekonomi desa menjadi lebih baik,
karena kegiatannya tidak mengakumulasi
keuntungan semata, tapi berupaya meri
ngankan beban warga desa.
Kegiatan ekonomi bersama diorientasikan mampu menyelesaikan persoalan warga
desa yang selama ini belum terpecahkan.
Misalnya, sebuah desa memiliki problem
rentenir, yang kerap menjerat petani dan
nelayan kecil. Maka, BUM Desa diharapkan
dapat menyelesaikan problem permodalan
yang dihadapi petani dan nelayan kecil, sehingga mereka bisa lepas dari jerat rentenir
dan tengkulak. Karena itu, unit usaha BUM
Desa yang cocok adalah simpan-pinjam yang
gampang cair, berbunga rendah, serta tak
menuntut adanya agunan dan prosedur administratisi yang merepotkan.
Pola seperti itu dapat menyaingi operasi
para rentenir, bahkan mampu mengalahkan
iming-iming hadiah bank berbunga tinggi.
Upaya ini sudah dicoba di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kendati baru
tahap permulaan, tetapi upaya tersebut patut
menjadi contoh bagaimana BUM Desa menjawab problem riil yang membelenggu warga
desa (IRE, 2016).
Di tempat lain, BUM Desa mampu menjawab problem ekologi. Misalnya BUM Desa
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dalam unit-unit usaha BUM Desa harus
mencerminkan inklusifitas ini.
BUM Desa harus merangkul mereka
yang selama ini tersisih—termarjinalkan.
Dari perempuan, warga miskin, eks-tapol,
kalangan anak muda, warga penyandang
disabilitas, dan kelompok-kelompok lainnya
yang selama ini kurang beruntung.
Di samping itu, BUM Desa juga diharapkan peka terhadap isu keadilan, baik keadilan ekologi maupun keadilan gender, serta
keadilan sosial dan ekonomi. BUM Desa bisa
memberi kesempatan warga yang selama ini
tidak laku di pasar kerja karena terbatasnya
akses yang mereka peroleh selama ini.
Untuk mewujudkan keadilan ekologi,
unit-unit usaha BUM Desa diharapkan tidak merusak lingkungan atau menimbulkan
dampak negatif terhadap ekosistem desa. Tidak boleh ada penderitaan akibat kerusakan
lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan
ekonomi BUM Desa.
Karena itu, misalnya, BUM Desa tidak sepatutnya memiliki unit usaha yang
mengeksploitasi sumber daya alam secara
tidak berkelanjutan. Kegiatan tidak ramah

Foto Sumber: http://revitalisasikawasan-upn.blogspot.co.id

Aktifitas Penambangan
Pasir Kali Gendol dengan
Alat Berat

di beberapa kabupaten di Madura, yang mulai mengembangkan unit usaha pengelolaan
sampah rumah tangga. Ini referensi yang
menarik. Selama ini problem sampah hampir tak pernah terselesaikan pemerintahan
desa. Jika BUM Desa mampu menjawab masalah sampah dengan baik dan berkelanjutan, maka BUM Desa menjadi jawaban atas
problem riil sanitasi desa.
Ada juga BUM Desa yang memiliki unit
usaha pengelolaan air bersih warga, yang
dikenal sebagai program Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan (SPAMDes). Di
Desa Karangrejek, Gunungkidul, SPAMDes
berhasil memecahkan problem krisis air
bersih warga yang sudah menahun. Pada
perkembangannnya, usaha itu bahkan mampu mengatasi masalah serupa di desa-desa
tetangganya.
Itulah kisah-kisah sukses BUM Desa
dalam menjawab persoalan riil desa. Namun BUM Desa juga mengemban amanah
untuk mewujudkan roh utama lainnya, selain mengentaskan masalah riil desa. Misalnya BUM Desa harus mampu mendorong
inklusi sosial. Artinya, mereka yang duduk
di kepengurusan atau mereka yang terlibat
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lingkungan akan mengganggu keseimbangan
ekologi dan kelestarian sumber penghidupan di desa. Apalagi, jika dampak eksploitasi
sumber daya alam tersebut juga menghasilkan limbah, yang mencemari ruang hidup
dan berdampak buruk terhadap kehidupan
warga desa.
BUM Desa juga harus mengupayakan
keadilan gender, sehingga harus pula peka
terhadap upaya untuk mengatasi problem
kesetaraan gender. Karena itu, penting bagi
BUM Desa turut mempromosikan kesetaraan gender di desa. Itu bisa dimulai de
ngan mengatur komposisi antara perempuan
dan laki-laki yang duduk di kepengurusan
dan yang terlibat dalam kegiatan usaha di
BUM Desa. Keadilan tidak hanya pada aspek
jumlah (kuantitatif) tetapi juga soal peran
(kualitatif), sehingga di BUM Desa suara dan
peran perempuan setara dengan suara dan
peran laki-laki.
BUM Desa seharusnya diproyeksikan
untuk meringankan masalah ketidakadilan

”

