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Berkenaan dengan momentum pembahasan RUU Desa di Parlemen,
Jurnal Mandatory yang diterbitkan oleh Institute for Research and Empowerment
(IRE) Yogyakarta untuk edisi kali ini mengusung topik utama Reformasi Desa.
Reformasi mengandung makna pembaharuan, transformasi atau perubahan
situasi yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya. Berbagai pemikiran
perihal dinamika dan pengembangan masyarakat dan tata pemerintahan desa
akan disajikan dalam penerbitan kali ini. Diharapkan melalui tema utama ini,
pemikiran yang visioner dan bernas tentang kehidupan desa dapat terdeseminasi
di kalangan masyarakat dan para pemangku kebijakan sehingga dapat mewarnai
proses perumusan RUU Desa nantinya.
Dalam sepuluh tahun terakhir ini memang terdapat beberapa kemajuan
yang terjadi di desa, baik itu karena intervensi program pembangunan pemerintah,
lembaga donor, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini tercermin
dari semaraknya dinamika warga dan organisasi warga di desa dalam melakukan
pemberdayaan baik dalam isu sosial ekonomi, revitalisasi budaya dan tata kelola
pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik terhadap warga. Begitu
pula dengan peran kaum perempuan, yang semakin lebih aktif dalam menjalankan
peran-peran aktif kewargaan (active citizenship). Tidak sekadar terlibat membangun
partisipasi, namun perempuan juga menduduki organisasi kemasyarakatan dan
pemerintahan desa lainnya. Kabar semacam ini memang sungguh mengembirakan,
dan patut dipandang sebagai sebuah kabar gembira.
Kabar yang masih menyisakan keprihatinan dan membutuhkan pemikiran
yang mendalam guna memberikan solusi adalah kondisi-kondisi sebagaimana
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berikut ini. Pertama, sumber daya alam yang berlimpah yang terdapat di desa
masih belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka
kemiskinan warga desa. Desa masih menjadi supplier buruh murah di perkotaan
dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Kedua, konflik-konflik yang
disertai kekerasan tentang pengelolaan sumber daya alam dalam 10 tahun terakhir
ini terus bermunculan di pedesaan. Baik itu disebabkan oleh tumpang tinding
dan penyerobotan lahan, atau dampak sosial ekonomi politik lainnya dari adanya
perusahaan besar dalam tata kelola kehidupan warga. Seperti yang terjadi di
Mesuji Lampung, Bima NTB, Kalimantan Barat, dan lainnya. Ketiga, mulai
merebaknya gerakan radikalisasi keagamaan dan etnisitas di pedesaan yang
memungkinkan menciptakan disharmoni sosial. Keempat, belum adanya tata
regulasi yang memberikan kepastian yang semakin kokoh atas posisi desa,
khususnya terkait dengan aspek rekognisi, redistribusi, emansipasi dan demokratisasi.
Jurnal kali ini mempresentasikan tulisan tentang dinamika desa sebagaimana
dimaksud dari perspektif politik, sosial, dan antropologi. Yando Zakaria mengupas
desa dari sudut pandang konstitusi. Pesan utama tulisan ini terletak pada desa
yang tidak menjadi bagian dari rezim otonomi daerah karena desa berhubungan
langsung dengan negara (baca: Pusat). Mestinya, dengan relasi seperti ini,
sebagaimana Kabupaten/Kota, desa berhak mendapatkan dana langsung dari
negara. Sayangnya, dalam praktiknya ini tidak terjadi, sehingga perlu pemikiran
ulang klasifikasi desain desa ke dalam Desa Praja, Desa Adat, dan Desa Perbantuan.
Tulisan ini membantu kita mengidentifikasi kelemahan desain desa sekaligus
implementasi kebijakannya di lapangan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi,
sekaligus menelusuri berbagai kemungkinan desain desa di masa depan.
Mulyadi J. Amalik memaparkan isu pemberdayaan desa dari masa ke
masa. Tulisan ini menekankan bahwa desa dalam sejarahnya, desa tidak pernah
lepas dari konstelasi politik nasional dan lokal, sehingga berbagai upaya
pemberdayaan desa sedikit banyak terpengaruh kontelasi politik yang ada.
Tulisan ini membantu menelusuri perkembangan dan perubahan konstelasi
politik yang ada, sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi. Yang
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menarik dari tulisan ini adalah desa yang tidak sekedar dimaknai sebagai sebuah
organisasi pemerintahan formal. Pemaknaan desa sebagai entitas sosial, politik,
dan keagamaan memperkaya perspektif kita tentang desa.
Muhammad Wildan fokus pada isu harmonitas kultur keagamaan pedesaan
yang dibenturkan dengan gejala radikalisasi. Dalam tulisan ini, penulis menantang
pemahaman mapan para pembaca yang melihat desa sebagai tempat yang identik
dengan harmoni, komunalitas dan kebersamaan. Globalisasi dan modernisasi
beserta ekses sosial dan politik didalamnya, bagi penulis sangat berkontribusi di
dalam memberikan pengaruh perubahan sosial di desa, termasuk terhadap
bertumbuhnya gerakan radikal transnasional. Tulisan ini mengajak kita merenungkan
kembali pemahaman kita tentang desa, yang cenderung kita identikkan dengan
kohesi dan harmoni sosial, sekaligus mendorong kita untuk mengidentifikasi
berbagai alternatif untuk mempertahankan desa sebagai kantong budaya.
Bambang Hudayana menulis tentang dinamika kekuasaan desa. Secara
menarik, kajian tentang glembuk menunjukkan kepada kita bagaimana relasi
kekuasaan di desa bisa berubah-ubah, berlanjut, maupun terjungkir-balik,
memperjelas makna politik sebagai seni, termasuk politik di desa, yang melibatkan
kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa sebagai konstituen. Tulisan
ini menegaskan bahwa politik adalah lokal, karena menggambarkan dinamika
kekuasaan yang sangat sehari-hari. Selain itu, tulisan ini memperluas pengetahuan
kita bahwa desa tidak hanya beragam dalam nama dan struktur, sebagaimana
yang kita ketahui tentang yang disebut ‘desa’ di luar Jawa. Ia juga beragam
dalam budaya dan praktik-praktik relasi kekuasaan.
Farid Hadi Rahman mendiskusikan pendekatan Asset Based Approach (ABA)
dalam pemberdayaan desa. Tulisan ini memaparkan lesson learned atas programprogram yang diiniasi ACCESS yang didesain dengan mengimplementasikan
pendekatan aset di berbagai kawasan Desa di Indonesia bagian Timur. Tulisan
ini berusaha meyakinkan bahwa pendekatan aset diperlukan karena desa pada
dasarnya memiliki modal untuk berkembang, mencakup sumberdaya alam,
sumberdaya manusia, budaya dan modal sosial. Hanya saja, karena aset yang ada
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tidak dikelola dengan baik, dan pendekatan selama ini lebih sering menempatkan
desa sebagai obyek daripada subyek, kemiskinan di desa terus berlanjut. Pendekatan
aset tidak sekedar mengidentifikasi desa sebagai entitas yang kaya potensi untuk
berkembang, tetapi skealigus menempatkan penduduk desa sebagai pengelola
aset, atau subyek pembangunan. Tulisan ini membantu kita memahami ABA
sebagai pendekatan alternatif terhadap pendekatan program pemberdayaan desa
yang ada selama ini yang justru menghasilkan ketergantungan desa.
Dina Mariana mendiskusikan pentingnya komitmen pemerintah untuk
memberikan kepercayaan terhadap desa untuk mengelola block grant yang lebih
besar. Melalui skema Alokasi Dana Desa (ADD), block grant yang diterima
desa tidak mencukupi dalam mendukung desa menggerakkan inovasi dan
emansipasi di tingkat lokal. Padahal, dengan nominal ADD yang sedikit, desadesa di Indonesia timur berhasil mendinamisasi proses politik di desa, menjawab
persoalan-persoalan sosial dan kultural hingga memperkuat perekonomian desa
yang secara perlahan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat-sebagaimana ditunjukkan hasil riset IRE bekerjasama dengan ACCESS Phase
II. Penulis mengajak elemen masyarakat sipil untuk memanfaatkan momentum
penyusunan Rancangan Undang-Undang Desa (RUU) untuk melakukan
advokasi untuk hadirnya skema alokasi blockgrant yang mampu memfasilitasi
desa untuk mandiri dan sejahtera.
Setelah berbagai tulisan yang mengupas desa dari beragam aspek, Arie
Sujito memungkas edisi Jurnal Mandatory kali ini dengan melontarkan sejumlah
gagasan terkait advokasi RUU Desa. RUU Desa diharapkan memberi kejelasan

pengakuan negara atas kewenangan, kemajemukkan, reformasi perencanaan
dan penganggaran daerah serta redistribusi sumberdaya ke desa. Hanya saja,
penulis mengingatkan bawa desa dalam mendorong transformasi desa ke
arah demokrasi yang menyejahterakan memelukan stok blockgrant APBD
yang memadai. Selain itu, konsolidasi koalisi advokasi RUU Desa penting
untuk membela desa menuju sistem yang demokratis dan pencapaian
kesejahteraan, di mana desa sebagai pilar kehidupan masyarakat lokal.
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MENIMBANG-NIMBANG MANDAT KONSTITUSI
TENTANG KEDUDUKAN DESA ATAU DISEBUT
DENGAN NAMA LAIN
R. Yando Zakaria
Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria, Yogyakarta

Abstract
One of the critical things related to the future of village (desa) is its position in
the political structure of the state as it deals with village authority to promote
justice and prosperity. This article discusses village from the constitutional
perspective a decade after Article 18 in Indonesian 1945 Constitution was
amanded. From the vast debates about village position in Constitution, it
seems that village is put a in direct relation with the state. Village, as such, is
not part of the local autonomy structure, and in consequence, instead of being
based in on decentralisation principle, its authority is put on the delegation
principle (from the central government). As a result, village should have a right
for being financed directly by the state, as currently happens with District/
City. Dealing with this, there should be a thinking on village’s future, that
classifying it into Desa Praja, Desa Adat, and Desa Perbantuan is important.
Keywords: village, village’s position, village’s authority, and village’s authonomy.
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Pendahuluan
Satu titik strategis – sekaligus kritis – yang akan menentukan masa depan
desa, bahkan untuk kelanjutan bangsa ini ke depan, adalah bagaimana desa
atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa itu, didudukkan dalam
kerangka pengaturan ketatanegaraan yang ada.1 Kedudukan ini pada akhirnya
juga akan menentukan kewenangan yang akan melekat– untuk tidak mengatakan
semuanya diberikan – kepada desa. Apakah kewenangan itu benar-benar akan
mengangkat martabat desa dalam arti luas, yakni menciptakan masyarakat yang
adil dan makmur; atau sekadar pelengkap penderita dalam keriuhan penyelenggaraan
Negara di pusat-pusat kekuasaan – dan oleh elit – saja?
Maka pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah: Bagaimana soal
kedudukan ini seharusnya diatur dalam Undang-Undang tentang Desa
mendatang? Dalam suatu rapat kerja antara Panitia Kerja RUU Desa Dewan
Perwakilan Rakyat dengan pihak Pemerintah terungkap secara jelas posisi
Pemerintah yang beranggapan bahwa (rencana pengaturan) tentang Desa yang
tengah diproses itu berangkat dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
18 ayat (7). Pasal itu berbunyi, “Susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”. Dengan demikian, tata
aturan tentang desa dibayangkan sebagai kelanjutan dari tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Dengan kata lain, desa adalah bagian dari kewenangan
yang bersumber pada azas desentralisasi yang dimiliki – tepatnya diberikan –
kepada Kabupaten/Kota, sebagaimana yang terjadi pada Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana juga
terungkap dalam rapat dimaksud, dan juga berulang dalam beberapa rapat
1
Dalam Penjelasan UUD 1945 untuk Pasal 18 (asli), khususnya pada Angka II, disebutkan
bahwa “Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen”
dan“Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga
di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya
dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati
kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah
itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”. Oleh sebab itulah saya juga menggunakan
frasa ‘desa atau disebut dengan nama lain’ sebagai pengganti terma-terma yang berhubungan dengan
(kesatuan) masyarakat (hukum) adat itu.
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kerja berikutnya, pandangan ini ‘sudah demikianlah seharusnya’ (given) dan
juga sudah ‘menyejarah’ (terus berulang dalam beberapa peraturan-perundangan
tentang Pemerintahan Daerah dan Desa sebelum ini).
Pertanyaannya kemudian adalah, benarkah pandangan itu? Mungkin
lebih tepatnya, apakah hanya ada satu pintu masuk untuk mengatur desa demi
masa depan desa dan bangsa yang lebih cerah di masa mendatang?

Amanat Reformasi
“…kalau desa kita memang mulai bergerak maju atas kekuatannya sendiri,
barulah seluruh masyarakat kita akan pula naik tingkatan serta kemajuannya
di dalam segala lapangan, …” kata Sutan Sjahrir, salah seorang pendiri Republik
ini pada suatu ketika. Pernyataan ini secara langsung menunjukkan bahwa
betapa desa merupakan entitas sosial yang memiliki tempat penting bagi
kemajuan suatu bangsa dan Negara, dalam hal ini adalah Indonesia. Maka,
ketika kita kembali membincangkan suatu kemungkinan tentang suatu kebijakan
Negara yang menyangkut desa ini, tidak bisa tidak kita harus menoleh kebelakang:
melihat kembali hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sebenarnya cita-cita
Proklamasi berkenaan dengan desa ini, dan juga, bagaimana desa telah diatur
sepanjang usia Kemerdekaan selama ini. Menoleh kebelakang tentu saja bukan
dimaksudkan untuk sekadar bernostalgia tentang romantisme masa lalu,
melainkan menjadi suatu upaya dalam menemukan kembali energi-energi
positif dalam menyongsong masa depan ‘komunitas terbayangkan’ yang disebut
Indonesia itu sendiri.
Meski lahir di tengah kontroversi pro dan kontra serta diwarnai tragedi
“Jembatan Semanggi Berdarah”, berbagai keputusan Sidang Istimewa Majelis
Permusyawaratan Rakyat di penghujung tahun 1998 lalu disambut optimis
berbagai pihak sebagai langkah awal kehidupan Bangsa Indonesia yang baru.
Salah satu keputusan penting itu adalah lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Ototomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya
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Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
dalam Kerangka Negara Keatuan Republik Indonesia.
Dalam TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya
Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri, khususnya dalam
bagian Menimbang, antara lain dinyatakan “bahwa pembangunan daerah
sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui
otonomi daerah; pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah”; dan “bahwa penyelenggaraan
otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional;
perimbangan keuangan pusat dan daerah belum dilaksanakan secara proporsional
sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan”.
Sebab itu TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 memutuskan untuk
menetapkan bahwa (Pasal 1): Penyelenggaraan otonomi daerah dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah
secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan
sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah; (Pasal 2) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsipprinsip demokratisasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah; (Pasal 3,
ayat 1) Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara
pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat
daerah dan bangsa secara keseluruhan, dan (ayat 2) Pengelolaan sumberdaya
alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggungjawab, transparan, terbuka,
dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada pengusaha
kecil, menengah dan koperasi; (Pasal 4) Perimbangan keuangan pusat dan
daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah,
keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat
daerah; (Pasal 5) Pemerintah Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional
dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan; (pasal 6) Penyelenggaraan
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otonomi daerah; Pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional
yang berkeadilan; dan Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka
mempertahankan dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan berkesinambungan yang diperkuat
dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat. Seluruh
ketentuan ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, diatur lebih lanjut dengan
Undang-undang.
Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 ini sendiri tentunya tidak dapat
dilepaskan dari keberadaan TAP MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokokpokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi
Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, yang pada hakekatnya “merupakan
pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaruan di segala bidang
pembangunan nasional, terutama bidang-bidang ekonomi, politik, hukum,
serta agama dan sosial budaya’. Dalam bagian Bab II butir B, dinyatakan bahwa:
“Tatanan kehidupan politik yang dibangun selama tiga puluh dua tahun
telah menghasilkan stabilitas politik dan keamanan. Namun demikian, pengaruh
budaya masyarakat yang sangat kental corak paternalistik dan kultur neofeodalistiknya
mengakibatkan proses partisipasi dan budaya politik dalam sistem politik
nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. (…) Kekuasaan eksekutif yang
terpusat dan tertutup di bawah kontrol lembaga kepresidenan mengakibatkan
krisis struktural dan sistemik sehingga tidak mendukung berkembangnya fungsi
berbagai lembaga kenegaraan, politik, dan sosial secara proporsional secara
optimal. Terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa
lalu adalah salah satu akibat dari keterpusatan dan ketertutupan kekuasaan.
(…) Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut setralisasi
kekuasaan dan pengambilan keputusan yang kurang sesuai dengan kondisi
geografis dan demografis. Keadaan ini mengahambat penciptaan keadilan dan
pemerataan hasil pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas,
nyata, dan bertanggung jawab. (…) Pengembangan kualitas sumber daya
manusia dan sikap mental serta kaderisasi pemimpin bangsa tidak berjalan

Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 1, 2013

5

R. Rando Zakaria

sebagaimana mestinya. Pola sentralistik dan nefeodalistik mendorong mengalirnya
sumber daya manusia yang berkualitas ke pusat sehingga kurang memberi
kesempatan pengembangan sumber daya manusia di daerah. Akibatnya terjadi
kaderisasi dan corak kepemimpinan yang kurang memperhatikan aspek
akseptabilitas dan legitimasi”.
Agenda-agenda yang harus dijalankan dalam Reformasi politik ini adalah,
antara lain, (a) Menegakkan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan peranan
pengawasan oleh lembaga negara, lebaga politik dan lembaga kemasyarakatan;
(b) Menghormari keberagaman asas atau ciri, aspirasi, dan program organisasi
sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan
Pancasila; dan (c) Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan antara esekutif,
legislatif, dan yudikatif.
Kita pun tahu bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa termasuk ke dalam paket undang-undang yang dicabut pada
masa-masa awal reformasi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah pun diberlakukan. Pengaturan tentang keberadaan dan
penyelenggaraan pemerintahan desa tercakup dalam undang-undang yang baru
ini. Pada tahun 2004, UU inipun direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004.
Menarik untuk merenungkan kembali apa yang dikatakan kebijakan baru
ini tentang kebijakan tentang desa di masa lalu. Pada Bagian Menimbang butir
e. dinyatakan bahwa: “.. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan
pemerintahan desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan
perlunya mengakui serta menghormati hak asal usul Daerah yang bersifat istimewa
sehingga perlu diganti”.
Maka, bagi saya, ketika hendak mengevaluasi apakah pesan reformasi
terkait dengan kebijakan desa ini telah dipenuhi atau belum, setidaknya ada 3
(tiga) kata kunci yang perlu dicermati. Semangat reformasi baru dapat kita
katakan terpenuhi, dan itu berarti kita telah menghindari kesalahan-kesalahan
pada masa lalu, adalah jika kebijakan baru tentang desa itu mampu merealisasikan
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(1) pengakuan atas hak asal-usul, (2) yang bersifat istimewa di hadapan (hakhak) Negara, di dalam situasi (3) keberagaman sosial dan budaya masing-masing
susunan asli (baca desa atau disebut nama lainnya) yang ada, yang pada masa
pasca-proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
kesatuan Negara-bangsa yang disebut Indonesia itu.

Desa dalam wacana konstitusi
Fakta sejarah menunjukkan desa atau disebut dengan nama lain, untuk
selanjutnya disebut desa, demikian pula dengan adat, menjadi topik pembicaraan
yang mendapat sorotan khusus dalam perbincangan menyusun dasar-dasar dan
bentuk Negara sepanjang sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPK), dan sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) yang menggantikan, sebagaimana tercatat dalam risalah yang
dirujuk (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995). Setidaknya ada 3 simpul
pemikiran yang dapat ditarik dalam perdebatan yang hangat itu. Pertama,
jelaslah bahwa, Indonesia yang hendak didirikan itu tidaklah berpijak pada
pengetahuan tentang Jawa saja, melainkan meliputi wilayah yang saat ini disebut
Nusantara itu. Dalam salah satu sesi sidang Mr. M. Yamin mengatakan “…
Negara Indonesia tak dapatlah didudukkan di atas hasil penyelidikan bahanbahan yang didapat di Pulau Jawa saja, karena keadaan itu boleh jadi menyesatkan
pemandangan dan sedikit-dikit mungkin melanggar pendirian kita. Sejak dari
sekarang hendaklah meliputi seluruh keadaan-keadaan di segala pulau Indonesia
dengan pikiran yang sudah meminum air persatuan Indonesia. Kita mendirikan
Negara Indonesia atas keinsafan akan pengetahuan yang luas dan lebar tentang
seluruh Indonesia.”
Kedua, pada masa-masa awal berdirinya Indonesia itu, ada kesepahaman
yang amat kuat tentang yang kehendak bahwa negara baru yang ingin dibangun
itu adalah sebuah Negara-bangsa Indonesia yang baru sama sekali. Dipahami
pula bahwa Negara-bangsa Indonesia yang baru itu tidak bisa dilandaskan pada
kebesaran-kebesaran Kerajaan Nusantara yang pernah ada, karena menurut
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Mr. M. Yamin, kesemuanya masih bersifat etats patrimonies (Negara berdasarkan
keturunan) ataupun etats puissances (Negara atas dasar kekuasaan semata).
Sebagai alternatifnya, yang menjadi topik penting yang ketiga, adalah soal
dipilihnya desa – dan adat – sebagai pondasi pendirian Negara bangsa Indonesia
itu. “… Kita tidak mabuk dengan hiburan menyembah kerajaan-kerajaan seribu
satu malam atau bertanam pohon beringin di atas awan, melainkan melihat
kepada peradaban yang memberi tenaga yang nyata dan kekuatan yang maha
dahsyat untuk menyusun negara bagian bawah. Dari peradaban rakyat zaman
sekarang, dan dari susunan Negara Hukum Adat bagian bawahan, dari sanalah
kita mengumpulkan dan mengumpulkan sari-sari tata negara yang sebetulbetulnya dapat menjadi dasar Negara,” ujar Mr. M. Yamin.
Pada kesempatan lain Mr. M. Yamin mengatakan bahwa ““… Kesanggupan
dan kecakapan Bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak tanah
yang semenjak beribu-ribu tahun menjadi dasar negara dan rakyat murba,
dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum pada susunan persekutuan
hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 nagari di Minangkabau, susunan
Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon,
di Minahasa, dan lain-lain sebagainya. … Susunan persekutuan yang mengagumkan
pada garis-garis besar tak rusak dan begitu kuat sehingga tak dapat diruntuhkan
oleh pengaruh Hindu, pengaruh feodalisme, dan pengaruh Eropa. Desa tinggal
desa dan susunan memang dari satu tempat ke tempat lain di seluruh Indonesia
berubah-ubah, dan bedanya, sebagai warna intan yang menyilaukan bermacammacam seri.”
Mr. M. Yamin juga mengatakan bahwa “… Negara Indonesia disusun
tidak dengan meminjam atau meniru negeri lain, dan bukan pula suatu salinan
daripada jiwa atau peradaban bangsa lain, melainkan semata-mata suatu
kelengkapan yang menyempurnakan kehidupan bangsa yang hidup berjiwa di
tengah-tengah rakyat dan tumpah-darah yang menjadi ruangan hidup kita
sejak purbakala; kelengkapan itu hendaklah sesuai dengan sifat keinginan rakyat
Indonesia sekarang. ... Maka dengan sendirinya ... menyusun dasar negara itu
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dalam adat, agama, dan otak Indonesia, dan ... (di) dalamnya memanglah
tersimpan persesuaian dasar yang akan menjadi sendi pembentukan negara.”
Seperti kita ketahui, kemudian,
desa atau disebut dengan nama lain,
memang diakui keberadaannya dalam
UUD 1945. Desa, yang merupakan
susunan asli Bangsa Indonesia itu, memiliki
hak asal-usul, karenanya bersifat istimewa,
dan Negara harus menghormati keberadaan
hak-hak asal asul yang bersifat istimewa
itu, sebagaimana yang diamanatkan oleh
Pasal 18 UUD 1945.
Pasca reformasi UUD 1945 mengalami amandemen. Salah satunya adalah
terhadap Pasal 18. Dalam proses yang berlangsung pada bulan Agustus tahun
2000, alih-alih mengapus pengakuan itu, pasca-amandemen pengakuan terhadap
keberdaan desa atau disebut dengan nama lain itu justru semakin ditegas dan
semakin lebih jelas ketimbang sebelumnya. Hal ini tampak dengan tegas dan
jelas dalam Pasal 18B Ayat 2, sebagaimana yang akan dibahas lebih lanjut dalam
bagian lain.