BUM Desa ti
dak sepatutnya
memiliki unit
usaha yang
mengeksploitasi
sumber daya
alam secara
tidak berkelan
jutan

sosial dan ekonomi warga desa. Tidak justru memperburuknya. MisalnyaBUM Desa
tidak menggusur, menyaingi, atau mematikan usaha ekonomi yang sudah diusahakan
oleh warga. Kendati tidak gampang, tapi
BUM Desa dapat menjadi terobosan untuk
mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan
distribusi sumberdaya desa. Hal itu karena
BUM Desa dapat berperan meningkatkan
pelayanan dasar dan mengelola aset desa
untuk kepentingan bersama.
BUM Desa juga diharapkan mampu
mencegah atau menyelesaikan konflik atau
perselisihan di desa. Soalnya model pengelolaan aset atau potensi desa oleh kelompok
warga (bukan negara), rentan memicu konflik
di antara kelompok warga. Hal ini seperti
yang terjadi di Desa Bejiharjo, Gunungkidul,
dalam kasus pengelolaan obyek wisata Gua
Pindul (IRE, 2014).
Dengan adanya BUM Desa, di mana desa
hadir sebagai pengelola aset dan sumberdaya produktif di desa, maka segala kerentanan
itu bisa diminimalisir, bahkan dihilangkan.
Karena BUM Desa mewakili kepentingan
bersama dan mengupayakan kesejahteraan
bersama, prinsip gotong-royong dan kebersamaan ditekankan dalam usaha BUM Desa.
Tentu saja tidak mudah untuk mewujudkan “BUM Desa ideal” itu. Namun, bukan
juga sesuatu yang mustahil. Contohnya sudah ada, kendati juga belum amat ideal. Ada
kekurangannya di sana-sini. Tapi memungkinkan diperbaiki.
Pendampingan terhadap BUM Desa yang
baru berdiri bisa menjadi solusi untuk memiliki BUM Desa yang ideal, sesuai spirit transformatif UU Desa. BUM Desa yang sudah
eksis perlu pula mendapatkan perhatian dan
pembinaan agar konsisten mengupayakan
marwah idealisnya.
Para pengurus BUM Desa harus memiliki arena atau forum-forum bersama yang
memungkinkan mereka bisa saling belajar
dan mengingatkan mengenai idealisme BUM
Desa. Dalam hal ini, fasilitasi supra-desa,
pihak swasta, serta lembaga non pemerintah
lain yang punya integritas amat penting. Ini
sebagai upaya mewujudkan BUM Desa yang
transformatif, yang merupakan bagian dari
rekayasa sosial demi perubahan lebih baik
di desa.
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“Demokrasi desa diperkuat
maka potensi korupsi akan
semakin turun”
Arie Sujito
Sosiolog UGM dan Peneliti IRE
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“Disanjung bakal mencecap manisnya
dana desa, ternyata justru menelan pil
pahit. Karena abainya pemerintah di
daerah dan pusat”
Sunaji Zamroni
Direktur Eksekutif IRE
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Kawasan Hutan,
Peluang BUM Desa
Oleh ZELVIA DEBBY
Hutan Kaya, Desa Mendapat Apa?