Seputar Amandemen Pasal 18
Menurut Romli (2007), lahirnya Pasal 18 UUD 1945 menunjukkan para
pendiri Negara sadar bahwa bangsa Indonesia merupakan Negara yang heterogen
dan terdiri dari daerah yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri.2
Meski begitu, makna Pasal 18 sebelum amandemen telah menjadi perdebatan
para pihak. Inti perdebatan itu terletak pada masalah adanya ketidakpastian
makna dari norma-norma hukum yang menyangkut ‘pembagian daerah yang
besar dan kecil’ cq ‘hak istimewa’, serta keberadaan ‘susunan asli’ yang disebutsebut dalam Pasal 18 maupun Pejelasannya. Wujud dari ketidakapastian makna
Lili Romli, 2007, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, hal. 8, sebagaimana dikutip Isra, 2012: 4.
2
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itu terlihat dari kehadiran bermacam corak peraturan-perundang tentang
Pemerintahan Daerah dan juga Pemerintahan Desa selama ini. Setidaknya sampai
saat ini terdapat 9 (sembilan) Undang-Undang yang pernah mengatur kedua
unit pemerintahan tersebut.3 Versi terakhir Undang-Undang tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Pemerintahan Desa sebelum reformasi 1998,
sebagaimana yang terkandung dalam UU No. 5/1974 dan UU No. 5/79, disebut
telah menimbulkan krisis politik, sehingga perlu melakukan revisi atas kedua
undang-undang dimaksud.4
Terkait masalah ini Isra (2012) berpandangan bahwa proses amandemen
Pasal 18 tidak dapat dilepaskan dari kesepakatan untuk tetap mempertahankan
negara kesatuan. Maka upaya mencari isi dan format Negara kesatuan itu yang
bermuara pada perubahan Pasal 18 UU 1945. Salah satu alasan mendasar yang
berada di balik perubahan itu, menurut Isra, ketentuan Pasal 18 (asli) dinilai
terlalu sederhana dan tidak cukup lengkap mengatur sendi-sendi Pemerintahan
Daerah dan model hubungannya dengan Pemerintah Pusat, “Karena itu,
pengaturan pemerintah daerah yang semula hanya satu pasal ‘dimekarkan’
menjadi tiga Pasal: Pasal 18, 18A dan 18B. Secara substansi perubahan itu
tidak hanya sebatas memberikan pengaturan dasar hubungan pusat-daerah,
penyelenggara(an) pemerintahan, mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, tetapi juga pengakuan
terhadap masyarakat adat” (Isra, 2012: 1).
Boleh jadi – karena memang tidak ada pernyataan eksplisit tentang ini
– perlunya perubahan atas Pasal 18 ini menjadi salah satu agenda reformasi
yang cukup prioritas, sehingga menjadi pokok bahasan pada proses Amandemen
3
Dua UU lahir pada masa pasca-reformasi 1998, yakni UU No. 22 Tahun 1999 dan UU
no. 32 Tahun 2004. Tujuh lainnya berlaku sebelum masa reformasi 1998. Lihat Zakaria (2000),
Bab 2, catatan kaki No. 41.
4
Lihat Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah:
Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; serta
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Cermati pula kembali kutipan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/
MPR/1999 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan
Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara terdahulu.
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Kedua yang berlangsung pada tahun 2000 lalu.5 Menurut Isra (2012: 6), ada
empat persoalan utama yang dibahas terkait perubahan Pasal 18, yaitu (1)
pembagian wilayah negara; (2) pemerintahan daerah; (3) hubungan pusatdaerah; dan (4) masyarakat adat. Selain itu, menurut Isra, juga terdapat satu
persoalan di luar substansi perubahan Pasal 18, yaitu terjadinya pergeseran
terhadap makna daerah istimewa.
Wacana tentang masyarakat adat atau ‘desa atau disebut dengan nama
lain’ makin menguat dalam proses amandemen Pasal 18 ketika Pah I BP MPR
melakukan dengar pendapat dengan kalangan organisasi non-pemerintah
(Mahkamah Konstitusi, 2010: 1140 – dst.). Dalam satu kesempatan, Sandra
Moniaga, aktifis ORNOP mantan petinggi Wahana Lingkungan Hidup
(WALHI) yang juga aktif mendirikan dan mengurus sejumlah organisasi
ataupun jaringan kerja ORNOP lainnya, antara lain ELSAM dan Jaringan
Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA), mengatakan bahwa:
“... Bicara tentang hak adat di sini, itu bukan hanya hak adat yang atas sumber daya
alam. Tetapi hak adat yang sifatnya lebih holistis. Termasuk menyangkut soal hak
beragama. Termasuk juga soal hak-hak hukum beragama. Sebagian besar kami
menghormati dari kawan-kawan aliansi masyarakat nusantara yang merumuskan
istilah kedaulatan masyarakat adat bahwa di dalam wilayah masyarakat adat itu
ada satu kewenangan. Ada satu otonomi bagi di masyarakat adat untuk mengatur
dirinya sendiri yang kita kenal self determination. Bukan artinya mereka menjadi
negara sendiri tetapi ada satu kewenangan yang diakui oleh negara di mana
mereka bisa mengatur wilayahnya dan itu sebenarnya bukan hanya tuntunan dari
orang sini sebenarnya tuntutan dari masyarakat adat sedunia. …” (Mahkamah
Konstitusi, 2010: 1141).

Singkat cerita, meski semula Fraksi TNI-POLRI menolak rencana amandemen
Pasal 18 ini,6 adalah Taufiequrrahman Ruki yang menyarankan pemilahan norma
pengaturan Pasal 18 yang telah menimbulkan ketidakpastian itu ke dalam dua
ranah pengaturan yang berbeda satu sama lainnya. Dalam satu proses perdebatan
yang hangat dalam rangka rencana amandemen Pasal 18 itu, Ruki menyatakan:
5
Risalah resmi tentang proses amandemen Pasal 18 ini dapat ditemukan dalam
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010. Khususnya Bab 5, hal. 1107 – dst.
6
Mahkamah Konstitusi, 2010: 1158 – 1159.
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“ … kalimat yang di Ayat (7) ini mengatur dua hal yang saling berbeda. Di satu
sisi dia mengatur ada daerah-daerah yang bersifat istimewa di satu sisi dia mengatur
juga tentang daerah-daerah adat. Yang memang merupakan asal-usul terbentuknya
republik ini. Jadi, ada dua yang diatur ini, makanya dengan pemikiran itu kalimat
ini saya pecah.”7
Sepertinya ‘logika dasar’ menyangkut substansi yang akan diatur dalam hasil
amandemen Pasal 18 yang diusulkan Ruki dapat diterima. Sebagaimana kita tahu,
belakangan, perdebatan ini bermuara pada pengaturan-pengaturan, pertama, soal
‘pembagian daerah besar dan kecil’ cq. ‘Pemerintahan Daerah’, sebagaimana yang
kemudian yang diatur oleh Pasal 18 dan 18A; dan kedua, adalah soal pengakuan
‘hak istimewa’, sebagaimana yang kemudian diatur oleh Pasal 18B.
Pasal 18B pun kemudian mengatur dua entitas sosial-politik yang berbeda
satu sama lainnya. Pasal 18B Ayat (1) mengatur soal kemungkinan penyelenggaraan
’hak istimewa’ pada satuan pemerintahan-pemerintahan daerah tertentu,
sebagaimana yang terkandung dalam pasal yang berbunyi ”Negara mengakui
dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Sedangkan Pasal 18B
Ayat (2) mengatur soal ‘hak istimewa’ pada kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat, sebagaimana diatur dalam pasal berbunyi “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang” (cetak tebal ditambahkan).
Sebagaimana juga kita ketahui, perdebatan yang berkembang selama
ini tidak saja soal adanya ketidakpastian makna pengaturan sebagaimana yang
telah dibahas, melainkan juga soal keabsahan norma-norma yang terkandung
dalam Penjelasan untuk Pasal 18 yang selalu menjadi rujukan oleh undangundang tentang Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa selama
ini. Karena kedudukannya adalah ‘sekadar penjelasan’, maknanya pun menjadi
7

12

Mahkamah Konstitusi, 2010: 1244.
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tidak pasti. Ahli hukum (Tata Negara) yang getol mempermasalahkan ini adalah
Prof. Harun Alrasjid. Menurutnya, Penjelasan untuk UUD 1945 itu adalah
‘liar’, dan hanya ‘kreasi’ Soepomo saja, karenanya tidak mengikat. Adalah
Sardjono Jatiman (almarhum), sosiolog Universitas Indonesia, yang menjadi
orang pertama yang kemudian mengusulkan agar pesan yang terkandung dalam
Penjelasan untuk Pasal 18, khususnya yang berkaitan dengan ‘masyarakat lokal’,
karena memang relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Republik
Indonesia ke depan, ‘dinaikkan derajatnya’ menjadi norma hukum dalam batang
tubuh konstitusi. Katanya:
“… Nah, oleh sebab itu saya sarankan barangkali penjelasan Pasal 18 itu
dimasukkan saja di dalam batang tubuh dengan beberapa perubahan. Sehingga
perlindungan terhadap budaya lokal itu bisa dijalankan. Termasuk juga, mungkin
juga local economy. Nah, dengan demikian maka setiap upaya penyeragaman di
negeri ini, sebaiknya dihindari. Penyeragaman apapun bentuknya. Karena sejak
awal kita sepakat bahwa kita bhineka,” (Mahkamah Konstitusi, 2010: 1148).

Oleh karena itulah rumusan pasal-pasal 18B: 2 ‘relatif mirip’ dengan
norma-norma yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 18, khususnya yang
tercantum pada II (Romawi) itu. Dengan demikian, penyebutan ‘kesatuan
masyarakat hukum adat’ – yang dalam versi Penjelasan Pasal 18 butir II disebut
volkgemeenschappen -- tidak lagi menjadi sekadar berada pada penjelasan
melainkan langsung berada pada batang tubuh UUD 1945 hasil Amandemen
Kedua itu. Artinya, melalui proses amandemen, pengakuan terhadap kesatuan
masyarakat hukum adat itu menjadi semakin kuat dari waktu-waktu sebelumnya.
Menurut Sodiki (2012), sekarang anggota Mahkamah Konstitusi, jika
dilihat pengelompokannya, hasil amandemen Pasal 18 yang dijabarkan ke
dalam 11 pasal itu, terdapat dua substansi pokok yang diatur dalam Pasal 18B.
“Ayat (1) mengatur tentang daerah yang khusus dan bersifat istimewa.
Sedangkan, ayat (2) mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat yang
bisa dimaknai sebagai desa, nagari atau sejenisnya” (cetak tebal dan miring
ditambahkan).
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Pintu masuk yang baru
Amandemen Pasal 18 pada dasarnya memperkuat konteks pengakuan
(rekognisi) keberadaan desa, yang pada dasarnya memang berbeda dengan —
serta bukan merupakan bagian dari sub-sistem — daerah yang lebih besar.
Oleh sebab itu, walaupun secara umum desa dimasukkan dalam konstruksi
rejim pemerintahan daerah (tercantum pada Bab VI tentang Pemerintahan
Daerah), akan tetapi konsekuensi pengakuan secara khusus ini juga membawa
perlakuan yang juga khusus dan tersendiri. Sebagaimana keberlakuan azas
universal hukum yang menyatakan bahwa ketentuan yang lebih khusus/spesifik
berlaku mengalahkan/menyampingkan ketentuan yang umum (lex spesialis
derogat legi generalis). Untuk itu, diperlukan Undang-Undang khusus yang
mengatur tentang desa tersendiri, dan berada di luar Undang-Undang yang
mengatur pemerintahan daerah. Demikianlah amanat atributif dari konstitusi.
Akan tetapi, pesan konstitusi tersebut sepertinya masih gagal — atau
sengaja didisain sedemikian rupa — diterjemahkan dalam Undang-Undang
yang (juga) mengatur desa pasca-reformasi. UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, yang relatif heavy desentralisasi dengan spirit utama
otonomi, pun “hanya” berhasil membawa perubahan mengenai labelisasi bentuk
dan sebutan desa yang tidak lagi seragam sebagaimana pengaturan sebelumnya.
Yaitu menyebutkan istilah “desa atau yang disebut dengan nama lain.” Namun
tetap tidak sampai pada pengakuan bahwa desa sesungguhnya juga merupakan
daerah otonom yang juga harus memperoleh perlakuan yang memadai berkaitan
dengan hak dan kewenangannya sebagai entitas hukum yang mandiri. Bahkan,
seolah ada kesepakatan pada tingkat elit politik yang secara aklamasi menyepakati
bahwa otonomi dalam politik disentralisasi (pemerintahan), sebagaimana yang
tampak pada UU 22 Tahun 1999 maupun UU 32 Tahun 2004 yang
‘menyempurnakannya’, berhenti pada tingkat kabupaten/kota saja!
Talizinduhu Ndraha (1999) menyebutkan bahwa kewenangan dalam
sistem pemerintahan dapat diturunkan dan/atau dikembangkan dari dua jenis
hak yang berbeda satu sama lain. Masing-masing adalah “hak bawaan” yang
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melekat pada entitas yang bersangkutan, dan “hak berian” yang merupakan
pemberian dari kekuasaan yang lebih tinggi. Maka, menurut konsepsi ini daerah
(supra-desa) memiliki “otonomi daerah”, sedangkan desa memiliki ‘otonomi
desa’ atau sering juga disebut sebagai ‘otonomi asli’ (kecuali untuk daerah-daerah
tertentu yang bersifat isitimewa sebagimana dimaksud oleh Pasal 18B ayat 1).
Desentralisasi desa sebagai sebuah wacana yang lebih lanjut akan direalisasikan
menjadi peraturan perundang-undangan sebagai benteng pengakuan desa (atau
disebut dengan nama lain) dengan demikian secara konstitusional feasibilitasnya
memungkinkan. Didasarkan pada pemahaman pada amanat Pasal 18B ayat
(2) UUD’45, lebih jauh desentralisasi desa merupakan ketentuan khusus (lex
spesialis) dari rejim pemerintahan daerah (lex generalis) sebagaimana ketentuan
Pasal 18 dan Pasal 18A UUD’45.
Bagaimana kedudukan desa cq. Pemerintahan Desa pasca amandemen?
Jika dicermati, melalui pengaturan pada Pasal 18 dan Pasal 18A, desa – dengan
demikian tentunya juga soal ‘Pemerintahan di Desa’ – tidak lagi menjadi bagian
dari tata pemerintahan yang diamanatkan langsung oleh konstitusi seperti yang
pernah berlaku pada masa pra-amandemen. Pasal 18 pasca-amandemen jelasjelas mengatur hanya ada 3 unit wilayah yang disebut ‘Daerah’, berikut dengan
Pemerintahan Propinsi, Kabupaten, dan Kota.
Tafsir selanjutnya, kalaupun diperlukan apa yang kemudian disebut sebagai
sistem pengaturan tentang ‘penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Desa atau
disebut dengan nama lain’ atau disingkat ‘Pemerintahan Desa atau disebut dengan
nama lain’, kedudukannya tidaklah menjadi bagian dari rezim Pemerintahan
Daerah, melainkan menjadi unit pemerintahan yang otonom, berdasarkan
‘otonomi asli’ desa (atau yang disebut dengan nama lain). Bisa juga disebutbakan
bahwa ‘otonomi desa’ adalah ‘imbangan’ dari ‘otonomi daerah’, sebagaimana
diatur oleh Pasal 18B Ayat 2. Sebagaimana juga dikemukan Manan (2002) “...
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ini tidak hanya diakui tetapi juga
dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya
dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan
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ini mengandung makna bahwa kesatuan masyarakat hukum adat berhak atas
segala perlakuan dan diberi kesempatan sebagai subsistem Negara kesatuan
Republik Indonesia yang maju, sejahtera, dan modern” (cetak tebal ditambahkan).8
Kalaupun pengaturan tentang ‘Pemerintahan Desa’ itu perlu ‘merujuk’
pada pasal-pasal yang mengatur soal-soal yang menyangkut kepemerintahan
(daerah), hal itu tidak harus berarti ‘otonomi desa’ berada di bawah ‘otonomi
daerah’. Sebabnya adalah, alih-alih memberikan perhatian pada soal ‘pemerintahan
desa’, proses amandemen Pasal 18 memang memberikan perhatian khusus pada
soal-soal yang menyangkut desa atau disebut dengan nama lain, sebagaimana
yang ditunjukkan oleh Pasal 18B ayat 2.
Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa kedudukan desa sebenarnya
setara dengan kedudukan ‘daerah’ dan/atau ‘daerah istimewa’ itu. Hal ini didasarkan
pada pandangan Prof. Talizinduhu Ndraha (1999) yang menyebutkan bahwa
kewenangan (dalam sistem pemerintahan) dapat diturunkan/dikembangkan dari
dua jenis hak yang berbeda satu sama lainnya. Masing-masing adalah hak bawaan,
yakni hak yang melekat pada entitas yang bersangkutan; dan hak berian, yakni
hak yang muncul sebagai hasil pemberian/peyerahan dari kekuasaan yang lebih
tinggi. Dengan konsepsi yang demikian maka sejatinya ‘Daerah’ memiliki ‘otonomi
daerah’, yang dikembangkan berdasarkan ‘hak berian’, kecuali untuk daerahdaerah tertentu sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 18B ayat 1, di mana
hak-haknya juga diturunkan dari hak-hak bawaan yang dimilikinya. Sementara
Desa atau disebut dengan nama lain memiliki ‘otonomi desa’, yang muncul
sebagai konsekwensi ‘hak bawaan’ (yang muncul sebagai akibat disebutkannya
‘hak asal-usul’ (sebelum amendemen) dan/atau ‘hak-hak tradisional’ di dalam
UUD 45 pasca-amandemen. Oleh sebab itu sering pula disebut sebagai ‘otonomi
asli’. Dengan demikian, kedudukan desa bukanlah di bawah kabupaten/kota,
tetapi desa, seperti halnya juga kabupaten/kota, berada langsung di bawah Pusat.
Maka, meskipun dalam pelaksanannya hal-hal yang terkait desa tidak dapat
dilepaskan dari peran serta kabupaten/kota, azas yang menghubungkannya
8
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bukanlah bagian dari kewenangan kabupaten/kota berdasarkan azas desentraliasi,
melainkan berdasarkan penugasan-penugasan perbantuan Pusat kepada Kabupaten.