T

erletak di garis khatulistiwa sehingga
beriklim tropis, Indonesia memiliki
kekayaan sumber daya alam berlimpah, seperti hutan yang sangat
kaya keanekaragaman hayati, yang bisa
dimanfaatkan langsung maupun tidak langsung. Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dalam SK.76/MenLHK0II/2015
menyebutkan, luas daratan dan perairan
kawasan hutan adalah 126.094.366,71
hektare, tersebar di 33 provinsi. Dengan luas
total daratan Indonesia sekitar 189.075.400
hektare, maka kawasan hutan negara mendominasi 67 persen wilayah daratan. Namun
di hutan-hutan itu ada masalah.
Brown (2004) menemukan ironi ketika
membandingkan jumlah orang yang tinggal
di hutan-hutan negara dan berapa banyak
yang miskin. “Penduduk pedesaan yang tinggal di lahan hutan negara sebanyak 48,8 juta
orang dan 9,5 juta di antaranya adalah masyarakat miskin,” tulis dia. Di satu sisi ada
potensi hutan yang sangat kaya keanekaragaman hayati, namun di sisi lain ada banyak
masyarakat miskin di sekitar hutan atau di
dalam hutan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan—termasuk pula kelautan,
serta energi dan sumber daya mineral--dibagi
antara pemerintah pusat dan provinsi. Artinya, pengelolaan kawasan hutan negara yang
secara administratif berada di desa mana
pun merupakan kewenangan Dinas Provinsi.
Masyarakat dalam hutan atau sekitar hutan,
menurut aturan ini, tidak bisa mengelola dan
menikmati potensi hutan yang melimpah
yang ada di sekitar mereka.
Sekitar 32 juta hektare hutan yang diperuntukkan bagi Hutan Tanaman Industri
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(HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
juga sudah di bawah kekuasaan pihak
swasta yang sebagian besar asing. Terdapat
kewenangan yang secara birokratis me
ngambil atau merampok Sumber Daya Hutan atas nama kelestarian dan kemandirian
umum. Pernyataan ini benar karena kebijakan pelepasan kawasan hutan lindung
maupun konservasi melalui prosedur serta
persyaratan yang rumit. Tidak mengherankan
bila skema pelepasan kawasan hutan umumnya dilakukan oleh investor besar yang memiliki akses informasi, ekonomi, dan relasi
kekuasaan. Hal ini yang kemudian menjadi
konflik.
Masyarakat miskin sekitar hutan cende
rung mempunyai ketergantungan cukup besar terhadap sumber daya hutan, namun hak
kuasa terhadap hutan tidak berada di masyarakat. Mereka ini kemudian dituding se
bagai penyebab kerusakan hutan. Sementara
itu kita melihat, masyarakat yang mempu
nyai Hutan Rakyat (HR), terbukti dapat melestarikan hutannya dan menjadi penopang
bagi kebutuhan bahan baku industri. Dirjen
Bina Usaha Kehutanan Iman Santoso pernah
mengatakan, potensi hutan tanaman di lahan
milik masyarakat sekitar 3,5 juta hektare,
dengan potensi tegakan diperkirakan 125,6
juta meter kubik dan potensi tanaman siap
panen bisa mencapi 20,9 juta meter kubik
per tahun.
Dalam buku Rich Forest Poor People
yang ditulis oleh Nancy Peluso, kemiskinan
yang terjadi di desa-desa sekitar hutan terjadi
karena keterbatasan akses masyarakat desa
hutan terhadap sumber daya hutan. Bahkan,
sebelum tahun 2004, masyarakat tidak diperbolehkan “masuk hutan” untuk sekadar
menggembala ternak atau mencari kayu
bakar. Penyebab kemiskinan lainnya adalah
karena hak pengelolaan hutan selama ini
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hanya dimiliki oleh para pengusaha (private
sector) yang mampu memenuhi prosedur
dan tata cara pengurusan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan. Masyarakat sekitar hutan
hanya menjadi penonton. Bahkan skema
pemberdayaan dalam pengelolaan hutan
hanya menempatkan masyarakat sebagai
obyek atau bagian dari pemenuhan aturan
saja. Sebagai contoh, program pembangunan
masyarakat desa hutan (PMDH) yang dilakukan oleh pemegang ijin pengelolaan hutan.
Penyebab kemiskinan berikutnya adalah
karena dalam penataan keruangan dan
kewilayahan kebanyakan kawasan sekitar
hutan adalah wilayah hijau sehingga masyarakat tidak bisa mengembangkan industri
primer (mengolah hasil panen). Akibatnya
masyarakat hanya memperoleh benefit yang
kecil saja karena posisinya hanya sebagai
produsen yang berhubungan dengan tengkulak ataupun pedagang. Bahkan di beberapa
desa hutan seperti di Banyumas, pengrajin
gula kelapa terjerat rentenir sehingga mereka
tidak bisa menjual produknya langsung ke
pasar. Kemiskinan masyarakat di sekitar hutan, menurut Nancy Peluso, juga karena kawasan hutan identik dengan akses yang sulit,

karena selama ini penataan areal kehutanan
dilakukan hanya bertujuan untuk mengeluarkan hasil hutan, bukan untuk mendorong
kemajuan masyarakat desa. Walhasil, masyarakat mengalami kesulitan dalam menjual
hasil produksinya sekaligus juga rendahnya
akses mereka ke pasar.

Desa sebagai Pengelola Hutan
Mahkamah Konstitusi (MK) telah me
ngabulkan permohonan pengujian UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Mei
2013. MK berpendapat, hutan berdasarkan
statusnya terbagi menjadi hutan negara dan
hutan hak. Hutan kategori terakhir dibedakan
antara hutan adat atau hak ulayat, hutan
milik perorangan, dan hutan milik badan
hukum. MK juga berpendapat bahwa hutan negara dan hutan adat harus mendapat
perbedaan perlakuan. Negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan
hukum yang terjadi di atas hutan negara,
sedangkan terhadap hutan adat, wewenang
negara dibatasi terhadap fungsi pokok hutan
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Wisata air terjun Sri
Gethuk di Desa Bleberan
Gunungkidul
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sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Bagaimana pemerintah menyikapi ini?
Jargon Pemerintahan Jokowi adalah
“Membangun dari Pinggiran” dengan manifesto politik Nawacita. Jika mencermati poin
7 yaitu kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, maka relevan untuk melihat Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPHMN) 2015 – 2019. Dalam RPHMN
tersebut Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan mengalokasikan 12,7 juta
hektare hutan untuk masyarakat melalui
skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan
Kemitraan Kehutanan. Implementasi dari kebijakan ini antara lain munculnya Peraturan
Menteri LHK nomor 83 tahun 2016 tentang
Perhutanan Sosial, di mana masyarakat, kelompok/koperasi, dan desa bisa mengelola
kawasan hutan. Kawasan hutan yang sudah
dipetakan sebagai Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) bisa diurus perijinannya
sehingga akan bisa dikelola oleh masyarakat,
kelompok/koperasi, ataupun desa.
Permen LHK tentang Perhutanan Sosial
menjadi angin segar bagi desa. Peraturan
tersebut sesuai dengan amanat UU No 06
Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa
dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan
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dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan desa. Pasal 8 pada
Permen Perhutanan Sosial menyebutkan
bahwa permohonan Hak Pengelolaan Hutan
Desa (HPHD) diajukan oleh satu atau beberapa lembaga desa dan diketahui oleh satu
atau beberapa kepala desa yang bersangkutan. Artinya, Badan Usaha Milik Desa dapat
mengajukan permintaan untuk mengelola
hutan desa yang berada di wilayah desanya.