Implikasi pengaturan tentang Desa ke depan
Implikasi dari amandemen konstitusi yang kemudian melahirkan rumusan
Pasal 18 (baru) dan Pasal 18A serta 18B UUD 1945 adalah keharusan perubahan
paradigma yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terutama
berkaitan dengan keberadaan dan kedudukan entitas otonom di tingkat lokal,
dalam hal ini yang kita sebut sebagai desa (atau disebut dengan nama lain)
sebagaimana pesan Pasal 18B ayat (2). Perubahan mendasar tersebut hadir
sebagai konsekuensi dari pengakuan (recognition) terhadap “desa atau disebut
dengan nama lain” sebagai lembaga otonom yang dengan demikian harus pula
diakui status dan hak-haknya secara khusus, bahwa desa berada diluar kerangka
sub-sistem pemerintahan daerah; dalam hal ini kabupaten. Sejauh yang dapat
dipelajari dari risalah resmi yang tersedia, ingin
ditegaskan di sini bahwa adanya anggapan
bahwa terselipnya mandat untuk mengatur
desa melalui perumusan Pasal 18 ayat
(7), sehingga desa adalah bagian dari
hak desentraliasi ke kabupaten/kota,
kurang memiliki landasan yang kuat.9
Seturut rumusan Pasal 18B ayat
(2) maka pengakuan “desa atau disebut
dengan nama lain” setidaknya harus
melingkupi pada tiga aras hak asal-usul,
Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2010), Dalam sebuah perdebatan terkait
tarik-menarik soal pintu masuk pengayuran desa ini, apakah dimulai dari Pasal 18 ayat 7 dan baru
kemudian memberikan pengecualian berdasarkan Pasal 18B ayat 2, atau justru sebaliknya, Prof.
Sadu Warsito menengahi perdebatan itu dengan arif. Katanya: hal itu (soal-soal yang berkaitan
dengan pengaturan pemerintahan desa) memang pernah dipertanyakan dalam rapat-rapat dalam
proses amandemen Pasal 18. Namun, seingat saya, tidak ada jawaban dan kesimpulan yang diambil
dalam topik ini. Boleh jadi karena topic ini diasumsikan telah termasuk ke dalam makna dari Pasal
18B ayat (2).
9
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yaitu: pengakuan terhadap susunan asli; pengakuan terhadap sistem norma/
pranata sosial yang dimiliki dan berlaku; serta, pengakuan terhadap basis material
yakni ulayat serta aset-aset kekayaan desa (property right).
Di samping itu, pengaturan lebih lanjut dari pengakuan “desa atau disebut
dengan nama lain” harus pula benar-benar mendasarkan pada pertimbangan
pada ciri-ciri keberagaman sosial dan budaya masyarakat yang ada. Oleh sebab
itu, sistem penyelenggaraan pemerintahan juga harus lebih beragam lebih
daripada sekadar sistem pemerintahan yang ada berlaku sekarang ini. Apabila
dalam pembicaraan hubungan pusat dan daerah sebagai konsekuensi pesan
Pasal 18 baru dan Pasal 18A menghasilkan konsensus nasional mengenai
desentralisasi dan otonomi daerah, maka seyogyanya konsekuensi dari pesan
Pasal 18B ayat (2) juga harus menghasilkan konsensus nasional tentang
desentralisasi dan otonomi desa. Perbedaannya, jika dalam pesan Pasal 18 baru
dan Pasal 18A desentralisasi melahirkan pengakuan terhadap otonomi daerah
melalui pembagian kekuasaan dan pembagian keuangan, sedang dalam pesan
Pasal 18B ayat (2) pengakuan terhadap entitas otonom-lah (baca: desa atau
disebut dengan nama lain) yang kemudian melahirkan desentralisasi desa yang
— seharusnya — juga lengkap dengan pembagian kekuasaan dan keuangan.
Dengan demikian basis nalarnya jelas; yaitu pengakuan membawa konsekuensi
munculnya kewenangan berdasarkan prinsip subsidiaritas.10
Namun oleh karena keberadaan “desa atau disebut dengan nama lain”
secara karakteristik cukup beragam — belum lagi bila ditambah dengan
keberadaan konstruksi desa yang sudah tidak asli lagi — maka implementasi
desentralisasi dan otonomi desa hendaknya juga harus bisa mengakomodasi
eksistensi keberagaman tersebut. Lebih-lebih basis logikanya adalah pengakuan
yang melahirkan subsidiaritas tadi. Dalam kontek ini penting untuk mengingat
apa yang disampaikan Prof. Dr. R. Soepomo, SH. (1993). Menurutnya, “…
persamaan hukum hanyalah bisa diterima, jikalau didasarkan kepada persamaan
10
Artinya, kewenangan desa mencakup kewenangan dalam skala local. Artinya, hal-hal
yang dapat diselenggarakan oleh desa selayaknya tidak dikerjakan oleh otoritas lain yang berada
di luarnya.
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keadaan dan kebutuhan; jika
tidak, keseragaman hukum akan
dirasakan sebagai ketidak-adilan
yang menyakitkan.”
Maka, dalam konteks
mengakomodasi eksistensi
keberagaman desa, setidaknya
disain desentralisasi desa akan
mengarah pada tiga macam
bentuk penyelenggaraan pemerintahan
di aras desa itu. Masing-masing
adalah sistem Desa Asli/Desa Adat; sistem Desa Praja; dan dan sistem Desa
Perbantuan.1
Dalam sistem ‘desa asli’ (atau ‘desa adat’), maka penyelenggaraan sistem
pemerintahan di level lokal akan menerapkan desentralisasi dan pengakuan
secara penuh dan istimewa mengingat susunan kelembagaan asli, sistem norma/
pranata sosial dan ulayat sebagai wujud dari property right, semuanya masih
hidup dan berjalan. Dalam hal ini kehadiran negara melalui pengaturan, tidak
lebih sekadar mengakui eksistensi dan kedudukan melalui peran menunaikan
kewajiban-kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar
kehidupan warga negaranya. Misalnya mengenai akses kesehatan dan pendidikan.
Di sini letak Negara —lembaga supradesa—terhadap sistem desa asli ada pada
posisi yang relative mengambang (floating state). Pengembangan kemandirian
desa dalam sistem desa asli akan lebih banyak ditopang dari keleluasaan desa
dalam mengkapitalisasikan ulayat dan aset-aset (property right) yang dimiliki
sesuai dengan preferensi kemitraan institusi eksternal supradesa menurut selera
desa yang bersangkutan. Dengan demikian negara juga berkewajiban menggaransi
ketersediaan dan penguasaan property right oleh desa. Mengenai eksistensi sistem
desa asli di dalam sistem pemerintahan tersebut dapat dilabeli sebagai asymmetric
recognition sebagaimana gejala teoritis yang juga berlaku dalam daerah-daerah
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istimewa dalam mandat Pasal 18A—yang dikecualikan dari desentralisasi dan
otonomi daerah konvensional yang berlaku—yang kita kenal dengan asymmetric
decentralization.11
Sedang sistem ‘Desa Praja’ dimunculkan sebagai respons untuk merevitalisasi
keberadaan desa-desa di sebagian besar Jawa dan sebagian di luar Jawa dalam
untuk menjadi local-self government. Prinsip dasar pertama adalah, desentralisasi
desa merupakan pengakuan negara terhadap self-governing community, dan
prinsip selanjutnya adalah pembagian kewenangan dan keuangan kepada desa
untuk membuat desa sebagai local-self government (Sutoro Eko dan Adur Rozaki,
2005: 45). Konsekuensi dari sistem Desa Praja, kewajiban negara dalam
desentralisasi keuangan adalah memastikan perimbangan keuangan yang layak
dan mencukupi untuk diberikan kepada desa sebagai modal pembangunan
mereka. Selain itu, juga harus ada upaya redistribusi aset-aset sebagai basis
material (property right) bagi desa sebagai wujud revitalisasi ‘ulayat’ yang selama
ini telah berkurang baik sebagai akibat dinamika pertambahan penduduk atau
karena telah digerus oleh kekuatan supradesa yang menghisap. Perbedaan
mendasar pada sistem Desa Praja dibanding sistem Desa Asli/Desa Adat adalah
dalam institusionalisasi tata pemerintahannya — baik mekanisme dan lembaga
penyelenggaranya — yang sedikit banyak akan diatur oleh hukum negara,
yakni ‘undang-undang desa’ ini sendiri.
Perlu disampaikan bahwa konsepsi Desa Praja yang dimaksud di dalam
gagasan ini adalah desa yang berbeda dari konsep desapraja yang (pernah)
dimaksud oleh UU No. 19 Tahun 1965. Sistem Desa Praja berangkat dari
asumsi bahwa negara mengakui entitas otonom (self governing community) yang
sekaligus memperoleh desentralisasi (local-self government). Dengan demikian
di dalam konsep Desa Praja tetap ada dan berlaku sistem pemerintahan modern
(baca: prasyarat pemerintah yang demokratis) melalui organ-organ kelengkapan,
Meskipun begitu, agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
di Tingkat Desa dapat berjalan efektif maka pilihan Sistem Desa Asli ini HANYA dapat
dilaksanakan jika struktur dan organsiasi desa asli yang bersangkutan telah memenuhi syaratsyarat yang diperlukan bagi sebuah organisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
yang efisien, sebagaimana yang akan diatur oleh kebijakan khusus tentang hal ini.
11
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mekanisme maupun prosedur dari sistem pemerintahan yang diatur oleh negara,
namun dengan tetap menghormati kedudukannya sebagai desa yang otonom.
Artinya, otoritas pemerintah supradesa hanya membuat pedoman mengenai
prasyarat sistem pemerintahan yang demokratis bagi entitas desa tanpa
mengurangi otonomi desa. Misalnya, pedoman mengenai nomenklatur organorgan kelengkapan organisasi desa yang minimal harus ada dalam rangka
penyelenggaraan check and balances pilar-pilar lembaga kekuasaan (eksekutif,
legislatif dan—mungkin—yudikatif ) di desa. Kemudian mengenai pedoman
tentang mekanisme hubungan antar pilar-pilar lembaga kekuasaan, dan juga
pedoman mengenai prosedur pengisian jabatan-jabatan di dalam pilar-pilar
lembaga kekuasaan tadi.
Oleh karenanya sistem Desa Praja harus ditempatkan sebagai sistem
pemerintahan yang bukan merupakan bagian dari subsistem pemerintahan
supradesa. Ini yang membedakan dengan konsep desapraja sebagaimana yang
dianut oleh rejim UU No. 19 Tahun 1965. Desapraja menurut UU No. 19
Tahun 1965 meski merupakan local-self government tetapi tetap diposisikan
sebagai subsistem pemerintahan supradesa yang lebih tinggi. Sebagaimana
pengertian di dalam UU tadi yang meletakkan desapraja sebagai unit terendah
dalam hierarkhi sistem pemerintahan; yaitu daerah daerah tingkat III di bawah
provinsi dan kabupaten. Di mana dalam ketetuan tersebut dikenal istilah
“Daerah Atasan”, yaitu: Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I yang menjadi
atasan dari desapraja (Pasal 2 huruf b UU No. 19 Tahun 1965). Lebih-lebih
di dalam UU tersebut dengan tegas juga disebutkan bahwa “kepala desapraja
adalah penyelenggara utama urusan rumah tangga desapraja dan sebagai alat
Pemerintah Pusat” (Pasal 8 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1965).
Sementara sistem Desa Perbantuan berangkat dari kepanjangan tangan
negara untuk menunaikan fungsi-fungsi pelayanan publiknya terhadap warga
negaranya, mengingat sudah tidak ada lagi kelembagaan desa yang merepresentasikan
otonomi dan kemandirian komunitas. Akomodasi ini mengingat perkembangan
sosial kemasyarakatan yang heterogen yang semakin cepat terutama di daerah-
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daerah mulai maju oleh pengaruh modernisasi. Dalam hal ini keberadaan sistem
desa administrasi sama sekali merupakan domainnya negara, yang dengan
demikian desa administrasi kompatibel sebagai bagian dari subsistem pemerintah
supradesa. Model desa administrasi juga diutamakan untuk daerah-daerah
terpencil di mana warga dan sistem organisasi desa aslinya belum mampu – atau
belum mau -- menyelenggarakan sistem pelayanan publik yang diinginkan.
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DALAM AYUNAN POLITIK
Mulyadi J. Amalik
Dutha Tani Karawang
Abstract
There is no significan change in village’s political pendulum. Since the era of
kingdom, colonialism, Old Order, New Order, until Reformation, village remains
the object of centralized power. In the era of kingdom and colonialism, village was
placed as the object of economic exploitation. In Old Order, although village was
interestingly rich with political dynamics through the introduction of political
parties with their respective ideologies, economically village remained lack of
capability in spite of its vast natural resources, that it retained its poverty line.
Conversely, during Old Order, empowerment program was focused on developing
village’s economy through the improvement of village production and technology
through home and small-scale industries. However, New Order was identical
with village subjugation through the uniformisation of a la Java village for teh
whole village in Indonesia, for the sake of New Order’s status quo. As a result,
village community turned to be dependent on the state. A similar news comes
from reformation era in which village remains less empowered for the tendency of
village empowerment programs that are economically and politically pragmatic.
As such a state of being, village is prone to commodification and objectivication.
Keywords: political movement, community empowerment, villages.
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Pendahuluan
Pergerakan politik di desa-desa Nusantara sejak masa kerajaan, kolonial,
hingga masa kemerdekaan dan reformasi tak banyak mengalami perbedaan.
Masyarakat desa dari waktu ke waktu masih menjadi “warga kelas dua” dalam
wacana politik dan ekonomi Indonesia. Ciri agraris yang melekat kuat pada
sistem kehidupan masyarakat desa tak begitu berarti mengingat lemahnya daya
tawar masyarakat desa, terutama kaum petani desa, terhadap berbagai kebijakan
pemerintah. Dalam kata lain, model pembangunan top down selalu menghiasi
wajah masyarakat desa sejak masa feodalisme, kolonialisme, dan pascakolonial
atau masa kemerdekaan Republik Indonesia (Orde Lama, Orde Baru, dan Orde
Reformasi).
Pemberdayaan masyarakat desa pun mengalami tantangan berat saat ini.
Salah satu alasannya ialah, 1) sistem sosial masyarakat desa tumbuh kian kompleks
akibat gempuran globalisasi yang ditandai oleh gesitnya penetrasi modal di tengah
masyarakat; dan 2) kencangnya teknologi informasi dalam menyisir kehidupan
masyarakat di kampung-kampung. Kondisi ini jelas sangat mengguncang jiwa
bagi masyarakat desa kelas bawah yang tak mungkin menyesuaikan diri. Akan
tetapi, keadaan itu juga cukup memukul mental bagi priyayi, bangsawan, atau
orang kaya di desa yang harus menambah anggaran pengeluaran (konsumsi)
demi menjaga status sosialnya. Sebagai contoh--meskipun ini tak dapat digeneralisasi
untuk semua masyarakat desa di Indonesia--, pada akhir tahun 2012 (Jawa Pos,
25 Desember 2012, 21 dan 31) Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya merilis hasil
pendataan pasien sakit jiwa di banyak Puskesmas di Jawa Timur. Hasilnya, terdapat
sekitar 15% atau 5,7 juta orang yang menderita gangguan jiwa dari sekitar 38
juta jiwa penduduk Jawa Timur. Angka penderita gangguan jiwa ini tergolong
tinggi. Sebesar 11% dari jumlah pasien itu adalah penderita gangguan jiwa berat
yang banyak tersebar di pedesaan, sedangkan 4% sisanya tergolong penderita
gangguan jiwa ringan yang tersebar di perkotaan. Penderita gangguan jiwa berat
di pedesaan umumnya berusia produktif, yaitu antara 15 hingga 50 tahun. Lebih
mengejutkan lagi, diberitakan bahwa angka pasien penderita gangguan jiwa ini
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cenderung meningkat saat ujian nasional anak sekolah dan Hari Raya Idul Fitri
(Lebaran). Tampaknya, kecukupan materi untuk memenuhi kebutuhan hidup
dan gaya mengonsumsi atau cara mengonsumsi gaya hidup merupakan inti
masalah yang melatari gangguan jiwa di atas.
Di sisi lain, masyarakat kota sudah banyak mengambil alih cara kerja atau
cara hidup orang desa, seperti membangun paguyuban hobi, menjual atau
mengonsumsi makanan vegetatif, hidup sederhana, dan lain-lain. Sementara
itu, ekonomi masyarakat petani desa terus mengalami dualisme antara subsisten
dan kapitalisasi. Di sisi politik, wacana demokrasi berkembang sangat liar dan
ditafsir sebagai kebebasan tak berbatas. Masyarakat desa dijadikan “petasan
sumbu pendek” oleh politisi lokal dan nasional. Kekerasan politik kerap
dipertontonkan seakan bagian dari cara berdemokrasi.
Apakah ideologi nasional sebagus Pancasila sudah mati atau masih hidup
di kalangan masyarakat desa? Inilah salah satu pertanyaan yang kadang membuat
kita ingin selalu menjadi “golongan putih” (golput) alias tidak memilih dalam
setiap pemilihan umum. Namun, tak bisa diprediksi apakah masyarakat desa
mau menjadi golput manakala mereka digiring ke bilik suara dengan lambaian
uang lima puluhan atau seratusan ribu.

Makna Kontekstual Desa
Memahami konsep tentang “desa” dengan segala konstruksi budaya dan
politik di baliknya sangat penting pada masa sekarang agar perencanaan
pemberdayaan desa di seluruh wilayah Indonesia tidak menimbulkan resistensi
dari masyarakat. Pengertian tentang istilah “desa” di Jawa cenderung terwarisi
dari sistem pemerintahan kolonial, yaitu bersifat administratif. Daftar keanggotaan
masyarakatnya ditentukan berdasarkan teritorial atau lokasi tempat tinggal
warga. Menurut Ter Haar yang dikutip Arbi Sanit (2000, 21), masyarakat desa
di Jawa terbentuk atas dasar asas teritorial murni sehingga warganya terdiri dari
kumpulan keluarga-keluarga, dan orang asing di luar keluarga pendiri desa
yang tinggal di desa itu tetap dianggap penduduk desa.
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Sementara itu, hirarki sosial masyarakatnya terkonstruksi secara politik
pula, seperti terlihat dalam istilah “keluarga sejahtera dan prasejahtera”, “masyarakat
desa tertinggal”, atau “masyarakat (primitif ) pedalaman”, dan lain-lain. Cara
pandangnya sentralistik; subyek mengonstruksi obyek. Masyarakat desa tak
mengampanyekan istilah sendiri atas status sosial mereka di desa. Kriteria yang
disebut “kaya” atau “miskin” menurut ukuran masyarakat desa sendiri, misalnya,
tak pernah diungkap untuk melihat suasana batin atau sikap mental warga desa.
Padahal, hal ini sangat penting dibandingkan, yaitu antara bahasa pemerintah
dan kalangan nonpemerintah agar tak terjadi kesalahan dalam program pemberdayaan
masyarakat desa. Apalagi, pemberdayaan itu bersifat bantuan bagi setiap keluarga
atau kelompok warga, baik dalam bentuk uang tunai langsung, kapasitas
kelembagaan, maupun infrasruktur, dan lain-lain.
Keanggotaan masyarakat desa di daerah-daerah di luar Pulau Jawa dihitung
berdasarkan pertalian darah atau garis kesukuan sehingga dapat melampaui
teritorial desa. Sistem ini biasanya digunakan oleh komunitas atau masyarakat
adat yang tidak mengenal konsep desa. Konsep desa hanya cocok dan memang
berasal dari masyarakat Jawa. Mengenai istilah “desa” ini Denys Lombard (terj.
1996/2005) berpendapat:
Hendaknya diingat terlebih dahulu bahwa istilah umum desa (dari bahasa
Sanskerta desa: “daerah”, “negeri”) yang mengacu pada pemukiman penduduk
di Jawa, sesungguhnya meliputi kenyataan yang beraneka-ragam, dengan sejarah
yang berbeda-beda. Di Pasundan, ada kalanya terdapat struktur-struktur yang
sangat kuno, seperti misalnya di tanah Baduy dan Leles. Di sana desa dibagi dua:
“Baduy dalam” dengan jumlah penduduk tetap sama, dan “Baduy luar” yang
menyediakan pengganti-pengganti bagi mereka yang meninggal. Sebaliknya, di
tempat-tempat lain, pembukaan dan penghunian tanah relatif baru, sejak abad
ke-17 atau ke-19. Di samping itu, desa perdikan atau desa bebas pajak cenderung
berfungsi secara otonom, lepas dari pusat pemerintahan, sebaliknya desa-desa
pengrajin, yang terpusat pada produksi komersial (gula, ikan, batik…) hanya
berkembang dalam kaitannya dengan jaringan jalan dan sungai (h. 81).

Pada zaman feodalisme atau masa kerajaan, desa-desa di Nusantara
merupakan lumbung upeti untuk membangun ketahanan pangan keluarga
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istana atau kerajaan yang menguasainya. Elit-elit politik di desa diciptakan dan
diplot sebagai pemimpin desa sekaligus menjadi aktor perpanjangan tangan
dan penjamin keselamatan kerajaan atau keluarga istana. Realitas ini lebih
bersifat penaklukan wilayah pedesaan dan perbudakan atas petani desa oleh
bangsawan kerajaan daripada pemakmuran atau pemberdayaan. Kisah-kisah
tentang raja yang alim dan bijaksana merupakan pengecualian yang bersifat
personal. Kekuasaan sang raja itu tetap saja dibangun atas dasar penaklukan
dan “pemaksaan” aturan kerajaan atas masyarakat pedesaan. Pemerintah kerajaan
atau bangsawan istana berkuasa penuh mengonstruksi partisipasi politik dan
ekonomi rakyat pedesaan. Di sini, pusat atau ibu kota kerajaan adalah simbol
kota, sedangkan daerah-daerah taklukan di pinggirnya adalah simbol desa.
Istilah “desa” dimaknai sebagai bayangan atau subordinasi “kota kerajaan” yang
menguasainya, baik secara politik, ekonomi maupun budaya. Proses pemberdayaan
masyarakat “desa” lebih bersifat hadiah dari penguasa atas loyalitas warga desa,
bukan sebagai konsekuensi hak atas kewajiban atau akibat proses demokratisasi.
Gambaran antara kota kerajaan sebagai pusat dan daerah di luarnya sebagai
pinggiran itu dapat dilihat dalam kitab Nagarakertagama karya Mpu Prapanca.
Pada pupuh XII bait 6 kitab itu Prapanca melukiskan makna kosmis kota atau
kraton sebagai pusat kota (kerajaan) dengan daerah di luarnya seumpama
hubungan antara “matahari dan bulan” sebagai pusat dan “bintang-bintang
dan planet” sebagai pinggiran. Pada pupuh XVII bait 3 tergambar lagi makna
ibu kota kerajaan sebagai “makrokosmos dari seluruh kerajaan: ibu kota itu
konon bagaikan ‘keseluruhan Tanah Jawa’; kediaman abdi raja diibaratkan
tempat tinggal ribuan pengikut raja; dan ladang-ladang di sekitar istana
diibaratkan ‘pulau-pulau luar Jawa’ (lwir ning paranu sa), sedangkan tamantaman yang damai bagaikan rimba dan gunung” (Denys Lombard, terj.
1996/2005, 61).
Dalam konteks di atas, pergerakan politik di desa sepenuhnya dikendalikan
oleh raja yang berkuasa. Perlawanan masyarakat desa atas berbagai peraturan
pemerintah kerajaan yang merugikan biasanya segera ditumpas dengan kekuatan
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“militer” (tentara kerajaan). Penggerak perlawanan pun biasanya kalangan
bangsawan yang sakit hati pada raja atau digerakkan oleh tokoh desa yang
kharismatik dan sakti mandraguna. Perlawanan itu hanya bersifat militeristik
dengan persenjataan tradisional. Dengan demikian, istilah “desa” belum mengacu
pada konsep administrasi dan birokrasi sebagaimana diterapkan Belanda ketika
berhasil menduduki wilayah Nusantara setelah melibas sejumlah kerajaan.
Sejak bangsa Belanda menguasai seluruh wilayah Nusantara terhitung
dari tahun 1755 dan lalu membangun pemerintahan Hindia Belanda dari
tahun 1801 hingga 1942, hirarki pemerintahan desa diatur secara modern
melalui perundang-undangan. Namun, pengaturan itu lebih bersifat mencaplok
atau mencangkok gaya kekuasaan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang sudah
ditaklukkan. Rakyat desa tetap menjadi obyek sumberdaya manusia gratis
untuk buruh perusahaan perkebunan bangsa Belanda dan untuk tenaga militer
pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, tanah-tanah dipedesaan dieksploitasi
dengan sistem kepemilikan individu dan pola tanam yang beragam untuk
kepentingan pemerintah Belanda. Di sini, pemilik modal atau kapitalis swasta
bersekutu bahu-membahu dengan pemerintah kolonial Belanda. Satu pihak
bertindak sebagai penyedia modal dan pihak lain menyediakan regulasi atau
produk perundangan yang melindungi pemilik modal. Dalam kata lain, aktor
pelaku “kapitalisme perkebunan di Indonesia justru berfungsi sebagai tangan
kanan pemerintah kolonial Belanda, sebagai penghasil devisa yang dibutuhkan
untuk pengembangan industri dalam negeri Belanda” (Loekman Soetrisno,
1988, 15), bukan untuk anak bumiputra Nusantara. Jadi, pemerintah Belanda
tidak membawa kapitalisme industri ke Indonesia, melainkan kapitalisme
perkebunan. Dalam hal ini, lebih lanjut Loekman Soetrisno (1988) berpendapat:
Adalah suatu historiscal coincidence bahwa kapitalisme masuk ke Indonesia bukan
melalui usaha-usaha industri, tetapi melalui usaha perkebunan. Jenis kapitalisme
perkebunan memang sangat berbeda dengan jenis kapitalisme industri seperti
yang muncul di Eropa di mana kapitalisme industri muncul sebagai kekuatan
tandingan dari negara, khususnya feodalisme. Kapitalisme jenis ini juga berfungsi
sebagai motor pembaru dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang
puncaknya di Eropa dapat kita lihat pada Revolusi Industri.
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Dalam kegiatan kapitalis perkebunan membutuhkan dua faktor produksi, yakni
tanah dan buruh yang murah. Hal ini hanya mungkin dicapai apabila kapitalis
perkebunan itu dapat menjalin kerjasama dengan negara dan aparatnya di mana
para kapitalis perkebunan menanamkan modalnya (h. 14-15).

Politik kerja paksa (rodi), tanam paksa (kultuurstelsel), dan adu domba
(divide et impera) yang diterapkan Belanda merupakan bagian dari skema
penghisaban total terhadap sumberdaya alam dan manusia Indonesia saat itu.
Tidak ada pembedayaan masyarakat desa dalam pengertian membangun
keswadayaan atau kemandirian kecuali penguatan imperium modal negara
penjajah atau kapitalisasi berbasis agraria yang secara ekonomi sangat eksploitatif,
secara politik sangat represif, dan secara budaya bersifat hegemonik. Feodalisme
di Nusantara kalah, kapitalisme Barat pun menang. Kemenangan itu merupakan
salah satu contoh dari buah Revolusi Industri di masyarakat Eropa. Akan tetapi,
wilayah Nusantara hanya untuk tempat bereksperimen bagi bangsa Eropa yang
diwakili Belanda. Kemajuan ilmu dan teknologi industri di Eropa tidak untuk
dibagikan pada kaum bumiputra, tetapi dijadikan alat penindasan.
Meskipun begitu, ada juga bumbu penyedapnya pada awal abad ke-20,
yaitu politik etis dari pemerintah Hindia Belanda yang relatif memberdayakan
anak negeri dari kalangan ningrat dan birokrat. Politik etis ini, terutama di sektor
pendidikan, melahirkan kaum intelektual muda berpikiran maju a la Barat yang
mulai berani melawan penjajah Belanda lewat gerakan politik. Kaum intelektual
muda inilah yang menjadi pencetus pergerakan politik di pedesaan dalam bentuk
pengorganisasian massa yang berskala regional atau nasional, baik melalui partai
politik maupun organisasi sosial. Perlawanan terhadap penjajah Belanda pun
menjadi dua pintu, yaitu lewat gerakan organisasi sosial atau partai politik dan
lewat gerakan militer dengan persenjataan modern. Sementara sebelumnya,
meskipun sudah melewati masa feodalisme, perlawanan masyarakat desa atas
penjajah Belanda masih bersifat militeristik (milisi), skalanya lokal, dan gerakannya
sporadis serta masih sangat tergantung pada pemimpin setempat. Persenjataan
militernya pun masih mengandalkan senjata tradisional.

Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 1, 2013

37

Mulyadi J. Amalik

Istilah “desa” dalam konteks kaum intelektual pergerakan itu pun menjadi
sangat ideologis karena bermuatan spirit nasionalisme yang penuh gairah;
bermuatan konsep negara-bangsa. “Desa” bukan hanya bermakna teritorial
atau tapal batas wilayah, tetapi juga wahana persemaian ideologi karena menjadi
kampung pelatihan kaum pergerakan dan tempat mengordinasi dan mengonsolidasikan
berbagai sektor kekuatan masyarakat desa. Secara militer, “desa” menjadi “markas
tersembunyi” kaum gerilyawan pejuang kemerdekaan sekaligus sebagai rumah
logistik yang tak kasat mata. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan
cara membangun kesadaran nasionalisme melalui media pendidikan dan
kesehatan. Ini didasari fakta bahwa kemiskinan, buta huruf, dan wabah penyakit
menular yang selalu menimpa rakyat desa bertahun-tahun bukan disebabkan
faktor alami atau kutukan, melainkan karena penghisaban sumberdaya alam
dan penindasan sumberdaya manusia oleh penjajah. Namun demikian, revolusi
kemerdekaan Republik Indonesia sesungguhnya tidak dipelopori oleh masyarakat
desa, seperti pedagang, nelayan, petani atau buruh tani, melainkan oleh kaum
intelektual atau terpelajar hasil pendidikan modern a la Barat. Dalam hal ini,
kaum intelektual atau terpelajar itu bukanlah simbol yang mewakili ciri kota
atau desa. Orang terpelajar (terdidik) bisa berasal dari masyarakat desa, seperti
priyayi, pedagang, petani kaya, atau elit desa, sementara orang kota tak selalu
berpredikat terpelajar, seperti kaum miskin kota atau pekerja serabutan.
Di sisi lain, sebetulnya ada kekuatan pelopor yang bersumber dari kaum
santri dan ulama dari kalangan pesantren yang berbasis di desa-desa. Santri
dan ulama pesantren ini tentulah masuk golongan kaum intelektual dan
terpelajar, meskipun pendidikannya tidak berhaluan Barat. Lantaran itu, istilah
“desa” dimaknai secara spiritual oleh kalangan santri dan ulama pesantren,
yaitu sebagai kampung penyucian diri dan hati dari segala bentuk godaan
duniawi. Penjajahan Belanda yang otomatis menghancurkan tata nilai “desa”
sebagai simbol kampung spiritual itu pun dilawan dengan semangat teologis.
Sebagai contoh, menurut Kuntowijoyo (1993/2002, 6) pemberontakan atau
mobilisasi petani sekitar abad ke-19 banyak dipimpin oleh para bangsawan,
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tetapi lebih banyak lagi dipimpin oleh ulama pedesaan atau guru. Ideologi
pemberontakan atau mobilisasi masyarakat desa itu ialah Ratu Adil, Jihad fi
sabilillah atau pandangan eskhatologisme. Ideologi ini, sebagaimana terbukti
dalam gerakan messianisme, millenarianisme, revivalisme, atau sektarianisme,
rupanya lebih gampang disampaikan pada wong cilik atau rakyat kelas bawah
di pedesaan yang berpola-pikir tradisional dan berbudaya rukun serta guyup.
Gerakan tradisional ini (Djoko Suryo, 1985) “didasarkan atas sentimen-sentimen
komunal (komunal segmented)” sehingga “bercorak lokal atau regional” (h. 21).
Lebih tegas lagi, Kuntowijoyo (1988, 103) menyatakan bahwa pada abad
ke-19 pesantren merupakan salah satu kekuatan penggerak masyarakat desa
dalam melawan kekuasaan birokrasi kolonial di pedesaan. Peran santri dan
ulama pesantren sangat signifikan saat itu. Resolusi Jihad yang dideklarasikan
ulama Nahdhatul Ulama di Jawa Timur, misalnya, mampu memicu gairah
perlawanan rakyat pada penjajah yang kini kita kenang sebagai perang total 10
Nopember 1945 di Surabaya. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa pesantren
sendiri mengalami perkembangan ke arah eksklusivitas dari semula menjadi
bagian (terintegrasi) dalam desa, lalu menjadi lembaga yang terpisah dari desa,
dan kemudian menjadi komunitas atau lembaga tersendiri yang “terasing dari
desanya” (Kuntowijoyo, 1988, 107).
Akan tetapi, pada konteks pergerakan politik (pemberontakan atau
mobilisasi) yang digerakkan santri dan ulama pesantren di atas, dapat dikatakan
bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan membangun kesadaran
dan kekuatan iman pada Tuhan yang dikaitkan dengan rasa cinta Tanah Air.
Meskipun pemberdayaan ini dikatakan bersifat lokal atau regional, setidaknya
sudah memberikan landasan filosofis atas konsekuensi hubungan vertikal
manusia dengan Tuhan dan implementasi horisontalnya terhadap kaum
bumiputra sebangsa se-Tanah Air. Ini penanda bahwa nasionalisme bisa
digerakkan oleh doktrin agama. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat
desa saat ini dapat saja dilakukan dengan memobilisasi kesadaran nasionalisme
berbasis iman (religiusitas), seperti “praktek jihad melawan korupsi yang dimulai
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dari desa” atau “praktek menjadi makhluk Tuhan yang memelihara bumi dan
air di desa”, dan sebagainya.

Desa Masa Orde Lama
Dinamika politik masa Orde Lama yang selalu dirujuk sebagai barometer
demokrasi Indonesia ialah pemilihan umum parlemen dan konstituante pada
tahun 1955 dan 1957. Ada 4 kekuatan partai politik yang memperoleh suara
cukup besar saat pemilihan umum tahun 1955, yaitu Partai Nasional Indonesia
(PNI), Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdhatul Ulama (NU),
dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Kecuali Masyumi, ketiga kontestan lainnya, yaitu PNI, NU, dan PKI
banyak mendapatkan suara dari pemilih tradisonalnya di Jawa dibanding luar
Jawa. Suara Masyumi justru didapat dari pemilih yang relatif berimbang antara
di Jawa dan luar Jawa. Bila dilihat dari perolehan kursi di parlemen, maka PNI
mendapatkan 45 kursi dari pemilih di Jawa dan 12 kursi dari luar Jawa,
sedangkan PKI mendapat 35 kursi dari pemilih di Jawa dan 4 kursi dari
Sumatera. Kursi NU didapat dari pemilih di Jawa sebanyak 37 kursi dan 8
kursi dari luar Jawa, sementara Masyumi memperoleh 28 kursi dari pemilih
di Jawa dan 29 kursi dari luar Jawa. Dari peta perolehan kursi itu terlihat bahwa
daerah Jawa Tengah merupakan basis kekuatan PNI dan PKI, sedangkan Jawa
Timur merupakan basis pemilih NU (Editor, 1992, 19). Basis-basis pemilih
tradisional inilah yang kemudian dilumpuhkan oleh Orde Baru dengan
menjadikan desa sebagai daerah netral politik. Pancasila dijadikan asas tunggal
partai politik dan pemilih tradisional yang ideologis pun mulai mencair. Padahal,
secara diam-diam Golongan Karya sebagai partai berkuasa membangun citranya
di masyarakat desa melalui tangan birokrasi pemerintahan. Seluruh potensi
kekuatan desa diorganisasi sedemikian rupa atas nama pembangunan desa,
tetapi menjelang pemilihan umum diarahkan menjadi basis suara partai
pemerintah itu. Ini sebuah contoh bahwa Golongan Karya sangat belajar banyak
pada dinamika politik masa Orde Lama di tingkat pedesaan.
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Masyarakat pedesaan merupakan arena klasik dalam pertarungan di antara
kelompok nasionalis, sosialis, komunis, dan agama (Islam, Katolik, Protestan).
Bahkan, pertarungan itu sudah mengakar sejak masa kolonial atau sebelum masa
kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa Orde Lama, gairah mengorganisasi
massa di tingkat pedesaan tak lagi dalam rangka melawan sistem perpajakan dan
monopoli penguasaan tanah dari pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi,
pengorganisasian massa itu dilakukan untuk mencapai tujuan partai, yaitu
memenangkan pemilihan umum atau memperoleh jumlah kursi terbanyak di
parlemen sekaligus membangun sistem sosial baru di tingkat pedesaan. Dengan
demikian, pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh kalangan aktivis partai
politik dengan isu strategis, yaitu membangun sistem masyarakat negara bangsa
sesuai ideologi masing-masing partai. Sebelum kemerdekaan, tentu para aktivis
partai politik membangun keberdayaan masyarakat pedesaan dengan isu “mengambil
hak bumiputra atas kemerdekaan” dan “menentukan nasib sendiri” dari penjajahan
pemerintah kolonial Belanda. Namun, ideologi masing-masing partai politik
diajukan sebagai dasar analisis dan argumentasi, sementara masyarakat di pedesaan
tetap menjadi unit analisis pengentasan.
Pada konteks di atas, dapat dipastikan bahwa pertarungan terpanas
masing-masing partai politik dalam perebutan suara memang terjadi di level
masyarakat pedesaan. Trikotomi priyayi, abangan, dan santri di masyarakat
pedesaan pun mengalami simplifikasi karena memang dihidupkan oleh kalangan
politisi sebagai siasat untuk mencapai kemenangan. Tak penting apakah trikotomi
itu atau dikotomi santri versus abangan itu betul-betul sebagai ciri melekat pada
masyarakat desa. Persaingan itu sering pula disederhanakan sebagai pertarungan
politik aliran. Kuntowijoyo (1993/2002) mendefinisikan politik aliran itu
sebagai “koalisisasi vertikal tanpa mengingat kelas sosial dan stratifikasi” (h. 2).
Untuk itu, Kuntowijoyo (1993/2002) memetakan PNI sebagai representasi
kekuatan nasionalis dan PKI sebagai komunis nonagama. Sementara itu,
Masyumi merepresentasikan kelompok (Islam) modernis, sedangkan NU
merupakan kelompok (Islam) tradisionalis. Akan tetapi, menurut Selo Soermardjan
(terj. 1962/1981, 152-153) yang pernah melakukan penelitian mengenai
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perilaku pemilih di kalangan masyarakat desa di Daerah Istimewa Yogyakarta,
bahwa pada rentang tahun 1950-an kategori partai politik berdasarkan aliran
itu tak menunjukkan banyak perbedaan di pedesaan, baik di kalangan pemimpin
partai politiknya maupun massa pengikutnya. Sesorang masuk ke suatu partai
politik bukan karena keyakinan ideologi, melainkan atas pengaruh lingkungan
atau demi mengejar status sosial tertentu di tengah masyarakat desa. Oleh
karena itu, sangat biasa terdengar jawaban, “Kados umume mawon” (Seperti
yang lain-lain saja), yang dilontarkan oleh seorang warga desa bila ditanyakan
tentang partai politik pilihannya saat pemilihan umum. Suatu hal yang biasa
pula bila ada sesorang yang menjadi aktivis sebuah partai politik di desa tidak
memahami propaganda partainya. Hal yang biasa juga terjadi pada seseorang
yang semula menjadi anggota suatu partai politik di suatu desa, lalu berpindah
tinggal ke daerah lain dan seketika telah menyandang jabatan penting di partai
yang berbeda. Kenyataan ini bisa terjadi pada masa lalu mungkin disebabkan
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa atau bisa pula karena bawaan
watak kultural masyarakat desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, pada
masa sekarang pun sesungguhnya lumrah terjadi pada seorang aktivis partai
politik tertentu yang seketika berpindah ke partai politik lainnya. Mungkin
karena aktivis itu tak lagi memiliki peluang di partai politiknya yang lama
mengingat kejadian itu kerap terlihat saat mendekati pemilihan umum.
Mengenai pengaruh pergerakan partai politik di kalangan masyarakat pedesaan
yang mengusung berbagai aliran itu, Kuntowijoyo (1993/2002) berpendapat:
Masuknya kekuatan-kekuatan politik di pedesaan, partai-partai dengan rantingranting jauh ke desa, telah mengguncang dikotomi tradisional antara desa dan
supradesa, antara petani dan priyayi, antara “sikap nonekonomis dari priyayi dan
komunalisme konservatif dari desa”. Posisi yang unik dari partai-partai politik
di pedesaan telah dikembangkan secara berbeda oleh partai-partai, berdasarkan
pemahaman mereka mengenai masyarakat desa. Pandangan mereka mengenai
pedesaan ada kalanya membantu pekerjaan mereka, ada kalanya justru menghambat
kegiatan mereka. Partai-partai agama rupanya telah mengidealisasi pedesaan sebagai
gudang orang-orang beragama, sedangkan partai-partai nonagama, termasuk PKI,
melihatnya sebagai kelompok kepentingan semata-mata (h. 3-4).
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Senada dengan Kuntowijoyo di atas, Arbi Sanit (2000, 34) mengatakan
bahwa masuknya berbagai partai politik ke masyarakat desa mengakibatkan
munculnya ketegangan baru berlatar sentimen kelas yang semula tersembunyi.
Golongan-golongan dalam masyarakat desa mulai mengidentifikasikan dirinya
pada partai politik yang dianggap memberikan harapan hidup. Dalam kata
lain, di antara warga masyarakat desa mulai saling ukur masa depan mereka
berdasarkan ideologi partai yang diikuti. Pada saat yang sama, kepemimpinan
dalam masyarakat desa mulai perlahan beralih ke tangan-tangan kaum politisi
partai. Elit baru di desa pun bermunculan, baik datang dari elit lama yang
memperoleh derajat baru dalam partai politik maupun dari rakyat biasa di desa
yang mengalami transformasi politik dalam partainya.
Pemberdayaan desa pada masa Orde Lama jelas belum bisa menyentuh
hal-hal yang substansial, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif,
kapasitas kelembagaan desa, dan fasilitas publik lainnya. Akan tetapi, pemberdayaan
politik dalam pengertian kesadaran berdemokrasi sudah pasti telah dilakukan.
Hal ini disebabkan oleh gejolak politik di tingkat nasional yang tak kunjung
mengalami pendinginan. Para aktor politik dan negarawan masih sibuk
melakukan perumusan ideologi dan sistem negara Indonesia yang baru merdeka.
Ini ditandai oleh peristiwa perubahan bentuk negara yang mengikuti beberapa
kali perubahan undang-undang dasar (UUD 1945, UUD Sementara 1950,
dan UUD Republik Indonesia Serikat). Dengan demikian, stabilitas politik
nasional dapat dikatakan masih sangat labil dan karena itu sangat berpengaruh
pula pada stabilitas ekonomi masyarakat, termasuk di desa-desa. Kemiskinan
masyarakat di segala bidang merupakan poin terpenting di sini. Hal yang kelak
di kemudian hari --masa Orde Baru hingga Reformasi-- menjadi penyebab
utama negara Indonesia terbelit utang luar negeri bekepanjangan pada lembagalembaga moneter internasional.

Desa Masa Orde Baru
Istilah “desa” menjadi politis dan bermakna Jawa-sentris karena dipakai
pemerintah Orde Baru sebagai bahasa hukum administrasi pemerintahan. Pada
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masa itu, pemerintah pusat menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa untuk menyeragamkan sistem dan birokrasi
pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Sebelumnya telah terbit Undangundang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
yang bersifat memayungi. Padahal, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
tersebut sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi, yaitu Pasal 18 UUD
1945 (sebelum amandemen) yang mengakomodasi ke-bhinneka-an suku-bangsa
di Indonesia. Berdasarkan kutipan A.W. Widjaja (1992), Pasal 18 UUD 1945
itu berbunyi, “Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang
dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat
istimewa” (h. 29). Konteks makna “hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang
bersifat istimewa” dalam Pasal 18 tersebut menurut A.W. Widjaja (1992), mengacu
pada “daerah istimewa” dan “daerah khusus”, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta
atau Daerah Istimewa Aceh (sekarang Nangroe Aceh Darussalam) dan Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. Namun, adat “Marga yang merupakan kekhususan
daerah di Sumatera Selatan dihapuskan dengan ditetapkannya UU Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa” (h. 30) dan penerapan undang-undang
ini pun bermasalah di Sumatera Barat terkait sistem adat Nagari.
Di Sumatera Selatan, masyarakat terlembaga dalam konsep Marga dan
menganut hukum adat yang terhimpun dalam kitab Oendang-oendang Simboer
Tjahaja (Undang-undang Simbur Cahaya). Konsep desa tak dikenal dalam
kitab ini. Berdasarkan catatan Karesidenan Palembang tahun 1940, terdapat
1.495 nama Marga yang tersebar di 13 wilayah (Ogan Ilir, Komering Ilir,
Palembang dan Banyuasin, Musi Ilir dan Kubu, Rawas, Lematang Ulu, Lematang
Ilir, Pasemah, Tebingtinggi, Musi Ulu, Ogan Ulu, Muaradua, dan Komering
Ulu). Jumlah ini berbeda dari nama Marga yang tercatat tahun 1870 dan 1932
pada Afdeeling yang membawahi onderafdeeling di Karesidenan Palembang,
yaitu sebanyak 294 nama Marga yang tersebar di wilayah Ogan Ilir, Komering
Ilir, Banyuasin dan Kubu, Musi Ilir, Rawas, Lematang Ulu, Lematang Ilir,
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Tanah Pasemah, Tebingtinggi, Musi Ulu, Ogan Ulu, Muaradua, dan Komering
Ulu (Saudi Berlian, 2000, 132-144 dan Lampiran 1 & 2). Menurut Saudi
Berlian (2000, 2-3), Oendang-oendang Simboer Tjahaja diamandeman terakhir
kali sesuai perkembangan zaman pada tanggal 2-6 September 1977 melalui
rapat Kepala-kepala Anak Negeri Karesidenan Palembang di Palembang. Naskah
amandemen ini diterbitkan kembali sesuai aslinya oleh Pembina Adat Sumatera
Selatan pada 17 Agustus 1991 dalam rangka menghidupkan kembali Lembaga
Pembina Adat, Pemangku Adat, dan Hakim Adat di Sumatera Selatan. Oendangoendang Simboer Tjahaja ini merupakan hukum positif di Sumatera Selatan
sejak masa Susuhunan Palembang atau sejak abad ke-16 hingga awal kemerdekaan
Republik Indonesia. Istri Pangeran Sindang Kinayan (1629-1636) yang bergelar
Ratu Sinuhun dianggap sebagai peletak dasar pembentukan Oendang-oendang
Simboer Tjahaja tersebut.
Pada bagian lain, kekuatan daya tawar politik masyarakat desa pada masa
Orde Baru tak sebanding lurus dengan daya tawar ekonominya. Hal demikian
terjadi karena pergerakan politik di desa merupakan miniatur atau skema kecil
dari pergerakan politik nasional. Skema perekonomian masyarakat desa
bergantung kuat pada skenario politik nasional yang dirumuskan oleh para
politisi di “meja perjudian” lembaga legislatif dan eksekutif. Pemberdayaan
masyarakat desa lebih bersifat proyek “komersil” atau hadiah politis daripada
sebagai kewajiban penyelengara negara atas warga negara. Menurut Kuntowijoyo
(1994, 72), konflik kepentingan dan ketegangan vertikal antara tokoh-tokoh
masyarakat dan pemerintah desa di desa dapat menjadi masalah politik yang
bersifat nasional akibat terlibatnya para elit politik nasional dengan berbagai
kepentingan politiknya. Keterlibatan elit politik nasional itu tidak dalam rangka
menyelesaikan ketegangan atau konflik di desa, melainkan memanfaatkannya
untuk investasi politik.
Namun, pada masa pra-1965 berbagai konflik di desa tak selalu menjadi
duplikat ketegangan politik di level nasional. Bahkan, bisa terjadi sebaliknya.
Konflik di tingkat nasional merupakan duplikat ketegangan politik di desa-
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desa. Hal ini terjadi karena persoalan-persoalan prinsipil yang tampak sepele
di desa dianggap penting di level nasional. Sebagai contoh, konflik antara kaum
reformis dan tradisionalis Islam di desa tak selalu bersifat ideologis karena hal
itu kerap terjadi akibat “perwujudan dari pengelompokan sosial atau bahkan
pengelompokan lokasi di pedesaan” (Kuntowijoyo, 1994, 72). Sebab tak bersifat
ideologis, maka sulit menular ke tingkat nasional menjadi konflik politik aliran.
Poin Kuntowijoyo pada contoh di atas bisa pula diterapkan pada kasuskasus ketegangan sosial di desa yang melibatkan kelompok abangan dan
kelompok Islam secara berhadapan atau malah merupakan konflik sesama
kelompok Islam yang berbeda mazhab (sunni, syi’ah, atau tareqat). Konflik
antara anggota Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama pada masa lalu dan
sesekali pada masa sekarang pun sesungguhnya lebih bersifat keorganisasian
yang menyangkut visi-misi. Tak pernah sekalipun, misalnya, terdengar konflik
antara kedua organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia itu terjadi akibat
satu pihak mengarang al-Qur’an “perjanjian baru” bagi masyarakat kota dan
lainnya membuat al-Qur’an “perjanjian lama” untuk masyarakat desa sehingga
menjadi ketegangan nasional. Meletakkan Muhammadiyah dan Nahdhatul
Ulama sebagai wakil dari simbol modern dan tradisional pun sudah tak memadai
lagi. Contoh lain yang lebih kini, misalnya, tuntutan para aparatur pemerintahan
desa se-Indonesia kepada pemerintah pusat agar menetapkan perangkat desa
sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji tetap dari anggaran negara. Belum
lagi dalam aksi asosiasi para perangkat desa itu terjadi tindakan kriminal, yaitu
pengrusakan fasilitas publik. Hal yang tak elok dilakukan elit desa bila dikaitkan
dengan kelas sosialnya di desa. Ini masalah lokal yang tak begitu mendesak
dipenuhi sehingga tak bisa menjadi duplikat konflik kepentingan politik pada
level nasional. Sama halnya dengan tuntutan masyarakat desa di Daerah Istimewa
Yogyakarta kepada pemerintah pusat agar Rancangan Undang-undang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta segera disahkan. Mesti pula dalam
undang-undang itu ada pasal tentang keharusan gubernurnya berasal dari
kerabat keraton yang ditetapkan oleh pemerintah atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Masalah regional atau kedaerahan ini pun tak begitu signifikan
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menjadi duplikat ketegangan kepentingan politik pada level nasional. Oleh
karena itu, pengesahan undang-undang tersebut relatif lamban dari target waktu
yang dikehendaki masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Hanya masyarakat
desa di Daerah Istimewa Yogyakarta saja yang berkepentingan atas pengesahan
Rancangan Undang-undang Keistimewaan itu, tetapi tidak ada urusan bagi
masyarakat desa di wilayah Indonesia lainnya.
Penyeragaman administrasi desa oleh pemerintah Orde Baru melalui
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana
diulas di atas rupanya sangat efektif untuk membangun supremasi negara di
tingkat desa. Pemberdayaan masyarakat desa hanya boleh dilakukan oleh negara
melalui aparatur pemerintahnya. Warga desa pun dipacu berpartisipasi dalam
berbagai program pemberdayaan masyarakat desa yang sudah diskema oleh
pemerintah pusat. Tujuannya ialah untuk menciptakan stabilitas politik dan
keamanan di setiap level pemerintahan. Positifnya, program pemberdayaan
masyarakat desa itu selalu berjalan lancar tanpa hambatan. Negatifnya, masyarakat
desa terpaksa harus mematikan sikap kritis sekaligus membuang kreativitas
dan kemandirian mereka yang sudah lama dijalani. Negatif lainnya, dalam
setiap program pemberdayaan masyarakat desa itu jarang sekali warga desanya
dilibatkan sebagai pelaku utama pengambil kebijakan atau pengambil inisiatif
untuk memecahkan sendiri masalahnya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis kegiatan biasanya sudah disiapkan oleh pejabat pusat yang akan dikontrol
pejabat lokal hingga ke bawahnya.
Program-program pemberdayaan masyarakat desa pada masa Orde Baru
tersebut mirip sekali dengan strategi dasar pembangunan desa pada masa
kolonial Belanda. Ini juga politik etis. Semua biaya program ditanggung negara.
Pemerintah memegang kendali pelaksanaan di lapangan dengan menciptakan
beragam tugas dan jenis aparat, seperti mantri cacar, mantri pertanian, mantri
kesehatan, dan sebagainya. Aparat-aparat itu wajib menyukseskan program
pemerintah berdasarkan instruksi departemen terkait dan semua bermuara
pada Kepala Desa beserta perangkatnya sebagai pelaksana di lapangan (Loekman
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Soetrisno, 1988, 17). Pemberdayaan masyarakat desa semacam inilah yang
disebut oleh Siti Zainab Bakir (Nurimansjah Hasibuan [Ed.], 1995, 21) sebagai
top-down planning (perencanaan dari atas) yang menyebabkan matinya prakarsa
dan kreativitas masyarakat. Lebih lanjut Siti Zainab Bakir (Nurimansjah
Hasibuan [Ed.],1995) mengatakan:
Strategi pembangunan yang sentralistis dan birokratis cenderung menjadikan
masyarakat tergantung kepada pemerintah sehingga memperlemah daya tahan
mereka dalam menghadapi tantangan dari lingkungan. Di samping itu, strategi
pembangunan yang sentralistis ini menggunakan pendekatan dan metode
pembangunan yang seragam untuk semua daerah, di mana perbedaan antara
daerah dalam hal budaya, kondisi sosial, kemampuan dan potensi masyarakat
sering kali diabaikan (h. 21).