Peran Masyarakat dalam Pengelo
laan Hutan
Selama ini paradigma pengelolaan hutan
dilakukan dengan pendekatan state based
forest management, dengan pendekatan
pengelolaan hutan skala besar. Proses pe
ngelolaaan hutan dari kebijakan hingga persoalan teknis selalu diputuskan oleh pusat
dengan sistem top down, sehingga tidak me
ngakomodir kepentingan akar rumput. Model
pengelolaan seperti ini berbuah kerusakan
yang masif dengan laju deforestasi tinggi,
hampir seluas lapangan bola tiap menitnya
(WWF, 2004).
Pengelolaan hutan yang berada di
wilayah desa atau sekitar desa sudah semestinya melibatkan masyarakat setempat secara partisipatif. Hal ini penting karena yang
sangat mengetahui keadaan desa adalah masyarakat desa. Sebagai contoh adalah hutan
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desa di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari,
Gunungkidul, yang berada dalam program
pendampingan LSM Yayasan Shorea. Bersumber peta Desa Kepek (tahun 1933, buatan Belanda), tanah ini merupakan tanah
Afkir Boshwesen (AB), yaitu tanah kawasan
yang dikeluarkan dari register karena terlalu
kecil luasannya dan tidak dimasukkan sebagai kawasan hutan. Dalam perjalananya
tanah AB ini kemudian dikelola warga Kepek
secara turun temurun. Pada tahun 2009, Kementerian Kehutanan melakukan pendataan
tanah AB untuk difungsikan sebagai hutan.
Atas inisiatif Pemerintah Desa Kepek dan
didukung oleh warganya pada tahun 2011
tanah ini diajukan menjadi Hutan Desa.
Maksud dan tujuan pengajuan ijin ini adalah
agar desa mendapat legalitas pengelolaan
hutan sehingga menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan
hutan.
Pada tahun 2013, Kementerian Kehutanan, mengeluarkan Surat Keputusan tentang
pencadangan kawasan hutan Desa Kepek
untuk Hutan Desa, dengan menyertakan peta
lokasi hutan desa. Namun setelah dilakukan
pengecekan lapangan, ternyata terdapat kesalahan lokasi di peta dengan di lapangan.
Lokasi yang ditunjuk peta berada pada lokasi tanah milik warga. Untuk menghindarkan konflik/ sengketa lahan antara lembaga
pengelola hutan desa dengan pemilik SHM
(Sertifikat Hak Milik) kemudian dilakukan
pemetaan ulang pada lokasi tanah AB yang
akan digunakan untuk Hutan Desa. Sampai
tulisan ini dibuat, ijin belum bisa dikeluarkan karena masih ada revisi untuk perbaikan
peta. Hal ini menjadi catatan penting tentang
krusialnya melibatkan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan potensi di desa.

Lokomotif Bernama BUM Desa
Untuk mendapatkan modal bagi pemba
ngunan desa, desa dapat membentuk Badan
Usaha Milik (BUM) Desa. Hal ini diatur
dalam UU Desa. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan juga
pelayanan umum melalui pengembangan
usaha dan pembangunan desa. BUM Desa
ini dapat memprioritaskan pengembangan
sumber daya alam di desa atau potensi desa
seperti hutan.
Dalam menjalankan usahanya, BUM
Desa dapat mengambil peluang untuk me
ngelola potensi hutan melalui pemanfaatan

hasil hutan baik kayu, non kayu maupun
jasa seperti wisata, cadangan karbon dan
penyimpan air. Sebagai contoh sukses, BUM
Desa Bleberan dalam memanfaatkan potensi
hutan di BDH Playen, tidak dengan menebang kayu, tetapi memanfaatkan keindahan
alam air terjun Sri Getuk menjadi salah satu
destinasi wisata di Kabupaten Gunungkidul.
BUM Desa ini berhasil mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 1,9 miliar per tahun,
sehingga Desa Bleberan mampu meningkatkan pembangunan dari potensi hutan yang
ada di wilayahnya.
Kesuksesan BUM Desa Bleberan tidak
datang begitu saja. Kelompok Pokdarwis menginisiasi ekowisata ini dengan di
namika yang tidak mudah. Menarik untuk
melihat bagaimana peran para pihak di
dalam pengembangan ekowisata air terjun
Sri Getuk, sehingga pada akhirnya dirembuk
dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh
tokoh masyarakat, Pokdarwis, BPD, Pemdes
dan LSM Pendamping (Yayasan JAVLEC).
Dari musyawarah itu lahir kebijakan desa
tentang pengelolaan air terjun Sri Getuk.
Selain itu, ada program pengembangan
kapasitas di level pengelola yang sangat
dibutuhkan, seperti promosi, pengelolaan
administrasi keuangan, pengelolaan atraksi,
dan layanan pada pengunjung.
Dalam Statistik Departemen Kehutanan,
tercatat sebanyak 31.957 desa di Indonesia berada di sekitar kawasan hutan negara.
Sebanyak 1.305 desa di antaranya berada
dalam kawasan hutan dan yang berbatasan
dengan kawasan hutan sebanyak 7.943
desa. Adanya tawaran pemerintah untuk
memanfaatkan 12,7 juta hektare kawasan
hutan negara menjadi peluang menarik.
Pilihan skema pengelolaan pemanfaatan
hutan oleh desa menjadi relevan untuk
mengurangi masyarakat miskin di dalam
atau sekitar kawasan hutan. Visi bersama
antara pemerintah, desa dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan
dalam pengelolaan sumber daya hutan akan
menjamin pengelolaan dan pembangunan
yang berkelanjutan. Persoalan yang selama
ini muncul seperti merosotnya nilai ekonomi,
hancurnya pranata sosial dan bencana ekologis akan menjadi tanggung jawab bersama.
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Pengganggu
Kualitas Demokrasi
Pemilihan Kepala
Desa
Oleh FAJAR SUDARWO