Apakah model pemberdayaan masyarakat desa pada masa Orde Baru ini
merupakan suatu kekeliruan pemerintah? Tentu saja tidak sebab program-programnya
dirancang secara sistematis dengan payung hukum yang kuat. Masyarakat desa
memang dikondisikan sebagai “massa mengambang” (floating mass) agar berbagai
aliran politik dan ideologi selain Golongan Karya tidak berkembang di kalangan
petani, buruh tani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Politik “massa mengambang”
ini dilakukan oleh Orde Baru sebagai bentuk deideologisasi masyarakat desa. Pada
masa Orde Lama, masyarakat desa terpecah-belah akibat pertarungan partai politik
yang memiliki kepengurusan hingga tingkat desa. Strategi “massa mengambang”
itu dipayungi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik
dan Golongan Karya (Iman Sudarwo Padmosugondo [Penyusun], 1985, 120),
terutama pada Pasal 10 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
(1) Partai Politik dan Golongan Karya mempunyai kepengurusan di: a. Ibukota
Negara Republik Indonesia untuk Tingkat Pusat; b. Ibukota Propinsi untuk
Daerah Tingkat I; c. Ibukota Kabupaten/Kotamadya untuk Daerah Tingkat
II; di tiap kota Kecamatan dan Desa ada/dapat ditetapkan seorang Komisaris
sebagai pelaksana Pengurus Daerah Tingkat II. Komisaris dibantu oleh
beberapa pembantu.
(2) Kepengurusan untuk Daerah Administratif di lingkungan Daerah Khusus
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Ibukota Jakarta Raya dan lainnya dipersamakan dengan Daerah Tingkat
II sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.
Dengan demikian, Golongan Karya yang tidak mau dikatakan partai
politik ketika itu akan lebih leluasa bermain di tengah masyarakat desa melalui
aparatur pemerintah setempat. Para Pegawai Negeri Sipil yang dianggap sebagai
Golongan Karya di tingkat kabupaten dan kecamatan dimanfaatkan untuk
menjaga stabilitas politik dan keamanan hingga ke masyarakat desa. Tujuan di
balik itu ialah mempertahankan status quo kekuasaan Orde Baru dari satu
pemilihan umum ke pemilihan umum berikutnya.
Harus diingat bahwa peran militer juga sangat kuat melalui komando
teritorialnya di tingkat desa. Lembaganya ialah Badan Pembina Desa (Babinsa).
Program andalan Tentara Nasional Indonesia/TNI (dulu bernama Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia/ABRI) di tingkat desa sejak tahun 1980-an ialah
ABRI Masuk Desa (AMD). Pemberdayaan masyarakat desa oleh TNI ini
memang terfokus pada pembangunan infrastruktur di desa, tetapi efeknya
tentu saja dalam rangka pengawasan teritorial demi stabilitas politik dan
keamanan pemerintah Orde Baru di level pedesaan. Hal ini juga tentu terkait
dengan platform politik Tentara Nasional Indonesia/TNI, terutama TNI
Angkatan Darat, yang dikatakan Saurip Kadi (2000) “berperan sebagai pembina
persatuan dan kesatuan, pengawal Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila,
perisai bangsa, dinamisator dan stabilisator bangsa” (h. 3). Oleh karena itu,
menurut Saurip Kadi (2000), keberadaan aparat TNI menjadi sah di lembagalembaga eksekutif dan legislatif mulai dari pemerintahan pusat hingga propinsi,
kabupaten/kota, kecamatan, dan desa-desa. Bahkan, TNI pun masuk ke sektor
bisnis untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasionalnya di lapangan.
Setelah Pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal seluruh partai politik
dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, masyarakat desa pun dipacu
“berprestasi” untuk mendapatkan predikat sebagai “Desa Pancasila” atau “Desa
P4”. P4 adalah kepanjangan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila yang diperas dari lima sila Pancasila menjadi 36 butir nilai moral
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“insan Pancasilais”. P4 wajib diajarkan di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah
Dasar hingga Perguruan Tinggi. Ada pula penataran-penataran P4 dengan
berbagai predikat bagi lulusannya. Sejak pemberlakuan asas tunggal itu pulalah
segala hal yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara harus bermerek
Pancasila, seperti “pers Pancasilais”, “demokrasi Pancasilais”, “ekonomi Pancasilais”,
“agama Pancasilais”, dan lain-lain. Namun, kriteria praktis dari jargon-jargon
itu kadang tak begitu jelas saat diterapkan di lapangan.
Sejak dekade kedua dari sekitar 30-an tahun kekusaan Orde Baru kita
mulai mengenal berbagai buah program pemberdayaan masyarakat desa. Sekitar
tahun 1970-an ada pembentukan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) atau
Koperasi Unit Desa (KUD) yang kepengurusannya kebanyakan dari aparat
pemerintah kecamatan dan pemerintah desa termasuk dari TNI dan bank
pemerintah (Buletin SOAL, 2002, 4-5). Fakta ini terjadi di Kabupaten Karawang,
Jawa Barat, yang diplot sebagai daerah swasembada pangan nasional. Tak ada
petani desa dalam kepengurusan itu, meski yang diurusi soal petani dan
pertanian. Ada pula program Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD),
tetapi kepengurusannya pun dimonopoli perangkat desa, bukan oleh rakyat
desa (Loekman Soetrisno, 1988, 18).
Pembangunan masyarakat desa yang paling fenomenal dari pemerintah
Orde Baru ialah pembentukan desa baru berdasarkan program transmigrasi.
Program ini sesungguhnya sudah ada sejak tahun 1905 (masa kolonial Belanda)
dan pemerintahan Orde Lama (tahun 1950), tetapi pemerintah Orde Baru
berhasil meneruskannya dengan berbagai target dan tujuan. Menurut Erman
Suparno (2008/2009, 5 & 7; lht. Erman Suparno, t. th., 3-6), progran transmigrasi
ini sudah berlangsung sejak tahun 1950 dan daerah pertama yang menjadi
tujuannya ialah Lampung. Hingga tahun 2012, program ini sudah berjalan 62
tahun. Selama 58 tahun (terhitung sampai tahun 2008) program transmigrasi
berjalan, sudah terbangun dan terkembang sekitar 3.325 desa baru yang tersebar
di berbagai propinsi dan kabupaten/kota. Di antara jumlah itu, terdapat 88 desa
yang menjadi akar pembentukan Ibu Kota Kabupaten, sementara 235 desa
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lainnya berkembang menjadi Ibu Kota Kecamatan. Banyak polemik dalam
perjalanan program transmigrasi ini. Ada pro dan kontra. Salah satu kritik datang
dari Patrice Levang (Erman Suparno, 2008/2009, 11) yang mengatakan bahwa
daerah lokasi penempatan para transmigran sering dibangun asal-asalan dan
hasilnya disulap dalam angka statistik yang bagus disertai dengan klaim-klaim
atau jargon-jargon puitis. Dengan kata lain, program ini hanya sebagai proyek.
Levang menganggap program transmigrasi versi Orde Baru sebagai cara pemerintah
pusat memaksakan kehendak kepada pemerintah daerah dan dalam implementasinya
pun kadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Memasuki tahun 1990-an, pemerintah Orde Baru fokus pada pengentasan
rakyat miskin. Ada Program Pengembangan Wilayah (PPW) yang bertujuan
mengentaskan penduduk miskin, tetapi wewenangnya terpusat di Pemerintah
Daerah Tingkat I. Sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) V ada
program Pengentasan Kecamatan Tertinggal (PKT) yang wewenangnya masih
berpusat di Pemerintah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Unit analisis PKT
ini pada kawasan kecamatan terkait desa-desa miskin. Karena kesulitan dana,
program Pengentasan Kecamatan Tertinggal (PKT) distop dan diintegrasikan
ke dalam program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Payung hukum program
Inpres Desa Tertinggal (IDT) ini adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program Inpres Desa
Tertinggal (IDT) ini berpusat di kecamatan dan cakupan analisisnya meliputi
seluruh desa miskin yang disebut desa tertinggal. Pada program Inpres Desa
Tertinggal (IDT) ini dana modal usaha langsung diberikan pada kelompok
sasaran dalam dusun atau RW, tidak melalui desa. Prinsip pelaksanaannya tidak
lagi terpusat, tetapi terdesentralisasi sampai kecamatan (Mubyarto dalam
Nurimansjah Hasibuan [Ed.],1995, 15-16).
Masih banyak lagi program pemberdayaan masyarakat desa pada masa
Orde Baru, baik berlatar politik maupun murni ekonomi. Ada yang berhasil
menurut ukuran pemerintah, ada pula yang mendapat resistensi dari masyarakat
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atau kritik dari kalangan akademisi. Namun, tampak pergerakan politik di desa
sepenuhnya berada di tangan pemerintah Orde Baru dengan kekuatan tiga
pemain besarnya, yaitu ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golongan Karya). Kelompok
nonpemerintah atau organisasi sosial independen apapun yang mencoba
“bermain” di tengah masyarakat desa untuk melakukan pemberdayaan akan
mendapat cap Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), gerakan ekstrem kiri, atau
ekstrem kanan. Ini semua ujungnya subversi. Aktivisnya bisa dipenjara tanpa
peradilan atau dieksekusi mati tanpa tahu kuburannya.

Masyarakat Desa dalam Refleksi
Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, kontras antara masyarakat
desa dan kota sangat kuat. Kota merupakan lambang kemajuan, kemodernan,
dan pluralitas (individual) sekaligus mengandung anomali masyarakat akibat
percepatan perubahan. Desa mencitrakan keharmonisan, kesederhanaan, dan
homogenitas (komunal) sekaligus menampakkan kelambanan masyarakat dalam
menerima perubahan. Namun, pada masa akhir Orde Baru atau sekitar satu
dekade terakhir dari tiga dekade pemerintahan Orde Baru hingga masa Reformasi,
kontras antara kota dan desa semakin tipis.
Ketertinggalan masyarakat desa pada masa akhir Orde Baru dan masa
Reformasi lebih bersifat struktural. Sebagai contoh, terlihat pada masyarakat
di desa-desa perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negaranegara tetangga. Demikian pula dengan masyarakat di desa-desa di daerah
kepulauan. Rancangan pembangunan oleh pemerintah yang masih bersifat
pragmatis dan diskriminatif membuat masyarakat desa di daerah-daerah
perbatasan dan kepulauan itu tidak mendapat prioritas. Desa-desa di daerah
perbatasan dan kepulauan sesungguhnya memiliki kekayaan sumberdaya alam
yang memadai bila sungguh-sungguh dieksplorasi. Akan tetapi, desa-desa ini
tak memiliki sumberdaya manusia yang unggul atau terdidik dalam konteks
ekonomi dan politik. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial yang
minim, seperti jalan umum, alat transportasi, fasilitas informasi-komunikasi,
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pendidikan, kesehatan, perdagangan, penerangan (listrik), dan lain-lain membuat
denyut ekonomi dan politik masyarakatnya menjadi lamban. Sebuah ironi bila
masyarakat desa Indonesia yang berbatasan dengan wilayah negara Malaysia
di Pulau Kalimantan, misalnya, lebih mengenal mata uang Ringgit daripada
Rupiah atau tak lancar berbahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu-Malaysia.
Makna teritorial desa pun masih bersifat “daratan sentris”. Sebagai negara
maritim, seharusnya desa-desa di tepi laut, desa-desa di tepi sungai, desa-desa
di atas air, atau desa-desa di kepulaun terpencil menjadi isu pokok dan prioritas
dalam pembangunan masyarakat pedesaan di Indonesia. Pengolahan sumberdaya
laut dan infrastruktur pendukungnya pun menjadi penting diwacanakan terusmenerus di tengah publik nasional. Hal ini selayaknya menjadi makanan
sehari-hari bagi kalangan eksekutif dan legislatif. Para koruptor bisa saja dihukum
“kerja paksa” atau “kerja sosial” di wilayah masyarakat pedesaan maritim dan
perbatasan itu daripada dikurung berlama-lama di LP Sukamiskin, Bandung.
Tenaga dan ilmu kesarjanaan sang koruptor bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan
masyarakat desa maritim dan perbatasan tersebut.
Kenyataan di atas jelas merisaukan bila dibandingkan dengan kebanyakan
masyarakat pedesaan di “daratan” Pulau Jawa atau Sumatera. Ketimpangannya
sangat lebar. Ketidakadilan pemerintah dan swasta dalam memperlakukan
masyarakat di pedesaan maritim atau perbatasan bisa menimbulkan frustasi
yang memungkinkan munculnya resistensi atau perlawanan. Sementara itu,
resistensi atau perlawanan tersebut dapat melahirkan sebuah desa atau komunitas
baru yang eksklusif, tetapi tidak sama dengan desa transmigrasi yang sengaja
dibentuk oleh pemerintah melalui suatu perencanaan. Sebagai contoh, petani
Jawa yang menolak program tanam paksa oleh pemerintah Belanda tahun 1830
bermigrasi secara berkelompok ke daerah lain hingga terbentuklah sebuah desa
baru yang berdiri sendiri. Ada pula desa-desa baru yang terbentuk karena
gerakan isolasi yang dilakukan masyarakatnya sebagai bentuk penolakan terhadap
dunia di luarnya, seperti pada suku Tengger (Jawa Timur), kelompok pengikut
Samin di Blora (Jawa Tengah), suku Badui di Banten, atau suku Kubu di
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Sumatera Selatan. Bahkan, terbentuknya suku Bali di Pulau Bali berawal dari
proses migrasi orang-orang Hindu, termasuk menghindari Islamisasi di Jawa
(M. Dawam Rahardjo, 1985, 6). Akibatnya, makin sulit melakukan pemberdayaan
pada desa atau masyarakat baru ini karena mereka sudah memiliki sistem
tersendiri. Apalagi, masyarakat tersebut cenderung curiga pada “orang asing”
yang hadir di tengah mereka dan antipati pada nilai-nilai baru yang bakal
merusak nilai-nilai hidup mereka. Pemberdayaan masyarakat desa semacam
ini akhirnya memerlukan pengecualian dan pengkhususan mengingat asal-usul
mereka dari gerakan resistensi.
Lalu, timbul pertanyaan, “Kelompok mana dan model pemberdayaan
masyarakat pedesaan semacam apa yang paling cocok dilakukan di Indonesia
saat ini?” Pergerakan politik di masyarakat pedesaan masa Orde Lama dan Orde
Baru jelas telah memberikan dampak keberdayaan pada masyarakat desa.
Namun, pemberdayaan oleh berbagai organisasi atau partai politik dengan
muatan politik yang kental pada masa Orde Lama membuat masyarakat desa
kehilangan kearifan terhadap perbedaan ideologi. Konflik politik yang tajam
dan mengarah pada kekerasan membuat masalah ekonomi masyarakat desa
terabaikan. Pada masa Orde Baru, pemberdayaan masyarakat desa diborong
oleh negara. Fokusnya ekonomi, tetapi muatan politik di baliknya juga kental.
Masyarakat desa justru menjadi tergantung pada negara dan lalu kehilangan
inisiatif atau kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Mungkin
hal ini baik dalam jangka pendek, tetapi sangat mematikan untuk jangka
panjang, terutama ketika negara mengalami kebangkrutan.
Organisasi kemasyarakatan berbasis agama seperti Muhammadiyah,
Nahdhatul Ulama (nonpartai), atau lembaga sosial gereja mungkin sudah cukup
banyak menyumbang dalam pemberdayaan masyarakat desa, baik sejak masa
Orde Lama maupun Orde Baru. Visi keagamaan yang diusung pun bisa menjadi
landasan rasional-argumentatif untuk membangun semangat bekerja keras dan
solidaritas antar umat di masyarakat pedesaan. Sejauh organisasi-organisasi ini
tidak partisan pada partai politik tertentu, maka jalan ceritanya akan baik. Ada
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pergerakan yang jarang disebut, tetapi sangat bersejarah, yaitu Taman Siswa.
Lembaga yang bergerak di sektor pendidikan ini tak kalah jasanya dibanding
gerakan pendidikan dan kesehatan Muhammadiyah atau gerakan pesantren
Nahdhatul Ulama. Menurut Dawam Rahardjo (1985,14), karena fokus pada
pemberdayaan masyarakat secara independen dan digerakkan kaum terpelajar
yang profesional, maka kiprah organisasi-organisasi itu setara dengan model
pergerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lembaga Pengembangan Swadaya
Masyarakat) yang mulai tampil di Indonesia sejak tahun 1970-an.
Pemberdayaan masyarakat akar rumput model Lembaga Swadaya Masyarakat
relatif menjadi alternatif gerakan politik dalam arti luas pada masa Orde Baru
hingga kini. Setidaknya, gambaran pembangunan masyarakat di Indonesia
sedikit berwarna pelangi. Meskipun Lembaga Swadaya Masyarakat mengambil
langkah nonkooperatif terhadap pemerintah, tetapi gerakannya tidak dipersulit
atau hanya sekedar diawasi oleh intelijen negara pada masa Orde Baru. Namun,
kritik pedas atas Lembaga Swadaya Masyarakat tak bisa pula dipungkiri. Adalah
Peter Hannam yang pernah meneliti Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia
pada tahun 1986. Peter Hannam (1988,) mengajukan empat kriteria keunggulan
Lembaga Swadaya Masyarakat untuk diujikan pada sejumlah Lembaga Swadaya
Masyarakat besar di Indonesia, yaitu “a) LSM dekat dengan kaum miskin dan
mempunyai organisasi terbuka yang memudahkan penyaluran informasi ke
atas; b) mereka mempunyai staf yang bermotivasi tinggi; c) mereka mempunyai
efektivitas biaya serta bebas dari korupsi; d) LSM cukup kecil, terdesentralisasi,
luwes, dan mampu menerima feedback dari proyek yang dipromosikan” (h. 6).
Kriteria Peter Hannam yang dikutip dari Goran Hyden itu sesungguhnya
tak begitu jauh berbeda dengan tujuan kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat
yang dikemukakan Sartono Kartodirdjo (1988, 100), yaitu 1) program LSM
bersifat komplemeter dengan program pembangunan pemerintah; 2) program
LSM bersifat subsidiary, yaitu LSM membantu berbagai kekurangan dalam
program formal; dan 3) LSM berperan sebagai perantara atau penghubung
antara rakyat dan pemerintah. Lebih lanjut, Sartono Kartodirdjo (1988)
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memandang positif Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfungsi sebagai
komunikator, fasilitator, katalisator, organisator, dan sebagainya sehingga tak
patut dicurigai sebagai gerakan subversif.
Akan tetapi, menurut Peter Hannam (1988), pada prakteknya keempat
sifat dalam kriteria unggul yang diajukannya di atas “cenderung tidak ditemukan
dalam LSM di Indonesia” (h. 13). Rupanya, banyak hal yang ditemukan Peter
Hannam di lapangan, seperti cara evaluasi LSM atas penggunaan dananya tidak
akurat; LSM cenderung menjadi kelompok profesional di bidang konsultan,
pelatihan, dan penerbitan sehingga bekerja secara “top-down yang tradisional”
(h. 10); program kerja kerap mengekor pihak donor asing karena ketergantungan
sumber dana atau menjadi LSM yang hanya memproduksi penulisan proposal
proyek sebanyak-banyaknya; LSM dapat bekerja sama dengan pemerintah,
tetapi ruang geraknya tetap terbatas atau rentan terkooptasi; dan LSM rentan
ditinggal stafnya yang idealis karena “kurangnya saluran-saluran birokratis yang
memungkinkan partisipasi dalam pembuatan keputusan sebuah LSM” (h. 8);
dan masih banyak lagi kejanggalan lainnya.
Dengan demikian, “tak ada gading yang tak retak”. Kelemahan program
pemberdayaan masyarakat di pedesaan yang terjadi pada masa Orde Lama dan
Orde Baru bisa pula terulang pada masa Reformasi. Begitu juga dengan
kelemahan Lembaga Swadaya Masyarakat. Realitasnya, pergerakan politik di
tengah masyarakat pedesaan dapat menguntungkan bila dibutuhkan, tetapi
akan merugikan bila memicu desintegrasi sosial. Bila pergerakan politik di
masyarakat pedesaan betul-betul murni atas dasar kesadaran masyarakat desa
sendiri, maka indikatornya harus terorganisasi, bukan gerakan reaksioner, dan
pimpinannya tidak tergantung pada seorang individu. Simpulnya, masyarakat
desa punya massa, tetapi belum tentu punya kader yang tangguh. Masyarakat
desa punya keberanian, tetapi tak punya cara melawan tanpa kekerasan.
Masyarakat desa punya cita-cita bersama, tetapi tidak terorganisasi dalam visimisi yang terukur. Inilah inti refleksinya.
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DAN GEJALA RADIKALISME
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Abstract
Village community is known as having significant contribution to the cultural
building of Indonesia as a nation for its community’s intimacy, collectivism,
and religious harmony. The existing knowledge about village also tends to
identify village with harmony and avoiding conflict. However, globalisation
and modernisation has much influence in inhibiting social change in village,
positively and negatively. The spread of radicalism is one of the things that now
challenges village’s harmony. Not only supporting the jihadists’ views of 9/11
attack in the US, or the government rejection of Ahmadiyah and Syiah, it
is not difficult to find villagers who join with radical movement. As a result,
polarisation amongst village community is unavoidable. There should be some
things to do in policy making related to this.
Keywords: communal, modernisation, globalisation, polarisation, and radicalism.
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Pendahuluan
Masyarakat pedesaan Indonesia identik dengan identitas agaris dan kultural
yang kuat. Bahkan bisa dikatakan bahwa masyarakat pedesaan berperan sebagai
penjaga gawang terakhir budaya komunal masyarakat Indonesia. Karena budaya
komunalnya inilah maka keharmonisan mayarakat pedesaan selalu bisa terjaga.
Modernisasi dan globalisasi telah menyeruak dan menerobos batas-batas geografis
dan kutural pedesaan sehingga budaya-budaya komunal masyarakat pedesaan
yang menyimbulkan kekerabatan dan kebersamaan seperti gotong-royong dan
kenduri sedikit demi sedikit mulai menghilang. Agama (Islam) juga mengalami
perkembangan signifikan seiring dengan modernisasi dan globalisasi yang
berujung pada masuknya paham-paham keagamaan yang sangat bervariasi di
pedesaan. Adat dan agama yang semula berjalan beriringan kemudian berjalan
sendiri-sendiri dan bahkan berseberangan seakan saling membahayakan. Kultur
pedesaan tidak hanya memudar, tapi juga rentan terhadap gejala radikalisme
agama yang tengah melanda bangsa Indonesia.
Budaya dan agama sebenarnya merupakan entitas yang tidak bisa dipisahkan
dalam konteks masyarakat Indonesia. Sebagaimana terjadi dalam konteks
masyarakat Eropa misalnya, budaya dan agama saling mengikat satu-sama
lainnya, yaitu bahwa budaya masyarakat Barat saat ini muncul dari kehidupan
beragama Kristen-Katolik yang telah ratusan tahun menjadi agama masyarakat
Eropa. Agama Hindu, Budha, dan Islam telah menjadi agama mayoritas bangsa
Indonesia selama ratusan tahun yang pada akhirnya juga telah membentuk
budaya masyarakat Indonesia. Sehingga, secara umum bisa dikatakan bahwa
budaya dan agama telah menyatukan masyarakat Indonesia, yang masih bisa
dilihat dengan jelas di pedesaan. Para sarjana dan ulama menyakini telah terjadi
percampuran beberapa ajaran agama dalam tradisi Jawa sehingga Islam Jawa
mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam di belahan dunia lain.
Beberapa contoh tradisi Jawa seperti wayang, wiwit, kenduri, mitoni, brokohan,
dan lain-lain merupakan tradisi pedesaan yang merupakan hasil percampuran
antara budaya agama Hindu, Budha, dan Islam. Contoh konkret yang masih
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nampak jelas dari percampuran agama dan budaya adalah keberadaan masyarakat
Samin dan Tengger (Nurudin et.al., 2003).
Seiring dengan modernisasi dan globalisasi, unsur-unsur agama juga
mengalami perubahan yang signifikan. Di satu sisi agama melihat bahwa budaya
(baca: adat) merupakan tantangan tersendiri bagi agama karena budaya/adat
telah mereduksi ajaran-ajaran Islam. Di sisi lain, orang yang memperhatikan
dan concern terhadap budaya juga melihat bahwa agama telah membahayakan
keberadaan adat dan tradisi masyarakat pedesaan Indonesia. Apalagi ketika
agama juga bersentuhan dengan nilai-nilai transnasional yang cenderung
“mengeras”. Dakwah puritanisme Islam pada khususnya sangat berhasil akhirakhir ini karena didukung oleh faktor teknologi dan globalisasi. Berkembangnya
aliran Islam Wahhabisme-Salafisme sangat mendorong pertentangan antara
adat dan agama terutama di pedesaan yang pada gilirannya ketika bersentuhan
dengan disparitas ekonomi berpotensi menumbuhkan radikalisme Islam.
Berbagai aksi kekerasan atau radikalisme Islam akhir-akhir ini mengagetkan
banyak pihak tidak hanya karena Indonesia sebelumnya dikenal sebagai bangsa
yang ramah, tapi juga bahwa radikalisme banyak melibatkan masyarakat
pedesaan terutama di Jawa. Ironis memang bahwa mayoritas orang-orang yang
terlibat dalam radikalisme agama atau yang oleh pemerintah disebut sebagai
teroris bukan orang Batak atau Bugis yang dikenal “keras”, tapi justru orang
Jawa yang dikenal ramah dan santun. Hal ini sangat menarik untuk dikaji.
Tulisan ini berusaha untuk melihat fenomena Islamisme dan radikalisme di
tingkat lokal yaitu pedesaan (khususnya Jawa) dan bagaimana upaya-upaya
untuk mereduksi gejala tersebut.

Kultur Masyarakat Desa
Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang ramah.
Ini jelas terbukti dengan berbagai fenomena seperti ramah dan murah senyum.
Dalam konteks masyarakat Jawa, adalah masyarakat Solo dan Yogyakarta,
sebagai pusat budaya Jawa, yang dikenal sebagai masyarakat yang halus dan
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santun. Hal ini dibuktikan dengan kecenderungan masyarakat Jawa untuk
menerima berbagai budaya asing sejak dari budaya Hindu, Buddha, hingga
Islam. Akulturasi budaya asing ke dalam budaya Jawa dan juga budaya masyarakat
etnis lainnya di Indonesia menjadikan budaya bangsa Indonesia kaya akan
berbagai tradisi keagamaan. Dunia Islam juga mengenal Islam Indonesia berbeda
dengan di Timur Tengah karena Islam Indonesia dikenal sebagai Islam (Muslim)
yang ramah. Islam yang berkembang di Indonesia pada awalnya adalah Islam
mistik (Sufi) yang salah satu karakteristiknya adalah toleran dan akomodatif
terhadap budaya dan kepercayaan yang sudah ada sebelumnya termasuk yang
merupakan budaya Hindu dan Budha. Karena itulah Islam bisa menyebar ke
seluruh Indonesia secara damai (Amin, 2002: 93-94). Frans Magnis Suseno
menilai bahwa budaya Jawa memiliki karakteristik yang lentur dan terbuka,
yaitu bahwa walaupun terpengaruh unsure budaya lain, tapi kebudayaan Jawa
masih dapat mempertahankan keasliaannya (Suhandjati, 2002: 278). Oleh
karena itulah beberapa sarjana dan pengamat pernah memprediksikan bahwa
kemenangan Islam akan berawal dari Indonesia, walaupun fenomena radikalisme
Islam akhir-akhir ini jelas menafikan prediksi tersebut.
Masyarakat Indonesia yang mayoritas agraris telah membentuk budaya
komunal. Tradisi agraris masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih padat
karya atau menggunakan tenaga manusia secara masif telah membuat masyarakat
saling tergantung satu dengan yang lain. Petani misalnya mungkin sudah
menggunakan traktor untuk mengolah tanahnya, tapi untuk menanam padi dan
memetik padi masih membutuhkan tenaga manusia yang sebagian besar tidak
mampu dikerjakan sendiri oleh pemilik tanah. Kondisi seperti inilah yang
menyebabkan tingkat kebersamaan dan kekerabatan masyarakat pedesaan sangat
tinggi. Hal ini juga didukung oleh mobilitas dan dinamika masyarakat masih
cukup rendah sehingga di pedesaan seseorang akan mengenal dengan baik tidak
hanya tetangga sekampungnya, tapi juga tetangga di kampung sebelahnya.
Budaya komunal menjadi karakteristik utama masyarakat pedesaan Indonesia.
Budaya komunal masyarakat Jawa seperti gotong-royong, kenduri, jagong bayi,
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wiwit, merti bumi dan lain-lain merupakan diantara kuatnya tradisi kebersamaan
masyarakat pedesaan. Di satu sisi itu bisa dikatakan sebagai social cohesion (ikatan
sosial) masyarakat pedesaan. Keberadaan ketua adat masih cukup berpengaruh
bagi masyarakat pedesaan dalam menyatukan mereka terutama dalam ritual-ritual
adat-agama atau rite of passages seperti kelahiran bayi, pernikahan, atau kematian
seseorang. Di sisi lain, saling ketergantungan sosial dan ekonomi masyarakat
pedesaan juga terlihat dengan jelas dari perspektif patron-klien. Tidak sedikit
masyarakat pedesaan yang secara ekonomi bergantung pada kelompok lain yang
lebih kaya di pedesaan dengan sistem buruh, magersari,1 nggadoh hewan ternak,
dan lain-lain. Oleh karena itulah Kuntowijoyo (2006) membagi masyarakat
pedesaan Indonesia menjadi dua yaitu priyayi dan wong cilik. Dalam hal ini,
kelompok priyayi berperan sebagai patron, dan kelompok wong cilik sebagai
klien. Itu semua menciptakan sistem ketergantungan yang tinggi dan menciptakan
tatanan sosial yang mapan dan tidak mudah terpecah-belah. Kondisi inilah sering
disebut oleh para sosiolog dan antropolog sebagai masyarakat ideal karena adanya
social exchange (pertukaran sosial atau ketergantungan) yang tinggi. Pertukaran
sosial berupa resiprokal dan redistribusi yang berlangsung di antara berbagi
komponen masyarakat itu berfungsi sebagai media sosial dalam mewujudkan
integrasi dan keharmonisan masyarakat (Sairin, 2002: 97).
Kondisi sosial masyarakat pedesaan juga menjadikan kontrol sosial di
antara mereka cukup tinggi. Beberapa fenomena komunal di atas menjadikan
masyarakat pedesaan saling mengenal satu dengan yang lain. Hal itu pada
gilirannya menjadikan masyarakat pedesaan dengan mudah dan cepat mengetahui
berbagai kejadian yang terjadi pada masyarakat lain di suatu pedesaan, baik
peristiwa yang kurang baik maupun peristiwa yang baik, dari kejadian yang
positif hingga yang paling negatif. Sehingga ungkapan yang sering muncul di
masyarakat pedesaan Jawa adalah luwih dowo gurung timbang lurung (suatu
Magersari adalah tanah yang dipinjamkan oleh sebuah keraton untuk para abdi dalem
sebagai tanda jasa atas pengabdiannya terhadap keraton. Namun dalam perkembangannya
masyarakat bisa memanfaatkannya dengan alas hak pinjam pakai atas tanah magersari.
Masyarakat boleh memanfaatkan tanah, dengan kesadaran penuh bahwa status tanah itu adalah
milik keraton.
1
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berita lebih mudah menyebar lewat mulut daripada di jalan). Itu semua
menjadikan anggota suatu masyarakat pedesaan akan jauh lebih berhati-hati
dalam berbuat (apalagi negatif ) karena kontrol sosial tersebut. Fenomena ini
jelas berbeda dengan konteks masyarakat kota yang cenderung acuh terhadap
kejadian atau peristiwa yang terjadi pada anggota masyarakat yang lain karena
sistem masyarakat perkotaan yang cenderung individualis.
Dari perspektif budaya dan agama, masyarakat pedesaan Indonesia juga
sangat erat dengan budaya yang harmonis dan toleran. Dalam banyak kasus
terbukti bahwa masyarakat pedesaan sangat toleran terhadap perbedaan etnis.
Keberadaan etnis lain di Jawa misalnya seperti Sunda, Arab, Minang, atau Bugis
pada suatu masyarakat bukan merupakan masalah signifikan di masyarakat
pedesaan. Sejauh penulis perhatikan, masyarakat pedesaan lebih bisa menerima
perbedaan budaya walaupun agak kurang menerima perbedaan ideologis atau
agama lain. Walaupun dalam banyak kasus juga ada anggota baru masyarakat
yang beda agama, sejauh anggota masyarakat tersebut terlibat aktif dalam ritme
kultural dalam masyarakat, maka masyarakat akan menerima mereka dengan
baik. Ini suatu bukti bahwa masyarakat pedesaan lebih mementingkan
keharmonisan daripada berseteru, sejauh anggota baru masyarakat tersebut
tidak mengganggu budaya baku masyarakat atau tidak mengganggu sumber
ekonomi masyarakat pedesaan tersebut.

Modernisasi & Globalisasi
Modernisasi dan globalisasi telah banyak berpengaruh terhadap identitas
budaya suatu komunitas, termasuk pada masyarakat pedesaan. Irwan Abdullah
(2006) menegaskan bahwa globalisasi telah mengubah karakter masyarakat
khususnya melemahnya ikatan-ikatan tradisonal serta institusi-institusi sosial
sebagai pengikat individu-individu. Ketika pola-pola hubungan masyarakat
lebih longgar, maka otonomi individu-individu semakin luas. Itu semua
menandai integrasi masyarakat ke suatu tatanan global dimana akan tercipta
masyarakat yang terikat dalam suatu jaringan komunikasi internasional dengan
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batas-batas yang tidak jelas. Akhirnya, globalisasi juga mengubah pola interaksi
masyarakat tidak lagi menggunakan jaringan-jaringan tradisional.
Dengan dalih pemerataan pembangunan untuk menaikkan taraf kehidupan
masyarakat maka pemerintah mencanangkan modernisasi di berbagai aspek
kehidupan termasuk dalam ranah teknologi informasi. Kemajuan teknologi
seperti televisi, komputer, internet dan handphone yang kemudian membawa
perubahan signifikan karena semua hal itu mempercepat proses globalisasi,
mengerucutnya dunia. Namun demikian, modernisasi dan globalisasi selalu
memunculkan dua kelompok di masyarakat, orang-orang yang menerima
sepenuhnya modernisasi dan orang-orang yang menerima setengah-setengah
dan menolak sebagain lainnya. Globalisasi tidak hanya mengaburkan batasbatas wilayah geografis, tapi juga batas-batas budaya. Sehingga, sudah bisa
dipastikan modernisasi memunculkan budaya atau nilai-nilai baru di masyarakat,
maka sikap masyarakat adalah ada yang menerima sepenuhnya nilai-nilai
tersebut dan sebagian yang lain menerima setengah-setengah. Bagi mereka yang
menerima sepenuhnya modernisasi dan globalisasi, mereka akan menerima
perubahan yang terjadi ada budaya lokal seperti bahasa, nilai, perilaku dan
lain-lain. Walaupun kelompok ini secara umum telah kehilangan identitas lokal
dan larut dalam budaya global, namun kelompok ini tidak cukup rentan sejauh
tidak terjadi resistensi dalam dirinya. Bagi mereka yang menerima sebagian
dan menolak sebagian yang lain inilah kelompok masyarakat yang dirasa paling
rentan. Mereka menerima modernisasi dan globalisasi dalam batas-batas tertentu
yang ditolerir oleh kelompoknya dan menolak sebagian lain yang dirasa
bertentangan dengan prinsip dan ideologi mereka.
Dalam banyak kasus, adalah generasi muda yang mudah mengikuti
perubahan dan alternatif perubahan karena pengaruh modernisasi dan globalisasi.
Di satu sisi, adalah generasi muda yang mempunyai idealisme yang tinggi yang
selalu memimpikan munculkan tatanan masyarakat yang ideal. Di sisi lain,
modernisasi dan globalisasi telah memberikan berbagai alternatif tatanan sosial
pada mereka sesuai dengan referensi bacaan atau komunitas global yang menjadi
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idamannya. Idealisme generasi muda inilah yang bisa jadi menolak budaya
lokal karena tertarik dengan budaya asing yang dirasa sesuai dengan idealisme
dan ideologi mereka. Akibatnya, adalah globalisasi yang telah ikut andil dalam
mengglobalnya dunia Islam, merelatifkan identitas Muslim suatu komunitas,
dan menyebarnya Islamisme secara global. Menurut penulis, kasus ini yang
banyak terjadi di Indonesia, termasuk di pedesaan. Ini berbeda dengan yang
terjadi pada komunitas Muslim di Barat dimana mereka adalah mayoritas
migran yang “terpaksa” hidup di dunia Barat karena tuntutan ekonomi
orangtuanya. Kelompok ini tercerabut dari budaya etnis atau komunitasnya
dan melihat peradaban Barat sebagai ancaman terhadap dirinya sehingga sebagai
mereka terlibat dalam radikalisme, sebagaimana ditulis oleh Oliver Roy dalam
Globalized Islam (2004).
Merebaknya gerakan Islam (harakah) dan Islamisme di Indonesia tidak
bisa dilepaskan dari fenomena Islamisme secara global. Kemenangan revolusi
Iran pada 1979 telah menjadi trigger muncul dan menglobalnya gerakan Islam
di berbagai belahan dunia Muslim yang kemudian lebih dikenal dengan istilah
revivalisme Islam. Salah satu gerakan Islam yang paling dominan di dunia
Muslim adalah neo-salafisme. Dengan dukungan finansial secara penuh dari
kerajaan Saudi Arabia, neo-salafisme ini menyebar ke berbagai pelosok dunia,
khususnya dengan lembaga Rabithah ‘Alam Islami (RAI). Di Indonesia, adalah
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Islam dan Bahasa Arab (LIPIA) yang telah “berjasa” dalam menyebarkan faham
salafisme. Dengan media ini pula beberapa gerakan Islam Timur Tengah beraliran
salafi menyebar di Indonesia pada era 80-an, seperti gerakan Ikhwanul Muslimin
(IM), Hizbut Tahrir (HT), dan gerakan salafi-salafi lainnya.
Adalah kemajuan teknologi dan globalisasi yang telah berperan dalam
penyebaran paham salafisme dan Islamisme secara umum di Indonesia. Islam
telah menjadi bagian dari budaya Indonesia adalah sudah sejak abad ke-13 atau
bahkan beberapa abad sebelumnya. Oleh karena itu, sudah menjadi bukti
sejarah bahwa Islam Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan
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Islam (atau Muslim) di Timur Tengah, sebagaimana hal ini juga terjadi di
pelosok dunia lainnya. Walaupun pengaruh Timur Tengah terhadap Islam
Indonesia tetap tidak bisa diabaikan, karakteristik Islam Indonesia yang
akomodatif terhadap budaya lokal juga sudah dikenal sejak lama. Namun sejak
gelombang modernisasi dan globalisasi merebak pada pertengahan abad ke-20,
pengaruh Islam dari Timur Tengah nampak semakin besar. Islam dengan
kekhasan atau karakteristik Indonesia sedikit demi sedikit tergerus seiring
dengan penyebaran Islamisme secara global dan juga penerimaannya yang
cukup signifikan oleh Muslim Indonesia. Dengan dalih purifikasi atau
memurnikan ajaran Islam sesuai dengan ajaran aslinya, maka secara perlahan
Islam Indonesia banyak mengadopsi Islam ala Timur Tengah.
Lebih dari itu, globalisasi juga telah berperan dalam menyebarkan berbagai
informasi dan berita dengan cepat dan akurat. Ajaran-ajaran Islam versi ulama
Timur Tengah dan juga berita-berita Muslim di berbagai negara bisa diketahui
oleh Muslim di dunia lain, termasuk Indonesia melalui internet dan media sosial.
Sejalan dengan semangat keislaman yang meningkat, berita tentang penderitaan
Muslim di belahan dunia lain seperti Palestina, Afghanistan, Iraq, dan Syria telah
meningkatkan rasa solidaritas dan sentimen Muslim Indonesia. Oleh karena itu,
tidak diragukan lagi bahwa ada sejumlah umat Islam Indonesia juga terlibat
berjihad bersama dengan mujahidin di Afghanistan pada era 80-an, di Palestina,
atau di Syria akhir-akhir ini. Dalam skala yang jauh lebih besar, umat Islam
Indonesia telah menunjukkan perhatian dan kepeduliannya pada penderitaan
dunia Muslim lainnya dengan cara mengirimkan sumbangan dana, berdemonstrasi,
surat keprihatinan dan lain-lain. Ini semua adalah pengaruh kemajuan teknologi
informasi dan juga globalisasi. Sebagaimana pengakuan Imam Samudra (2004),
bom yang dia ledakkan di Bali (2002) merupakan respon dia dan kelompoknya
(Jama’ah Islamiyah) terhadap hegemoni Barat (Amerika) di Palestina. Terakhir,
globalisasi juga telah menjadikan informasi yang menyulut sentimen umat Islam
seperti isu Kristenisasi atau penistaan agama Ahmadiyah. Masyakarat pedesaan
begitu mudah diprovokasi untuk terlibat dalam gerakan-gerakan sosial tertentu
tanpa banyak berfikir secara mendalam.
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Tak ayal lagi bahwa modernisasi dan globalisasi juga meretas masyarakat
pedesaan. Munculnya kelompok-kelompok agama Islam global seperti WahhabiSalafi lebih mudah diterima oleh masyarakat pedesaan daripada masyarakat
kota. Ini terbukti dengan banyak berdirinya pesantren-pesantren Salafi di
kampung-kampung akhir-akhir ini, walaupun tidak menafikan adanya masyarakat
kota yang juga tertarik mengikuti gerakan ini. Dalam konteks ini bisa diartikan
bahwa masyarakat pedesaan lebih bisa menerima kehadiran gerakan-gerakan
Islam baru sejauh tidak bertentangan dengan tradisi Islam yang telah mereka
miliki. Informasi-informasi Islam global yang sampai pada umat Islam juga
mampu menggerakkan emosi mereka, termasuk umat Islam di pedesaan.
Akhirnya, tidak sedikit umat Islam pedesaan yang tertarik mengikuti kelompok
atau gerakan Islam global ala Timur Tengah misalnya.
Laju pembangunan Indonesia juga telah memaksa pembangunan perumahanperumahan yang relatif lebih murah di pedesaan atau pinggiran kota. Sebagaimana
efek pembanguan, pasti ada sebagian masyarakat yang termarginalkan dan tidak
mampu bertahan di perkotaan sehingga kemudian mereka pindah ke pedesaan.
Mobilitas masyarakat perkotaan ke pedesaan ini juga menambah interaksi dan
dinamika masyarakat desa termasuk dengan kelompok-kelompok Islam garis
keras. Beberapa kasus terbukti bahwa masyarakat pedesaan tidak mengerti bahwa
pendatang baru di desa mereka ternyata tersangka teroris.
Gerakan-gerakan Islam transnasional memberikan harapan baru bagi
sebagian masyarakat pedesaan. Gerakan-gerakan Islam transnasional seringkali
mengangkat isu-isu yang berbeda dengan kebanyakan gerakan-gerakan Islam
lokal seperti isu negara Islam, Khilafah Islamiyah, atau konsep jihad/syahid.
Konsep-konsep seperti ini seakan memberikan harapan baru bagi sebagian
umat Islam khususnya orang-orang yang termarginalkan secara ekonomi dan
politik. Akhirnya, Islam gaya baru atau garis keras beraliran Wahhabi-Salafi
menjadi tumpuan bagi problem-problem sosial yang mereka hadapi. Perlu
digarisbawahi bahwa adalah kelompok masyarakat abangan pedesaan yang
lebih mudah tergiur dalam gerakan Islam garis keras. Beberapa kasus membuktikan
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penyataan ini bahwa orang-orang abangan yang terhimpit problem ekonomi
lebih mudah tergiur dengan janji-janji Islam yang diharapkan memberikan
harapan besar bagi mereka secara instan. Hal ini mirip dengan kasus gerakan
ratu adil (messianism) pada masa pergerakan Indonesia yang lebih banyak diikuti
oleh masyarakat pedesaan.

Polarisasi Beragama Masyarakat Pedesaan
Modernisasi dan globalisasi mempercepat proses polarisasi beragama
masyarakat pedesaan. Kalau kita menggunakan kategori Clifford Geertz untuk
melihat varian keberagamaan masyarakat Indonesia yaitu abangan-priyayisantri,2 maka saat ini varian itu sudah mengalami perubahan yang signifikan.
Saat ini sulit untuk mendapatkan varian keberagamaan seperti itu di masyarakat
khususnya varian abangan dan bahkan sudah banyak bergeser ke arah varian
putihan (santri). Keberhasilan dakwah Islam oleh berbagai organisasi agama
di Indonesia baik yang konservatif, tradisional, maupun yang modernis telah
mengubah secara signifikan varian keberagamaan masyarakat; keberagamaan
masyarakat Indonesia telah mengalami polarisasi, demikian juga di masyarakat
pedesaan. Demikian pula varian masyarakat priyayi dan wong cilik-nya
Kuntowijoyo juga sulit untuk ditemukan dalam konteks kontemporer.
Keberhasilan pembangunan dan dakwah Islam telah mengaburkan disparitas
masyarakat pedesaan baik secara sosial maupun keagamaan. Pola keberagamaan
masyarakat kontemporer termasuk di pedesaan tidak lagi bisa dipisahkan
berdasarkan organisasi Islam tertentu seperti Nahdhatul Ulama (NU) atau
Muhammadiyah, namun perpaduan antara keduanya dan juga varian-varian
Islam lain juga sudah semakin beragam muncul di masyarakat. Akhirnya muncul
di perkotaan maupun pedesaan berbagai aliran Islam, organisasi-organisasi
Islam hingga tokoh-tokoh agama dari berbagai varian Islam.
2
Dalam hal ini penulis tidak bermaksud mempermasalahkan trikotomi Geertz tersebut
sebagaimana banyak dilakukan oleh beberapa Indonesianis. Ini lebih pada gambaran sederhana
bahwa struktur masyarakat Jawa sudah mengami perubahan yang signifikan sejak tahun 1980-an
karena proses Islamisasi.
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Banyak hal yang menyebabkan polarisasi (sosial) masyarakat pedesaan.
Pertama, semakin melemahnya tradisi atau sistem adat di masyarakat pedesaan.
Seiring dengan menguatnya struktur pemerintah modern, maka sistem adat
mulai berkurang secara signifikan. Ini bisa terlihat dengan jelas dengan semakin
turunnya pamor ketua adat atau pemimpin tradisional masyarakat pedesaan.
Contoh konkret dalam hal ini adalah berkurangnya lembaga-lembaga lokal
seperti paguyuban dll. Kedua, globalisasi dan dakwah Islam. Globalisasi telah
mengaburkan nilai-nilai lokal dan hal ini didukung oleh dakwah Islam yang
semakin giat dilakukan oleh berbagai organisasi Islam baik nasional maupun
transnasional. John Naisbitt menggambarkan dengan sangat baik bahwa low
tech menyebabkan high touch dan high tech menyebabkan low touch. Artinya
bahwa dulu ketika teknologi masih rendah hubungan interpersonal masyarakat
yang tinggi dan dengan teknologi tinggi saat ini hubungan interpersonal
masyarakat rendah karena sibuknya masyarakat dengan teknologi seperti
internet, handphone, media sosial, dan game online. Teknologi juga berdampak
terhadap dakwah Islam yang menggunakan teknologi tinggi seperti SMS,
mailing list, website, dan blog. Akhirnya, nilai-nilai beragama yang ada di
masyarakat juga sangat bervariasi tidak hanya terbatas pada Islam mainstream.
Ketiga, taraf pendidikan semakin meningkat. Pembangunan sumber daya
manusia (SDM) yang dilakukan pemerintah bersama dengan berbagai organisasi
sosial keagamaan cukup sukses dalam mengantarkan masyarakat Indonesia
menuju manusia terdidik, termasuk masyarakat Indonesia di pedesaan. Hal
itu menjadikan kedewasaan pola pikir masyarakat dan semakin bebas dalam
memilih jalan hidup baik secara sosial, politik, maupun agama. Itu semua
berpengaruh secara drastis dalam mengubah struktur sosial dan keberagamaan
masyarakat Indonesia.
Kesemuanya di atas menyebabkan pola keberagamaan masyarakat mengalami
perubahan yang signifikan. Pada konteks kekinian, misalnya, agak sulit untuk
mendapatkan suatu dusun dimana mayoritas masyarakatnya berpaham homogen
seperti NU atau Muhammadiyah semua. Yang banyak didapat adalah dusun
dengan masyarakat berpaham campuran antara NU-Muhammadiyah dan
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bahkan juga terdapat berbagai varian keagamaan lain. Hal senada juga terjadi
pada kampung atau dusun yang dulunya lebih banyak varian abangannya yang
sudah jauh berubah pada akhir-akhir ini. Penyebaran Islam transnasional
beraliran Wahhabi-Salafi juga mendukung asumsi ini. Seiring dengan modernisasi,
migrasi masyarakat juga sangat tinggi yang menyebabkan perpindahan masyarakat
dengan berbagai “warna agama” bercampur-aduk dalam tatanan masyarakat
yang sudah ada. Banyaknya pesantren-pesantren Salafi tumbuh dan berkembang
di dusun-dusun yang didukung oleh migrasi para pengikutnya menyebabkan
polarisasi yang sangat kuat di pedesaan. Sebagian masyarakat tidak lagi mengikuti
mainstream varian agama tertentu, tapi sudah lebih banyak pilihan.
Hal ini juga berdampak pada menurunnya otoritas keagamaan peran
tokoh agama dan tokoh adat di pedesaan. Dalam konteks masa lalu, seorang
tokoh agama identik dengan tokoh masyarakat sehingga karena kharismanya
ia sangat didengar oleh anggota masyarakat. Walaupun dalam banyak hal tokoh
agama masih bisa berperan sebagai pemersatu masyarakat yang sangat heterogen,
hal ini sudah berubah banyak. Masyarakat secara umum tidak lagi melihat
tokoh agama suatu dusun memiliki otoritas keagamaan yang kuat. Masingmasing anggota masyarakat mempunyai panutan yang lebih beragam sesuai
dengan faham keagamaan masing-masing. Dalam konteks kekinian kita bisa
lihat bahwa di sebuah pedesaan muncul berbagai varian faham keagamaan dari
yang ultra konservatif, konservatif, tradisional, modern, hingga yang liberal.
Di sebuah kampung misalnya, terdeteksi adanya berbagai pengikut organisasi
Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis),
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berbagai varian Salafi atau orang-orang yang
tidak jelas paham atau alirannya.