K

epala desa hasil pemilihan langsung
belum menjadi jaminan bahwa ia
bakal memimpin dengan demokratis.
Banyak kepala desa itu ketika me
nyelenggarakan proses perencanaan anggaran pembangunan desa bersikap kurang partisipatif, kurang transparan, lemah tanggung
jawab sosialnya, dan tidak inklusif. Ada
pengganggu kualitas proses pemilihan yang
demokratis, ketika pemilihan tersebut tidak
menghasilkan pemimpin yang demokratis.
Pertanyaannya: apakah pengganggu kualitas demokrasi dalam pemilihan kepala desa,
sehingga tidak diperoleh pemimpin yang demokratis? Untuk menjawab pertanyaan ini
marilah kita melihat bagaimana perkembangan proses pemilihan kepada desa (Pilkades)
dari waktu ke waktu.
Catatan sejarah tentang terbentuknya
desa di Indonesia hingga sekarang tidak
diketahui secara pasti. Tetapi dapat dipastikan desa sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka dan Belanda tiba di Nusantara.
Hal ini terbukti pada prasasti Kawali di Jawa
Barat yang bertarikh 1350 M, dan prasasti
Walandit di daerah Tengger, Jawa Timur,
yang bertahun 1381 M. Pada awal berdirinya, desa merupakan pemukiman warga yang
disebut kampung atau wanua, wano, kampong yang merupakan satu pemukiman bersama sejak zaman perladangan berpindah.
Setiap kelompok pemukiman mempunyai
“pemimpin” yang mampu melindungi, mengayomi, mendamaikan dan mensejahterakan
kehidupan warganya untuk hidup bersama
(Fajar Sudarwo, 2012).
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Pada mulanya desa hanya dihuni oleh
puluhan keluarga yang masih terikat tali persaudaraan/kekerabatan. Pemimpin—disebut
Panepuluh dipilih dengan cara musyawarah
dan mufakat. Seorang Panepuluh juga disebut Buyut apabila dasar terpilihnya karena
atas pertimbangan usia. Di Jawa, seorang
Panepuluh disebut Danyang apabila ia merupakan orang pertama yang tinggal di desa
itu. Desa-desa lainya di luar Jawa memiliki
penamaan dan sebutan sesuai dengan adat,
budaya, dan kearifan lokalnya masing-masing (Fajar Sudarwo, 2012).
Ketika jumlah warga pemukiman semakin banyak, lebih dari seratus kepala keluarga, proses pemilihan pemimpin menggunakan pemilihan langsung dengan metode
“Tawonan”. Para calon pemimpin duduk di
tanah lapang, kemudian warga yang memilih
calon yang diinginkan duduk di belakang
calon pilihannya. Calon yang paling banyak
diikuti, atau yang paling panjang deretan
orang yang duduk di belakangnya, adalah
orang yang terpilih menjadi pemimpin. Pemimpin itu disebut Penatus, karena memimpin ratusan kepala keluarga di dalam
sebuah pemukiman (Fajar Sudarwo 2012).
Ketika perkembangan jumlah warga
pemukiman semakin banyak, maka metode
pemilihan pemimpin tidak lagi menggunakan
metode “Tawonan”. Model pemilihan seperti itu tidak tepat lagi, karena rawan konflik
horisontal secara terbuka antara pendukung
calon yang satu dengan calon lainnya. Untuk mencegah adanya konflik terbuka antar
pendukung maka model pemilihan kepala
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desa dilaksanakan dengan pemilihan
langsung secara tertutup. Pemungutan
suara dilaksanakan dengan menggunakan lidi (bahasa jawa = biting) yang
diberi tanda khusus oleh panitia, yang
kemudian dimasukan oleh warga ke
dalam bumbung yang diletakkan di
dalam bilik tertutup. Bumbung adalah
sepotong batang bambu yang dilubangi
untuk memasukkan lidi.
Jumlah bumbung disesuaikan dengan jumlah calon yang ada. Masingmasing bumbung ditandai dengan simbol berupa hasil bumi atau palawija.
Pemenangnya adalah calon yang bumbungnya paling banyak lidinya. Jika
terdapat calon tunggal maka ada dua
bumbung di dalam bilik pemungutan
suara, yaitu bumbung dengan simbol
calon kepala desa yang ada dan satu
bumbung lagi tanpa simbol apapun
yang disebut “bumbung kosong”. Jika
hasil penghitungan lidi dari bumbung
kosong jumlahnya lebih banyak berarti
calon tunggal tadi kalah dengan bumbung kosong dan dia dinyatakan tidak
terpilih (M Djoko Yuwono 2014).
Pengganggu pertama proses pemilihan kepala desa adalah zaman kerajaan. Kerajaan dalam rangka mengkooptasi desa mengirim atau menetapkan pemimpin desa yang disebut bekel
atau lurah. Para Panewu diberi pangkat
bekel/demang. Ketika pemimpin desa
meninggal dunia, jabatannya akan
diteruskan oleh anak tertua laki-laki
nya. Di luar Jawa juga banyak disebut
ketua adat yang tidak menggunakan
proses pemilihan, namun menggunakan sistem estafet kepemimpinan
berdasar garis keturunan. Pemimpin
hasil estafet keturunan atau penetapan
dari kerajaan tidak terlalu mendengar
kebutuhan dan kepentingan warga,
namun lebih mendengar dan mengikuti kepentingan elite dan keluarga
besarnya.
Pada masa Pemerintah Hindia Belanda, kedudukan para pemimpin berdasarkan garis keturunan atau penetapan kerajaan makin kuat. Soalnya desa
mendapat otonomi seluas-luasnya menyangkut kelestarian hak adat, hukum
adat, dan adat istiadat yang berlaku se-