Radikalisme Islam Masyarakat Desa
Fenomena radikalisme Islam akhir-akhir ini cukup mengejutkan yaitu
bahwa mayoritas tersangka teroris adalah orang Jawa, bukan Batak atau Bugis
yang dikenal agak keras. Dan yang lebih mengejutkan lagi bahwa sebagian di
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antara mereka adalah dari pedesaan. Interaksi penulis dengan berbagai kelompok
umat Islam di pedesaan juga menengarai bahwa (gejala) radikalisme juga banyak
terjadi di pedesaan. Sentimen keagamaan bisa muncul dalam konteks-konteks
tertentu bila bersentuhan dengan hal-hal sensitif seperti isu Palestina dan
hegemoni Amerika, isu Kristenisasi dan juga isu Ahmadiyah yang dianggap
sesat. Radikalisme agama (Islam) sebetulnya juga bukan hal yang baru di
masyarakat. Takashi Siraishi (1990) membuktikan bahwa radikalisme Islam
cukup marak di era pergerakan Indonesia seperti munculnya gerakan Sarekat
Islam di Surakarta.
Tentang banyaknya orang Jawa yang terlibat dalam gerakan radikalisme
dan juga terorisme, Bambang Pranowo (2011) menulis bahwa itu berdasar
pada filosofi Jawa, ngalah, ngalih, dan ngamuk. Orang Jawa akan cenderung
mengalah ketika merasa terganggu. Bila sudah tidak tahan dengan gaangguan
itu, maka orang Jawa cenderung akan ngalih (pindah). Dan bila dia tetap merasa
terganggu dan tidak tahan terhadap gangguan tersebut, maka dia akan mengamuk. Keterlibatan banyak orang Jawa dalam berbagai kasus radikalisme
Islam dan terorisme dimungkinkan karena orang Jawa tersebut sudah tidak
bisa mentolerir tingkat ketergangguannya. Memang tidak begitu jelas apakah
itu betul-betul filosofi Jawa. Penulis melihat bahwa fenomena itu ada di manamana, bahwa seseorang yang ditekan terus-menerus suatu saat pasti akan
melawan. Pranowo lebih lanjut menjelaskan bahwa beberapa orang yang bukan
etnis Jawa terlibat dalam radikalisme dan terorisme karena dia sudah lama
hidup di Jawa atau berguru pada orang Jawa. Satu hal yang menyamakan
berbagai kasus radikalisme agama (Islam) adalah kebencian mereka terhadap
hegemoni Amerika. Sehingga yang diserang atau dihancurkan adalah ikon atau
simbol-simbol hegemoni Amerika (atau sekutunya) seperti hotel, kedutaan,
café dll. Penulis cenderung mengatakan bahwa radikalisme banyak muncul
dan melibatkan orang Jawa karena sumber dan asal radikalisme dari Jawa yaitu
tokoh-tokoh NII dan berbagai variannya seperti Jama’ah Islamiyah (JI) seperti
Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, Abdullah Sungkar, dan Abu Bakar Ba’syir.
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Hegemoni Barat (baca: Amerika) secara umum juga memicu kebencian
hingga tindakan radikal di berbagai kalangan umat Islam. Ketika WTC di New
York dibom tahun 2001, yang menurut berita resmi dilakukan oleh kelompok
Islam radikal, beberapa orang Islam yang saya temui di Yogyakarta justru
menyalahkan Amerika karena itu adalah akibat ulahnya terhadap umat Islam
seperti di Palestina dan Afghanistan. Ketika bom Bali meledak tahun 2002,
beberapa orang yang saya temui bahkan mengatakan bahwa diapun mau sebagai
salah satu eksekutor bom tersebut. Ketika orang-orang Amerika bersuka-cita
atas kematian Osama bin Laden di Pakistan tahun 2011, umat Islam Indonesia
tidak menunjukkan sikapnya dengan tegas (ambigu) apakah harus bersuka-cita
atau berduka. Ini menyiratkan bahwa umat Islam Indonesia secara umum
menganggap bahwa hegemoni Amerika telah banyak merugikan umat Islam
dunia. Jadi, sikap anti terhadap hegemoni Barat cukup merata di Indonesia
dan ini berpotensi terhadap munculnya radikalisme.
Isu kristenisasi juga cukup sensitif memicu munculnya radikalisme di
pedesaan. Isu kristenisasi sering kali muncul di masyarakat dalam bentuk
selebaran gelap atau isu pendirian gereja di komunitas umat Islam. Isu ini juga
cukup agitatif dalam memprovokasi massa baik di perkotaan maupun pedesaan.
Namun, tingkat pendidikan masyarakat pedesaan yang relatif rendah sering
membuat propaganda itu mengalami eskalasi berlebih hingga tingkat radikalisme.
Walaupun tidak bisa dipukul rata menjadi asumsi umum, namun menarik
untuk dikaji bahwa seorang kyai dari pedesaan di Sleman pernah mengatakan
pada penulis bahwa kalau dia masih muda, maka asrama calon pastor yang
sedang dibangun di sebuah wilayah di Sleman itu akan dia bom. Hal ini sangat
mengejutkan penulis karena selama ini pandangan beliau cukup moderat,
namun ketika bersentuhan dengan masalah-masalah sensitif seperti isu kristenisasi
menjadi cukup keras. Kasus kerusuhan bernuansa agama pada tahun 1996 di
Situbondo dan Tasikmalaya yang menyebabkan pembakaran puluhan gereja
sehingga tak ayal lagi Franz Magnis Suseno secara sarkastis mengatakan bahwa
“Indonesia adalah juara dunia dalam hal merusak dan membakar tempat-tempat
ibadah” (Sueady, 1993: 8).
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Hal yang sama juga terjadi sekitar isu Ahmadiyah atau Syiah. Banyak
kasus kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah terjadi seperti di Cikeusik
Banten (2011), Bogor (2011), Cianjur (2012), dan juga terhadap pengikut
Syiah di Sampang Madura (2012). Itu semua semakin menambah daftar panjang
kekerasan horizontal masyarakat Indonesia yang bernuansa agama. Hal ini jelas
menodai keberagamaan masyarakat (pedesaan) Indonesia yang selama ini
dikenal sebagai santun dan ramah.
Terakhir, berbagai kasus radikalisme agama juga melibatkan masyarakat
pedesaan. Radikalisme agama yang menjurus pada terorisme sudah banyak terjadi
di Indonesia khususnya di wilayah perkotaan seperti di Jakarta, Surabaya, dan
Solo. Dari berbagai sumber media diberitakan bahwa pihak berwenang merilis
telah menangkap anggota jaringan teroris dari berbagai daerah seperi Madiun,
Kediri, Jombang, Bangil, Pamekasan, Kebumen, Sukoharjo, Sleman, Pemalang,
Cirebon, Kuningan dan lain-lain. Radikalisme dan terorisme yang melibatkan
masyarakat perkotaan agak lebih mudah dipahami karena sangat dimungkinkan
karena mereka termarginalkan secara ekonomi. Islam garis keras bagi mereka
memberikan harapan untuk menyelesaikan problem-problem sosial yang terjadi
dan yang mereka alami. Namun demikian, kasus yang kurang lebih sama juga
terjadi di pedesaan; bahwa mereka juga orang-orang yang termarginalkan secara
ekonomi dan kemudian mendapatkan Islam sebagai jalan keluar dari problem
mereka. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, interaksi dan dinamika masyarakat
pedesaan mengalami eskalasi seiring dengan modernisasi dan globalisasi.
Secara umum orang-orang yang terlibat dalam radikalisme Islam adalah
generasi muda. Berbagai kasus radikalisme agama hingga terorisme sering
melibatkan generasi muda seperti yang terlibat dalam bom Bali I (2002) dan
Bom Mega Kuningan (2009) misalnya: Imam Samudra, Mukhlas, Ali Gufron,
Ali Imron, Mubarok (Utomo Pamungkas), Dul Matin (Joko Pitono), Air
Setiawan, Dani Dwi Permana, Nana Ikhwan Maulana, Ibrohim (Boim) dan
lain-lain. Di satu sisi, generasi mudalah yang mempunyai idealism tinggi tentang
tatanan sosial, tapi di sisi lain mereka jugalah yang mudah terprovokasi ole
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ide-ide revolusioner seperti Islam garis keras. Walaupun radikalisme agama
mempunyai muatan ideologis, namun penulis lebih meyakini bahwa ideologi
Islam lebih berperan sebagai justifikasi agama terhadap problem-problem
ekonomi dan sosial yang mereka hadapi.
Sejarah juga mencatat bahwa gerakan Islam radikal seperti Sarekat Islam
(SI) pada masa pergerakan juga diawali dengan masalah ekonomi dan sosial
ketika para pedagang batik Solo berhadapan dengan dominasi Cina dalam
perdagangan batik. Masalah sosial-ekonomi yang dihadapi generasi muda
kemudian dipandang dengan perspektif kapitalisme dan hegemoni Barat yang
dilegitimasi oleh ajaran Islam. Akhirnya, yang terjadi adalah ikon atau simbolsimbol kapitalisme dan hegemoni Barat dihancurkn. Dengan perspektif James
Scott (1985) dalam Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance,
kita bisa melihat bahwa bom-bom di Indonesia itulah yang bisa dilakukan oleh
orang-orang itu sebagai perlawanan mereka terhadap hegemoni Barat (Amerika)
karena mereka tidak bisa langsung menyerang Amerika. Sebagaimana Imam
Samudra (2004) juga mengakui bahwa apa yang dia lakukan di bom Bali 2002
merupakan “balasan” terhadap ulah Amerika dan sekutunya di Palestina, Iraq,
dan Afghanistan.

Penutup
Sebagai sebuah gerakan, radikalisme Islam tidak hanya rawan terhadap
masyarakat perkotaan, tapi juga di pedesaan. Modernisasi dan globalisasi yang
tak terelakkan telah mengaburkan batas-batas geografis dan budaya. Masyarakat
pedesaan mengalami dinamika yang cukup tinggi sehingga berbagai paham
keagamaan juga berpotensi untuk tumbuh dan berkembang di pedesaan
termasuk Islam radikal. Memang tidak bisa disangkal bahwa di era globalisasi
ini agama tidak bisa diarahkan oleh penguasa sebagaimana masa klasik (al-dînu
‘ala mulûkihim, agama itu bergantung pada penguasanya); saat ini agama telah
menjadi urusan pribadi (private domain). Namun demikian, ada beberapa hal
yang bisa dilakukan pemerintah bersama dengan organisasi-organisasi Islam
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moderat di Indonesia untuk mereduksi radikalisme seperti mereduksi ketegangan
antar agama, membuat wacana-wacana tandingan (anti-kekerasan) hingga
menghidupkan kembali tradisi-tradisi Islam.
Organisasi-organisasi Islam moderat dan juga tradisional mempunyai
peran signifikan dalam mereduksi potensi berkembangnya radikalisme Islam.
Ketika modernisasi dan globalisasi tidak bisa dihindari, maka peran organisasi
moderat seperti Muhammadiyah menjadi cukup signifikan dalam mewacanakan
nilai-nilai Islam moderat seperti dialog antar agama, kesesuaian Islam dengan
demokrasi, tafsiran Islam rahmatan lil’alamin dan lain-lain. Di sisi lain, organisasi
Islam yang dikenal erat dengan nilai-nilai tradisional seperti Nahdatul Ulama
(NU) juga berperan dalam menjaga tradisi-tradisi lokal sebagai anti-tesa terhadap
Islam transnasional yang saat ini cukup merebak di pedesaan Indonesia. Dalam
konteks ini, kerjasama antara dua organisasi mainstream di Indonesia itu sangat
signifikan untuk melawan wacana-wacana yang disebarkan oleh gerakan Islam
puritan transnasional.
Puritanisme memang mudah mendapatkan pengikut karena logika-logika
yang dibangun cukup logis dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh
masyarakat umum apalagi di pedesaan. Justifikasi-justifikasi ideologis yang
sering dilontarkan oleh gerakan Islam puritan ala Wahhabi-Salafi untuk
menyudutkan gerakan-gerakan lokal yang dianggap bukan murni ajaran Islam
harus di-counter dengan wacana sebanding. Paling tidak masyarakat pedesaan
yang relatif bernalar pendek ini jangan sampai mudah terprovokasi oleh janjijanji instan untuk menyelesaikan problem-problem ekonomi dan sosial mereka.
Dalam konteks inilah maka Muhammadiyah dan NU jangan saling meyerang,
tapi justru bersatu untuk mereduksi radikalisme dan mengarus-utamakan Islam
yang ramah dan santun sebagaimana filosofi orang Jawa memayu hayuning
bawana (manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan,
dan kesejahteraan).
Pedesaan Indonesia harus tetap menjadi penjaga gawang terakhir budaya
Indonesia yang harmonis. Walaupun kita tidak bisa membalikkan modernisasi
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dan globalisasi yang sudah terlanjur terjadi, namun berbagai budaya pedesaan
bisa terus digalakkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertukaran sosial
(social exchange) masyarakat desa. Pertukaran sosial inilah yang akan meningkatkan
dinamika dan interaksi masyarakat pedesaan sehingga tidak larut dalam
modernisasi dan globalisasi yang menjurus pada individualisme. Karakteristik
budaya lokal seharusnya tetap harus eksis walaupun secara terus-menerus
digempur oleh arus globalisasi. Filosofi Jawa mengatakan ngeli ning ora keli
atau bahwa orang Jawa harus mengikut perubahan tapi tidak larut dalam
perubahan tersebut.
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GLEMBUK ALA YOGYAKARTA:
DELEGITIMASI DAN LEGITIMASI ELIT DALAM
MERANGKUL WARGA DI DESA PADA ERA
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Bambang Hudayana
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Abstract
This article tries to comprehend political manouver in village involving village
elite in Java, in Yogyakarta (Mataraman), in competing for power and running
it in village government. In local, the manouver is called “glembuk”, referring
to a strategy to win the constituent’s votes through reciprocal social transaction
in reformation era. Using processual approach, this articles sees that rather
than resulting a success in winning power competition, bad ‘glembuk’ could
yield deligitimation. Conversely, elites who usually succeed are of those with
positive ‘glembuk’. Asserting reciprocity, ‘glembuk’ can be seen as an interesting
tool of power analysis, as it underlies the symmetric and dynamic relation of
power between elite and masses, challenging the existing power analysis that
tends to over-emphasize elite analysis.
Keywords: glembuk, power relations, beliefs, and deligitimation
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Pendahuluan
Era reformasi yang berlangsung sejak 1998 seolah menjadi era kemenangan
warga terhadap para elit desa yang selama masa Orde Baru memiliki kuasa
yang besar sebagai implikasi dari berlangsungnya pembangunan ekonomi,
sentralisasi pemerintahan, berlakunya Dwifungsi ABRI dan korporatisasi yang
menganakemaskan elit desa yang dekat dengan penguasa di tingkat daerah
sampai pusat. Para warga yang selama masa Orde Baru tidak mempunyai ruang
berekspresi, dan mengalami penindasaan, atau ketidakadilan sosial kemudian
bisa melakukan berbagai manuver politik seperti dialog dan demonstrasi guna
menyampaikan aspirasinya.
Beberapa ahli telah mengemukakan munculnya gelora warga dalam
mendorong elit desa menjalankan agenda reformasi seperti bersih dari KKN,
dan pemerintahan yang baik. Di berbagai daerah, warga membentuk forum
warga sebagai wadah untuk mengartikulasikan kepentingannya (Antlov, 2003),
warga melawan penguasa yang hegemonik (Susilo & Gito Haryanto, 2003),
dan warga mendorong Badan Perwakilan Desa (BPD) diduduki oleh tokohnya
yang dipercaya (Budijanto, 2001). Surat kabar daerah dan nasional juga
menyajikan berita menguatnya posisi warga sehingga menyebar menjadi wacana
di publik. Pertama, berita demonstrasi warga guna melawan atau melengserkan
para elit penguasa desa agar bersih dari tindak KKN (Bernas, 14 Juli 2000;
Tempo Interaktif, 14 November 2006). Kedua, berita meningkatnya kontrol
warga atas pelayanan publik melalui protes, dialog, demonstrasi dan aksi
kekerasan (Bernas, 12 Februari 2001; Jawa Pos, 24 Januari 2003; Kompas, 8
Januari, 2004 ). Ketiga, merebaknya berita tekanan warga atas proses rekrutmen
pamong yang elitis dan tidak demokratis (Kedaulatan Rakyat, April-Juni 2002).
Meningkatnya manuver warga dalam menghadapi kontrol elit desa di
atas menunjukkan adanya kontestasi politik yang kuat antara warga melawan
elit. Tulisan ini memandang bahwa memang ada kontestasi antara mereka guna
memperebutkan, menguasai atau mendapatkan pengaruh dalam penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan desa, walaupun secara struktural elit lah yang
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umumnya memegang jabatan dalam pemerintahan desa. Dengan adanya
kontestasi tersebut, elit pasti memiliki strategi yang relatif mapan, tetapi warga
juga memiliki strategi untuk mengontrol elit agar tidak sewenang-wenang.
Tulisan ini memandang bahwa keberhasilan elit menguasai warga terletak
pada dimilikinya kredibilitas dan glembuk, yaitu strategi politik persuasif yang
lekat dalam budaya politik orang Jawa di Yogyakarta (Mataraman). Strategi
tersebut penting dalam relasi kuasa sehingga menggiring tulisan ini untuk
mencermati praksis glembuk yang mampu melahirkan kredibilitas dan legitimasi,
tetapi juga glembuk yang berujung pada delegitimasi. Selain itu, tulisan ini juga
menyimak berbagai bentuk respon warga terhadap praktik glembuk. Tulisan
ini memanfaatkan sebagian kecil data dan hasil studi mendalam mengenai
kredibilitas dan glembuk elit desa pada masa reformasi (Hudayana, 2011a dan
2011b), dan data lain yang dihimpun penulis di lapangan.

Kerangka Teori
Secara teori relasi kuasa antara elit dengan warga merupakan kontestasi
politik dan kontestasi tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan
prosesual. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa politik itu merupakan suatu
proses yang dinamis dalam arti setiap aktor yang terlibat mempunyai kepentingan
untuk mengontrol lawannya secara terus-menerus (Kurt, 2002:99-101). Dalam
kontestasi itu ada semacam aturan main sebagai referensi para aktor yang terlibat
(Bailey in Kurtz, 2002:105). Dalam tulisan ini, aturan main itu merujuk pada
konsep kredibilitas, elit dan warga sepakat bahwa mereka yang layak memimpin
di desa adalah yang memiliki kredibilitas.
Kredibilitas itu mencakup dua elemen, yaitu (1) kelayakan untuk dipercaya
dan (2) kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan. Kelayakan dipercaya,
misalnya memiliki kepribadian yang baik seperti dermawan (Teven, 2009:2).
Adapun kemampuan untuk mendapat kepercayaan misalnya sebagai berikut.
Pertama, mereka menempati janji politik yang pernah disampaikan kepada warga.
Kedua, mereka memperhatikan kepentingan warga. Ketiga, mereka menjalankan
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pemerintahan yang bersih (Tachino, 2009:2). Keempat, mereka membangun
pemerintahan yang akuntabel dan transparan (Olofsgård, 2003:23). Kelima,
mereka mampu merespon dan memecahkan krisis ekonomi (Menon, 2007:1).
Ketika elit melancarkan karakter pribadi dan kebijakan yang tidak kredibel,
secara teoritik warga pasti akan melakukan perlawanan. Menurut James C Scott
(2000), ketika warga dalam posisi lemah, maka akan melakukan perlawanan
secara tidak langsung. Hanya ketika warga kehilangan batas toleransi, warga
berani melakukan perlawanan secara langsung dan terbuka (Scott, 1983:210).
Dengan menggunakan teori modal sosial, warga juga mampu mengorganisasi
kekuatannya guna melakukan perlawanan. Hal tersebut sejalan dengan konsep
Robert Putnam (1993) tentang modal sosial, yaitu sebagai ”a bond based on
the membership of association and social networks that have the power to produce
effects and social support.”1
Dalam melukiskan kultur negosiasi, tulisan ini menggunakan fenomenologi.
Jika perspektif ini dipakai, maka riset etnografi diperlukan karena dapat
mengeksplorasi jagad pandang masyarakat yang hidup dalam kesadaran para
anggotanya (Husserl dalam Laughlin, 1997:3). Husserl memandang etnografi
berguna menyelami pikiran masyarakat (“get into the native’s head”) dan memahami
pengalaman hidup masyarakat, dan menyadari adanya fakta bahwa setiap
kebudayaan memiliki caranya sendiri dalam menghasilkan fenomena dan
mengenalinya.
Orang Jawa memiliki cara sendiri dalam melancarkan strategi politik guna
membangun dan memanipulasi kredibilitas. Dalam studi ini, cara tersebut
dituangkan ke dalam konsep glembuk. Secara harafiah glembuk berarti ngojokojoki supaya gelem (membujuk supaya terpikat) atau ngapusi (menipu) (Widodo,
2007:246). Membujuk supaya lawan terpikat merupakan kata lain dari strategi
politik ala glembuk. Bujukan ini dapat mengangkat kredibilitas, tetapi sebaliknya
Menurut para ahli modal sosial yang kuat akan membuat warga kritis terhadap kekuasan.
Hal ini terlihat dari pernyataan para ahli, misalnya Putnam (1993:167) “people with high levels of
social capital see each other as political equals, ‘bound together by horizontal relations of reciprocity and
cooperation, not by vertical relations of authority and dependency’.”
1
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hanya memperoleh dukungan semu atau bahkan resistensi. Pokok persoalan
yang akan dieksplorasi dalam tulisan ini adalah glembuk dan reproduksi glembuk
seperti apa yang dipakai elit desa guna merangkul warga. Glembuk memiliki
dua fungsi yang berseberangan. Pertama, glembuk merupakan strategi untuk
meraih kekuasaan semata tanpa mendapatkan legitimasi. Hal ini karena glembuk
dilakukan untuk memperdayai, menipu dan mengalahkan warga (ngapusi).
Kedua, glembuk merupakan alat untuk membangun kepercayaan dengan cara
menyampaikan program, negosiasi, atau kompensasi yang sesuai dengan
kepentingan warga.

Metode
Penelitian etnografi ini dilakukan di Desa Pulungsari, Kabupaten Bantul,
Yogyakarta (DIY). Penelitian lapangan dimulai pada bulan September 2006,
dan berakhir bulan Januari 2008. Penelitian lapangan mengumpulkan data
kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam.
Agar mencapai pemahaman yang akurat tentang praksis glembuk elit dan respon
warga, tulisan ini menyajikan trend penggunaan glembuk secara diakronik,
diawali tahun 1998 sampai dengan 2008.
Penggunaan glembuk disimak dalam seting politik lokal, yaitu mulai dari
pelengseran sekretaris desa (carik desa), pemilihan sekretaris BPD sampai
dengan pemilihan carik desa baru, pemilihan kepala desa (lurah) dan kebijakan
lurah baru. Deskripsi itu akan memerjelas bagaimana glembuk kasar dan
transaksional dilawan delegitimasi warga tetapi bagimana glembuk resiprokal
mengemuka dan melahirkan legitimasi.

Elit dan Warga Desa Pulungsari
Desa Pulungsari terletak di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Penduduk desa
ini terstratifikasi ke dalam kategori elit dan warga (warga). Ketika penelitian
lapangan dimulai tahun 2007, jumlah penduduk dewasa yang telah menikah
ada sekitar 9.700 jiwa. Mereka ini terdiri atas 200 elit yang meliputi sebanyak
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48 orang duduk sebagai politisi baik secara resmi memegang jabatan dalam
organisasi atau sebagai tokoh kader, 30 orang sebagai pejabat desa (lurah and
pamong atau kepala desa dan perangkat), 24 orang pengusaha dan sisanya
adalah para pedagang, pegawai negeri dan pegawai swasta. Secara ekonomi,
elit adalah orang golongan kelas atas dan menengah. Mereka mempunyai
kepentingan mempertahankan statusnya, dan ikut mengontrol pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan desa. Elit yang sangat berpengaruh di desa
adalah lurah dan pamong yang umumnya masih keturunan kelurga pamong
dan orang kaya di desa. Tulisan ini akan fokus untuk menyoroti para elit lurah
sampai dengan pamong tersebut.
Jumlah warga di desa sekitar 9,500 orang. Mereka ini umumnya bekerja
sebagai perajin kecil, petani buruh tani, buruh pabrik dan pedagang kecil di
desa. Kelompok ini meliputi juga tokoh warga yang posisinya lebih sejahtera
dan lebih terdidik. Para tokoh warga merupakan primus interpares, dan sering
dipercaya memegang jabatan sebagai pemimpin komunitas (ketua RT), serta
bertindak sebagai patron warga biasa dalam mencari sumber penghidupan,
mengakses program pemerintah dan menjalankan kegiatan sosial di komunitas.
Bersama dengan tokohnya itu, warga memperjuangkan kepentingannya dengan
cara mempengaruhi kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan desa.