”

Kepala desa terpilih
dari hasil politik uang
akan cenderung kurang
partisipatif, kurang
transparan, kurang
memperhatikan tang
gung jawab sosial, dan
tidak inklusif.

cara turun-temurun di masing-masing
desa (Fajar Sudarwo, 2012).
Setelah Indonesia merdeka pemilihan kepala desa menggunakan
pemilihan tertutup dalam bilik suara dengan alat bantu kartu suara.
Pada awalnya, karena banyak orang
yang masih buta huruf, kartu suara
tidak bertuliskan nama tetapi menggunakan gambar hasil bumi/palawija.
Pemilih yang menggunakan hak pilihnya menerima satu lembar kartu suara
kemudian membawanya ke dalam bilik
tertutup dan mencoblos gambar salah
satu calon yang dikehendakinya. Calon
yang mendapat suara terbanyak yang
terpilih sebagai kepala desa (M Djoko
Yuwono, 2014).
Pengganggu kedua kualitas demokrasi pemilihan kepala desa adalah
adanya penggunaan politik uang
(money politics) oleh para calon. Di
era Reformasi, ditengarai proses pemilihan anggota Kepala Daerah, DPRD
II, DPRD I, DPRI dan Presiden Wakil
Presiden marak oleh money politics,
demikian pula dalam Pilkades.
Money politics dalam proses pemilihan kepala desa saat ini sudah
terjadi secara masif dan terang-terangan. Akibatnya putra-putri desa yang
berkualitas tidak bisa terpilih sebagai
kepala desa. Kepala desa yang terpilih kebanyakan dari keluarga “ba
lung gede” yang bisa menggunakan
pengaruh hartanya untuk memenangi
Pilkades (D Manalu 2016). Potensi ter-

jadinya politik uang makin besar terkait
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 23
Agustus 2016 yang menggugurkan UU
No.6 tahun 2014, khususnya tentang
persyaratan calon kepala desa. Putusan ini membuat calon kepala desa
tidak lagi harus warga di desa itu. Hal
ini tentunya perlu diantisipasi, karena
para calon dari luar desa kemungkinan
akan menggunakan politik uang untuk
pemenangannya demi mendulang suara.
Jika proses demokrasi pemilihan
kepala desa terganggu perilaku calon
yang menggunakan politik uang, desa
akan sulit mendapat pemimpin yang
demokratis. Kepala desa terpilih dari
hasil politik uang akan cenderung
kurang partisipatif, kurang transparan, kurang memperhatikan tanggung
jawab sosial, dan tidak inklusif. Karena perolehan dana desa paling banyak dari sumber pemerintah, yakni
APBN dan APBD, maka kepala desa
akan lebih banyak melayani “kemauan
pemerintah” dari pada kepentingan
warganya. Kepala desa lebih banyak
mendengarkan dan meminta petunjuk
kepada pemerintah daripada kepada
warga desa. Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) hanya dijadikan partner
kepala desa untuk pemenuhan persyaratan administrasi, bukan institusi
pengawasan dan kontrol penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
hanya formalitas administrasi untuk
memenuhi kebutuhan formal pemerintah, tapi tidak untuk forum mendengarkan aspirasi kepentingan dan
kebutuhan warga desa.
Oleh karena itu diperlukan upaya
serius untuk melakukan pendidikan
politik kepada pemilih di desa. Pendidikan ini sangat penting untuk memberi
pemahaman agar warga dalam memilih calon kepala desa tidak tergiur
dengan politik uang, namun memilih
berdasarkan karakter kepemimpinan
calon dan visi, misi, serta program
kerjanya.
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“Memperjuangkan
Hak Warga Melalui
Pelaksanaan UU Desa”

S

epanjang sejarah Indonesia cerita
tentang desa adalah cerita kekalahan. Desa identik dengan citra orang
miskin, pinggiran, terbelakang, dan
bodoh. Pembangunan desa selama ini dilakukan tanpa menempatkan manusia desa
sebagai subyek yang terlibat atau dilibatkan
dalam pengambilan keputusan. Pendekatan
pembangunan cenderung karikatif, amaliah,
belas kasihan, sehingga membuat warga
desa cenderung terlena, alih-alih menjadi
berdaya dan mampu terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan pemba
ngunan desanya.
Buku ini meyakini bahwa lahirnya Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa telah
membalik paradigma pembangunan desa,
dari obyek menjadi subyek, dari sepenuhnya
tergantung menjadi lebih mandiri. Namun
UU ini akan bisa berjalan dengan baik bila
prakarsa dan partisipasi masyarakat desa
dalam mengembangkan potensinya terus
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dikembangkan. Karenanya buku ini mencoba membantu dan memandu masyarakat
desa mengenali hak-haknya. Harapannya,
kemandirian masyarakat desa sebagaimana
dicita-citakan UU Desa bisa segera terwujud.
Jika selama ini pembangunan desa dilakukan tanpa menempatkan manusia desa
sebagai subyek pembangunan yang terlibat
atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka buku ini dapat disebut sebagai antitesis dari pendekatan tersebut. Pendekatan
berbasis hak menempatkan manusia sebagai
komponen terpenting dalam pengambilan
keputusan, terutama terkait sumberdaya
alam dan komunitas.

UU Desa dan Hak Warga
Setidaknya ada tiga hal penting menurut buku ini yang diperlukan dalam pelaksanaan UU Desa. Pertama menunjukkan
hak-hak apa saja yang dijamin dalam UU
Desa. Kedua, tersedianya panduan praktis

RESENSI
ARTIKEL
UTAMA

tentang bagaimana mewujudkan hak-hak
tersebut. Ketiga, ajakan merefleksikan situasi
desa saat ini, menarik pembelajaran, dan
melakukan apa yang bisa dilakukan untuk
kepentingan desa.
Pendekatan berbasis hak membantu
pemegang hak dan pengemban kewajiban
mengenali dinamika kekuasaan atas sumber
daya dan proses pembangunan. Pendekatan
ini tidak hanya mendorong proses pemba
ngunan yang inklusif, tetapi juga membantu
mengatasi ketidakadilan atau kesenjangan
dan menjamin hasil pembangunan yang
berkelanjutan.
Inti dari UU Desa adalah soal hak. Delapan butir tujuan pengaturan desa adalah
soal hak yang terkait dengan pengakuan/
rekognisi, partisipasi, keadilan, kesejahteraan
ekonomi, pemajuan budaya, mewujudkan
layanan publik. Apakah hak-hak itu dapat
terwujud dengan UU Desa? UU Desa hanya
memberikan jaminan, dan hak yang dijamin
dalam UU Desa tidak akan terwujud apabila warga desa tak tahu haknya dan tak
tahu bagaimana membuat pemerintah desa
sebagai pihak yang mengemban kewajiban
benar-benar mewujudkan hak-hak tersebut.
Buku ini memberikan penjelasan
bagaimana pendekatan berbasis hak dilaksanakan, di antaranya dengan memperkuat
kapasitas dan membangun strategi pengembangan kapasitas warga, komunitas dan
perangkat desa, membuka seluas-luasnya
ruang-ruang partisipasi, mengembangkan
metode/cara mewujudkan prinsip non diskriminasi dan prioritas pada yang miskin,
marjinal dan rentan, melaksanakan prinsip
akuntabilitas, dan lain sebagainya.
Ditegaskan dalam pasal 3 UU Desa,
terdapat tigabelas prinsip yang merupakan hak masyarakat desa yang tidak boleh
diselewengkan oleh siapapun. Ketigabelas
prinsip tersebut adalah pertama pengakuan,
kemudian subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan,
musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan,
terakhir, keberlanjutan.

Sebelas Pokok Penting dalam
Mewujudkan Gerakan Desa
Untuk melaksanakan UU Desa sesuai
dengan prinsip dan tujuannya, buku ini menyajikan pokok-pokok penting yang bisa di-

lakukan agar pelaksanaan UU Desa mengarah pada pencapaian cita-cita kesejahteraan,
keadilan, dan kemandirian desa. Kesebelas
hal penting tersebut diuraikan dan dibahas
secara lengkap dalam buku ini.
Secara garis besar kesebelas hal penting
yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat desa dalam menjalankan
UU Desa yakni, pertama, memperjuangkan
partisipasi. Makna partisipasi di sini adalah
aktif terlibat dan bertujuan untuk mempengaruhi dan mengontrol kebijakan publik.
Hal penting kedua adalah mengawal hak
dalam musyawarah desa (musdes), yang
merupakan forum pertemuan dari seluruh
pemangku kepentingan dan masyarakat yang
ada di desa, dalam rangka menggariskan hal
yang dianggap penting dilakukan oleh pemerintah desa dan juga menyangkut kebutuhan
masyarakat desa. Proses pembangunan desa
yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui musdes diawali dengan perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan. Berikutnya, hal
penting kediga, adalah memahami politik
anggaran atau tatakelola (seni) pengelolaan/
pengaturan anggaran. Tatakelola anggaran
harus berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan negara yakni sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.
Keempat, mengembangkan sistem informasi desa (SID). Melalui UU Desa, negara
menjamin hak warga desa atas informasi
dan mewajibkan pemerintah desa untuk
memenuhi hak warga atas informasi tersebut. Tujuan dikembangkannya SID adalah
meningkatkan efektifitas pelayanan publik
bagi warga desa, memperbesar kapasitas
warga dalam memanfaatkan hak-haknya dan
kapasitas perangkat desa dalam menjalankan kewajibannya, serta memperbesar peluang warga/masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pembangunan desa. Kelima, mengelola aset desa, yang dimulai dari mencatat
dan menginventarisir aset, memusyawarakannya di desa, melindungi aset desa dengan
peraturan desa, mengelola secara profesional
dan akuntabel, dan terakhir digunakan untuk
memenuhi hak-hak warga.
Keenam, membuat dan mengembangkan Bumdesa. BumDesa dapat menjadi
alat untuk membangun perekonomian desa
yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. BumDesa tidak hanya berorientasi pada
keuntungan semata, namun untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyaraFLAMMA Review
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kat. Ketujuh, mengembangkan demokrasi
dan memperkuat forum warga yang dapat
menjadi wadah kekuatan warga untuk
mengembangkan demokrasi dalam rangka
mewujudkan hak-hak warga dan tercapainya
kesejahteraan desa.
Kedelapan, mengatasi dan mencegah
konflik, karena meskipun konflik tidak bisa
dihindari, tapi dapat dicegah agar tidak
berkembang. Caranya, menurut buku ini,
dengan mengenali dan menyadari potensi
konflik dalam pelaksanaan UU Desa dan
juga berbagai persoalan di desa yang bisa
menjadi pemicu konflik.
Kesembilan, memperkuat perempuan
desa. Ini poin yang tak kalah penting dengan yang lainnya dan pelaksanaan UU Desa
diarahkan untuk memperkuat keadilan dan
kesetaraan gender melalui berbagai tindakan afirmasi. Pembahasan khusus tentang
perempuan dalam buku ini ditujukan untuk
memastikan bahwa prinsip kesetaraan dan
keadilan gender dilaksanakan oleh desa.
Kesepuluh, memperkuat kebudayaan di
mana UU Desa memberikan mandat bagi
masyarakat dan pemerintah desa untuk melestarikan dan memperkuat kebudayaan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan
desa dan juga pelaksanaan pembangunan
desa. Penguatan kebudayaan adalah ruh
sekaligus tujuan pembangunan desa. Hal
penting kesebelas adalah mewujudkan desa
adat. Dalam hal ini, negara melalui UU Desa
mengakui hak atas asal-usul. Desa adat memiliki hak asal-usul yang lebih dominan daripada hak asal-usul desa sejak desa
adat itu lahir sebagai komunitas asli
yang ada di tengah masyarakat.

yakni: musdes, partisipasi, pengawasan,
anggaran, pencegahan korupsi, sistem informasi desa, pengelolaan asset desa, bumdesa, mencegah dan mengatasi konflik, forum
warga, budaya dan kearifan lokal, kesetaraan
dan keadilan gender.
Buku yang diperuntukkan bagi pemerintah/perangkat desa, organisasi atau lembaga
di level desa, warga/ kelompok masyarakat, organisasi non pemerintah atau LSM
yang bekerja untuk desa ini disusun dalam
kerangka pendekatan pembangunan desa
yang dilaksanakan dengan berbasis hak,
artinya memahami dan meletakkan hakhak dasar (asasi) sebagai cara dan sekaligus tujuan pembangunan, menempatkan
manusia sebagai komponen terpenting dalam
pengambilan keputusan terkait sumber daya
alam dan komunitas. Pendekatan ini tidak
hanya fokus pada masalah yang tampak di
permukaan, tapi juga memperhatikan penyebab struktural dari masalah yang terjadi.
Dengan memberikan informasi tentang
UU Desa, memberikan pemahaman tentang tujuan, peluang,
dan potensi dari UU
Desa, buku ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis
bagi siapa saja yang ingin
mewujudkan desa sejahtera,
berkeadilan, dan mandiri bagi
semua warganya. Tidak berlebihan
rasanya jika buku ini adalah salah satu
kado untuk merayakan kehadiran UU
Desa.

Nilai Lebih Buku Panduan
“Pelaksanaan UU Desa
Berbasis Hak”
Buku ini memberikan kemudahan bagi para penggunanya dengan memberikan
instrumen cek list untuk
mengecek dan memastikan
bahwa proses pembangunan desa telah
berjalan sesuai dengan prinsip UU Desa dan
mengarah pada pemenuhan hak-hak warga/
masyarakat dalam seluruh prosesnya, de
ngan mengacu pada hal-hal penting dalam
proses pembangunan yang perlu dikawal
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