Konsep Glembuk dan Resistensinya
Kredibilitas dan glembuk merupakan elemen penting dalam kepemimpinan
di desa Pulungsari. Warga berharap bahwa pemimpin mereka adalah tokoh
terpercaya seperti jujur, dermawan, pelindung, dan orang yang bergaul luas
terbuka di masyarakat (ajur-ajer), dan mendukung kepentingan dan kegiatan
warga (nyengkuyung). Pemimpin yang terpercaya akan mudah memperoleh
dukungan politik dari warga. Misalnya, umumnya tokoh warga sering dijagokan
oleh warganya sebagai kepala dusun melalui pemilihan langsung karena mereka
ini lebih terpercaya daripada elit desa pada umumnya.
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Meskipun tidak memiliki kredibilitas yang memadai, para elit desa di
Pulungsari bisa memegang jabatan dalam pemerintahan desa. Baik elit yang
kredibel atau tidak kredibel akan melancarkan glembuk agar warga terpikat dan
memilihnya, atau mengikuti kehendaknya. Ketika berkuasa, para lurah dan
pamong juga sering melancarkan glembuk agar mendapatkan pengaruh. Mereka
tidak cukup hanya menggunakan otoritas legal-rasional dan otoritas tradisional
dalam mendorong warga mengikuti perintahnya2.
Dalam jagad pandang orang Jawa di Yogyakarta, glembuk memang mampu
memikat orang. Wawancara dengan para informan mengungkapkan bahwa
glembuk yang disebut sebagai ”upaya membujuk melakukan suatu perbuatan
atau melakukan penipuan” (Widodo, 2007:246) ternyata memiliki makna
penting dalam kesadaran politik orang desa. Suparjiman, anak mantan lurah,
misalnya mengatakan, ”Sutan Agung bisa berkuasa di Jawa karena menggunakan
glembuk seperti menundukkan lawan tanpa kekerasan, tetapi memberikan
konsesi seperti jabatan, hadiah, tali perkawinan, perlindungan atau kesenangan
yang memikat hati lawan atau bawahan.”
Glembuk adalah bermain halus, dalam arti musuh, bawahan atau orang
kecil didorong menerima transaksi politik yang ditawarkan tanpa tekanan
sehingga akan menerima secara suka rela, karena memperoleh keuntungan
tertentu, misalnya jabatan, jasa atau barang. Watak orang Yogyakarta adalah
2
Dengan mengikuti pandangan MarxWeber, otoritas tradisional muncul apabila dominasi
seseorang diterima dengan sikap patuh oleh orang lain yang tersubordinasi karena adanya hakhak adat (traditional rights) yang bersifat prerogatif. Otoritas tradisional ini diperkuat dengan
mitos dan simbol yang mensakralkan pemimpin sehingga perintahnya dipercayai kebenarannya.
Otoritas karismatik muncul pada sosok yang memiliki karakteristik personal yang luar biasa,
seperti agung, baik, dan suci sehingga mendorong orang lain melaksanakan perintahnya dengan
perasaan takjub. Otoritas karismatik itu disebut Weber, (1968: 215) sebagai “resting on devotion to
the exceptional sanctity, heroism or exemplary character of an individual person, and of the normative
patterns or order revealed or ordained by him.” Adapun otoritas legal-rasional menjadi ciri model
kuasa dalam masyarakat modern, yaitu penguasa memiliki kewenangan yang berbasis pada
peraturan formal yang direspons warga dengan sikap menerima atau tunduk karena didasari pada
kepercayaan bahwa penguasa tersebut memiliki legalitas hukum dan mempunyai hak istimewa
untuk menjalankan aturan guna memimpin masyarakat. Kuasa seperti itu disebut sebagai
“rational grounds - resting on a belief in the legality of enacted rules and the right of those elevated to
authority under such rules to issues commands” (Weber, 1968:215).
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mudah menerima transaksi politik kalau lebih dahulu dibuai dengan kesenangan,
perhatian, atau didekati dengan cara tersamar baru kemudian dijebak untuk
menerimanya. Bermain halus juga dapat berarti bahwa dalam melakukan
aksinya, pelaku menyembunyikan niat jahat atau untung sendiri, sebaiknya
yang ditonjolkan adalah niat baik dan santun, sehingga lawan baru mengetahui
tertipu setelah transaksi glembuk berakhir.
Karena menjadi andalan politik, glembuk dikenal dengan sebutan glembuk
Mataram, dibedakan dengan orang Solo yang mengandalkan pada kekuatan
umuk (sombong), dan orang Semarang pada getak (gertak Semarang). Kalau
glembuk ditampilkan dengan cara bersikap mengalah, rendah hati, sopan,
menonjolkan niat baik, maka umuk ditampilkan dengan memamerkan kelebihan
harta, pangkat, derajat, kebaikan guna memancing lawan mau mengalah karena
posisinya lemah, bergantung dan membutuhkan kebaikan. Adapun getak
ditampilkan dengan cara memprovokasi lawan ketakutan sehingga mengalah
karena ditekan dengan menggunakan kekuatan fisik atau nonfisik.
Glembuk memiliki trajectory, yaitu rangkaian prasyarat yang diperlukan
agar dapat mempengaruhi lawan secara efektif. Sebelum melakukan aksi glembuk,
pihak pelaku melakukan nyisik melik, artinya mencermati peluang meraih
keuntungan dengan mendalami kekuatan dan kelemahan lawan, dan mengatur
strategi dalam menyampaikan gagasan (nata wicara) agar mampu meluluhkan
pikiran dan hatinya. Persiapan tersebut diikuti dengan perangkat (uba rampe)
dalam bentuk barang atau jasa sebagai alat untuk memancing lawan agar terperdaya.
Setelah perangkat itu tersedia, aksi glembuk dilangsungkan dalam acara perundingan
atau pembuatan keputusan politik. Dalam acara tersebut, juru glembuk melakukan
aksinya seperti membujuk lawan agar menerima keputusan politiknya. Idealnya
elit penguasa melakukan glembuk baik agar meraih kepercayaan. Akan tetapi,
pada praktiknya glembuk buruk juga dilakukan karena elit tidak memiliki
kredibilitas dan tujuannya adalah meraih kekuasaan semata.
Kini glembuk diprediksi pada tingkat bentuk dan aktivitasnya. Glembuk
mencakup praktik politik uang, bantuan dan bahkan tebar pesona. Dengan
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adanya reproduksi ini maka praktik politik bantuan pun tersamar dan tidak
serta merta dipahamai sebagai pelanggaran, melainkan sebagai transaksi sosial
yang mentradisi dalam masyarakat (glembuk bantuan).
Berdasarkan perspektif peneliti, glembuk dapat saya kategorisasikan sebagai
pertukaran resiprositas. Shalins (1974) membedakan resiprositas menjadi tiga
yaitu resiprositas umum, sebanding, dan negatif. Dengan meminjam konsep
Sahlins tersebut, glembuk dibedakan menjadi glembuk resiprokal dan glembuk
transaksional. Glembuk yang kredibel adalah yang dilandasi prinsip resiprokal
seperti resiporsitas sebanding, yaitu pertukaran timbalbalik berbasis pada adanya
solidaritas sosial yang tinggi, hubungan saling percaya, dan berbagi tanpa ada
upaya untuk menipu atau mencari untung sendiri. Adapun glembuk yang tidak
kredibel adalah glembuk kasar atau jahat dan glembuk yang berbasis pada
resiprositas negatif atau transaksional, yaitu pertukaran yang mengejar keuntungan,
dan memanfaatkan kelemahan lawan. Reproduksi glembuk transaksional tersebut
bisa dalam bentuk politik uang, dan bantuan dan tebar pesona.
Kalau elit mereproduksi glembuk, warga juga mereproduksi perlawanan.
Secara tradisional, warga melakukan perlawanan dengan cara mengalah, terutama
bila elit penguasa yang mereka hadapi adalah sosok otoritarian. Sebagai sebuah
rasionalitas instrumen, mengalah memiliki landasan teori lokal yaitu dianggap
sebagai cara untuk mencapai selamat dan memungkinkan tetap bisa melakukan
perlawanan secara teselubung dan akhirnya bisa unggul di kemudian hari. Sebagai
sebuah kekuatan resistensi, mengalah memiliki rangkaian konsep yang senilai
yaitu pangku (pangku), dan menjerumuskan ke jalan yang sesat (njlomprongake).
Pangku merupakan cara yang dinilai aman untuk mengalahkan lawan yang
memuja sanjungan. Sanjungan itu tidak gratis, karena hanya semu atau diberikan
setengah hati. Sanjungan itu bisa membuat orang menjadi terlena sehingga mudah
dikalahkan. Njlomprongake merupakan tindakan yang lebih ekstrim daripada
sekadar memangku. Pemimpin yang mengedepankan kekuatan (adigang),
kekuasaan (adigung) dan kepandaian (adiguna) bisa diumbar oleh warga yang
tidak kuasa untuk melawannya. Dengan cara itu, orang Jawa mempunyai keyakinan
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bahwa pemimpin tersebut akan mudah jatuh. Kini njlomprongake direproduksi
menjadi politik pembusukan artinya membiarkan penguasa yang salah terus
terlena dengan kesalahan sehingga mudah dijatuhkan kredibilitasnya.
Strategi mengalah bisa diubah dengan penolakan (mbalela) jika hegemoni
yang dijalankan oleh penguasa bersifat represif. Meminjam istilah James C.
Scott (1983) resistensi dilakukan jika represi itu telah melewati batas toleransi.
Mbalela dapat diwujudkan dengan cara mogok dan mengundurkan diri (mutung),
mengucapkan kata-kata kasar dan sesuatu yang bersifat rahasia (njeplak), atau
melarikan diri (minggat, ngungsi, ngili). Selain mbalelo, warga juga bisa
melancarkan pengerahan massa ke tempat atau markas lawan (nggruduk), dan
bahkan amuk massa. Kini warga desa mengembangkan strategi yang lebih
terorganisir seperti melawan dengan dialog, angket, demonstrasi dan sampai
pelengseran. Berbagai bentuk perlawanan baru tersebut itu mirip dengan yang
mengemuka dalam agenda demokrasi dan reformasi di Indonesia 1998.

Glembuk dan Delegitimasi
Pada masa reformasi, delegitimasi elit desa terjadi di Pulungsari dalam
bentuk pelengseran terhadap carik desa tahun 1998, berlangsungnya politik
uang dalam pemilihan carik, yang semuanya terjadi karena para elit tersebut
melancarkan glembuk kasar dan transaksional. Sebaliknya, lurah dan beberapa
pamong yang lain tidak mengalami delegitimasi karena pada masa reformasi
mereka melancarkan glembuk yang kredibel.
Setelah bulan Mei 1998 rezim Orde Baru runtuh dengan ditandai oleh
lengsernya Presiden Suharto, warga Pulungsari juga menggelar reformasi guna
membangun pemerintahan desa yang bersih dan responsif untuk melayani
masyarakat. Salah satu agenda reformasi itu adalah melengserkan Carik Karman.
Latar belakang Carik Karman yang korup dalam melayani sertifikasi tanah
sudah dikenal luas di desa. Kelakuan carik itu berlangsung sejak era Orde Baru.
Namun demikian, selalu ada cara bagi Karman untuk menyelesaikan sehingga
ia tetap bisa berkuasa setidaknya sampai awal reformasi. Cerita yang disampaikan
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seorang korban dari tokoh warga menggambarkan kepandaian Carik Karman
melayani sambil mencari untung yang besar atas sertifikasi dan jual beli tanah
dengan jurus glembuk yang memikat. Salah satu contoh adalah pengalaman
Tugimin yang menjadi korban pada masa Orde baru.
Tugimin, seorang buruh harian, suatu hari didatangi carik, dan diingatkan
pentingnya tanah disertifikatkan agar semakin sah status kepemilikannya dan
bisa dijual dengan harga yang baik. Tugimin terpesona dengan ajakan tersebut,
tetapi ia mengatakan tidak mempunyai uang untuk biaya sertifikasi. Carik lalu
menanyakan bahwa apakah Tugimin mempunyai rencana menjual tanah tersebut.
Carik menjanjikan akan membantu menjualkan karena ia sudah dihubungi
seorang pendatang yang mencari tanah. Tugimin lalu menanyakan harganya, dan
carik mengatakan bisa dijual dengan harga pasar asal disertifikatkan. Tugimin tidak
perlu repot mengurus sertifikasi, tetapi ia yang mengurusnya. Tugimin senang
bukan kepalang karena memang ia bermaksud menjual tanah dengan harga yang
bagus. Jual-beli pun terlaksana, tetapi dengan menjual tanah seperti itu Tugimin
memberi kompensasi kepada carik yang cukup besar. Namun demikian, Tugimin
kemudian kecewa berat karena ia tidak bisa menerima pembayaran penuh. Pembeli
mau membayar kalau sertifikasi telah tuntas, tetapi sertifikat tidak kunjung tiba. Di
tengah jalan, Tugimin dan pembeli lalu melaporkan Carik Karman ke polisi atas
kelakuannya menjadi makelar dengan memakai aksi glembuk. Polisi pun “memeras”
Carik Karman, tetapi ia terus menjalankan praktik percaloan.

Carik Karman juga lihai melancarkan pungutan liar dalam melayani warga
karena semua diselesaikan dengan glembuk yang membuat warga percaya. Ia
misalnya bisa menangkal para warga yang kecewa karena lama sekali surat
sertifikat turun padahal biaya sertifikasi sudah dibayar lunas. Ia bahkan bisa
mendapatkan keuntungan lagi dari lambannya sertifikasi tanah. Namun
demikian, warga menjadi tidak senang ketika ia melancarkan glembuk kasar
secara terbuka seperti dituturkan oleh para korban.
Carik mengatakan “Kalau mau cepat beres ya tolong ditambahi ongkosnya,
sebab tahu sendiri kalau orang di BPN mau kerja cepat minta sajen”. Penggunaan
kata minta tolong merupakan penghalusan dari kata minta tambahan, dan kata
sajen yang artinya sesaji dimaksudkan untuk menghaluskan kata suap. Korban
merasa ditekan dengan pernyataan itu, tetapi bersikap mengalah ketika diminta
tambahan biaya.
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Ketika memasuki era reformasi, manuver carik dengan glembuk kasar itu
tidak bisa dilancarkan seenaknya. Para korban berani berkumpul dan mengajukan
petisi ke pemerintah desa (geruduk) agar membongkar kejahatan carik dalam
mengurus sertifikat. Lurah lalu mengadakan rapat dan mengeluarkan keputusan
agar Carik Karman mengidentifikasi jumlah persil tanah yang diusulkan untuk
disertifikatkan. Carik dengan terpaksa melakukan, tetapi hasilnya mengecewakan
warga ketika menurut versi warga ada 211 persil tanah yang disertifikatkan, tetapi
yang dilaporkan carik hanya 157 persil. Selisih angka yang besar ini terjadi karena
kecerobohan dalam mengarsip, dan ulah carik untuk tidak mencatatnya agar
ongkos pendaftaran bisa dipakai dulu untuk kepentingan pribadi. Akibatnya,
warga korban mempunyai bukti resmi bahwa carik korup, dan mereka mencari
dukungan dari tokoh di dusunnya masing-masing.
Warga terkesima dengan eforia reformasi yang mampu melengserkan
Presiden Suharto dan mereka berusaha untuk menirunya guna menjatuhkan
carik secara demonstrasi. Usai Suharto lengser, para warga korban lalu sering
berkumpul dan dibantu oleh para tokoh warga, dan elit oposan merumuskan
jalan keluar menurunkan carik. Pada pertemuan pertama, para peserta sepakat
untuk membentuk tim reformasi dengan nama FOKUS (Forum Komunikasi
untuk Reformasi Pulungsari). Untuk melaksanakan agenda itu, FOKUS
mengevaluasi buruknya kinerja pamong di bidang pelayanan, korupsi, dan
perbuatan asusila. Evaluasi itu mengundang 32 orang tokoh warga dari setiap
dusun untuk menyampaikan kritik. Utusan FOKUS menyampaikan hasil
evaluasi itu kepada lurah Sujiwo, dan lurah diminta segera menanggapinya.
Lurah lalu mengadakan dialog dengan FOKUS guna membahasnya. Dalam
dialog itu, FOKUS memperingatkan kepada lurah bahwa warga akan mereformasi
desa dalam arti menuntut agar lurah, carik, Kabag pemerintahan, dan Kabag
Ekobang berhenti karena tidak bisa dipercaya sebagai pemimpin. Lurah
terperanjat mendengar tuntutan tersebut, dan menyatakan sebagai tuntutan
yang tidak rasional karena berarti pemerintah desa tidak berjalan.
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Lurah lalu mengeluarkan jurus glembuk yang memikat dengan mengatakan
bahwa ia menghargai kerja FOKUS dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan,
tetapi tidak bisa menerima kalau reformasi harus melengserkan para pamong
yang masih bisa memperbaiki kinerjanya dan bisa menunjukkan bahwa mereka
sesungguhnya masih baik. Ia sendiri sedang berupaya untuk memperbaiki
kinerja para bawahan dan berani membuktikan bahwa dirinya masih bersih
dan siap melaksanakan saran FOKUS. Akhirnya anggota FOKUS bisa memahami
sikap positif lurah, dan usia dialog mereka mencatat bahwa masalah yang
terparah terletak pada Carik Karman.
Pasca negosiasi dengan kepala desa, FOKUS mengadakan rapat bersama
para tokoh warga guna menentukan arah gerakan reformasi. Ketua FOKUS
mengeluarkan jurus glembuk mengajak para tokoh warga hanya melengserkan
Carik Karman yang terbukti memang korup agar pasti berhasil dairpada
melengserkan para pamong yang masih kuat. Ajakannya diterima, dan Forum
mengadakan rapat secara terselubung guna melancarkan aksi menekan carik
agar mengembalikan uang warga atau kalau gagal melakukan demonstrasi
untuk melengserkan carik.
Usai menyampaikan pesan warga kepada carik agar carik tobat, tetapi
carik menampiknya, FOKUS langsung mengadakan rapat untuk merumuskan
prosesi demonstrasi pelengseran. Demonstrasi itu diadakan pada tanggal 1 Juni
1998 bertepatan hari lahir Pancasila, guna menegaskan bahwa mereka akan
menegakkan Pancasila di bumi Pulungsari. Para tokoh warga diminta menyebarkan
pamflet di dusun dan membawa massa menuju kantor desa dan lapangan. Para
wakil warga dan anggota FOKUS berhasil masuk ke kantor desa dan menyampaikan
amanah rakyat agar Karman lengser pada hari itu pula.
Dalam menghadapi tuntutan demonstran itu, lurah menjelaskan bahwa
posisinya adalah sebagai penengah dan meminta Karman menanggapi tuntutan
warga. Karman panik dan sulit mengambil keputusan dengan cepat ketika para
utusan warga mengingatkan bahwa rakyat sudah kehilangan kesabaran dan
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akan terus melakukan demonstrasi sampai Karman turun. Gertakan itu membuat
Karman lunglai. Karman mengambil pilihan mengundurkan diri karena takut
diadili massa.
Demonstrasi damai yang berhasil melengserkan carik di atas memerosotkan
kredibilitas pejabat desa dan kabupaten, khususnya dalam menjalankan tugas
pelayanan pertanahan. Akibatnya, petugas BPN kemudian mengeluarkan
kebijakan yang populis sebagai suatu glembuk guna membangun kembali
kredibilitasnya yang merosot. Di depan para demonstran dan tokoh masyarakat,
petugas BPN berjanji akan segera menyelesaikan masalah sertifikat tanah.
Lurah yang semula ditargetkan dilesengserkan karena kinerjanya dinilai
buruk oleh warga kemudian terangkat naik justru karena ia memanfaatkan
mementum lengsernya carik desa. Selama satu bulan pasca pelengseran, lurah
melakukan sosialisasi kepada warga agar mengurus sendiri sertifikasi ke BPN,
dan meminta pamong agar jangan seperti calo yang mengejar keuntungan
tetapi semata membantu warga. Dalam sosialisasi, lurah mengatakan, ”Berilah
penjelasan tentang biaya administrasi, dan jangan menentukan besarnya imbalan,
biar ditentukan oleh warga sendiri. Kalau diminta menentukan, mintalah angka
yang wajar,”. Ajakan lurah itu diikuti para pamong, sehingga tidak terjadi kasus
pemerasan. Pasca sosialisasi para pamong semakin responsif melayani warga
dan tertib mengarsip surat yang masuk.
Lurah dan para pamong juga meraih legitimasi kembali berkat keberhasilannya
menyelenggarakan pemilihan BPD secara partisipatif. Umumnya kursi BPD
dikuasai oleh para tokoh warga karena lurah dan pamong tidak berani melakukan
aksi glembuk guna memenangkan para elit desa melalui politik transaksional.
Dari 13 kursi, hanya satu kursi yang dikuasai oleh elit desa, yaitu Aminah. Ia
berhasil mendapatkan kursi di Dapil Pucangan dengan menjanjikan bantuan
kepada warga secara kolektif untuk dana pembangunan jalan di kampung.
Kredibilitas lurah, pamong dan BPD merosot ketika dalam pemilihan
sekretaris BPD muncul praktik glembuk uang dan tidak lama kemudian diikuti
pula dengan pemilihan carik desa yang bermain dengan glembuk uang pula.
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Kemorosotan itu ditunjukkan oleh munculnya gerakan pemecahan desa yang
menjatuhkan kewibaan pemerintah desa selama tahun 2001-2003.
Aminah tidak puas dengan hanya duduk sebagai anggota BPD karena tidak
mendapat bengkok. Ia lalu maju ikut menjadi calon sekretaris BPD yang dipilih
lansung oleh pamong dan anggta BPD. Lawan Aminah ada dua orang, tetapi ia
bisa mengungguli karena sukses dalam melancarkan glembuk uang. Orang
Pulungsari tidak tertarik menerima uang kalau tidak disertai dengan alasan yang
pas, dan masuk akal. Itulah pentingnya glembuk karena bisa membuai bahwa
uang yang diberikan bukan politik uang yang sebenarnya melainkan bantuan.
Aminah dengan dukungan seorang kawannya memberikan uang kepada
para calon pemilihnya secara terselubung dan dinyatakan sebagai tanda berniat
baik, mengganti dana sosial yang dikeluarkan sebagai anggota BPD dan pamong.
Rahasia glembuk uang itu terbongkar oleh Tim Sukses Asikin dan Rudi dan
kemudian FOKUS yang mengawal reformasi desa. FOKUS lalu protes kepada
panitia, dan menuntut hasil pemilihan dianulir. Namun demikian, para pamong
dan anggota BPD kemudian menyatakan masalah itu akan diselesaikan dengan
rekonsiliasi. Dalam rekonsiliasi para pihak yang ketahuan menerima uang
menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh anggota BPD dan pamong.
Sementara itu, Aminah melancarkan glembuk dengan berkunjung ke rumah
para anggota BPD dan pamong sambil membawa bingkisan sebagai tanda
berniat baik dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. Pihak
FOKUS selaku wakil warga kalah dengan adanya praktik rekonsiliasi dengan
bermain glembuk tersebut.
Kredibilitas lurah dan pamong kemudian jiga merosot sebagai akibat
adanya indikasi yang kuat bahwa dalam pemilihan carik desa, Endah salah
seorang calon yang menang dalam pemilihan lansgung melancarkan glembuk
uang. Endah meraih suara 50,3 persen dan bisa mengalahkan Suhendro (39,1
persen) serta Adi (10,6 persen). Tiga orang calon ini merupakan golongan elit
desa yang belum kredibel sebagai tokoh. Mereka berhasil memperoleh suara
dengan melancarkan glembuk bantuan. Endah memiliki anggaran yang besar
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menggalang tim sukses yang kuat karena didukung para pamong yang mahir
melakukan glembuk. Salah satu contoh kesuksesan penggunaan strategi glembuk
bantuan tersebut terjadi di Dusun Sindetan.
Sebulan sebelum pemilihan carik digelar, tim sukses Endah mengunjungi
Jumanto. Mereka memohon doa restu dan dukungan kepada Jumanto sebagai
pamong. Jumanto menerima permohonan itu dengan senang hati. Tim sukses
lalu menanyakan apakah boleh meminta tolong Jumanto untuk menyebarkan
bantuan ke warga. Jumanto lalu menjalankan tugas, menemui para ketua RT dan
menjelaskan bahwa Endah bermaksud akan memberikan bantuan sebagai niat baik
untuk memenangkan pemilihan carik. Bantuan itu dikatakan bersifat sukarela. Para
ketua RT menyambut baik karena dana bantuan itu akan dipakai untuk menambah
aset perkumpulan. Para ketua RT lalu membujuk para anggotanya mengenai
pentingnya bantuan bagi aset RT. Para ketua RT merumuskan bentuk bantuan
yang diinginkan, ada yang meminta tenda, barang pecah belah, dan alat pertemuan
seperti meja dan kursi plastik. Tim sukses lalu belanja ke pasar dan mengirimkannya
ke ketua RT. Pada menjelang hari pemilihan, para ketua RT mengingatkan kepada
warga agar membalas jasa atas bantuan yang diberikan Endah.

Keberhasilan glembuk bantuan karena bantuan itu didistribusikan melalui
proses yang menghargai martabat tokoh lokal dari Jumanto sampai ketua RT
yang kredibel, dan meletakkan bantuan sebagai sumbangan sosial untuk
komunitas bukan perorangan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan
sosial. Dengan diberikan kepada komunitas sebagai bantuan sosial, maka politik
bantuan itu dalam kacamata orang Pulungsari bukan politik uang.
Dalam kacamata warga yang kritis, kemenangan Endah juga memakai
glembuk uang. Di lapangan, Tim Sukses Endah terpaksa mengeluarkan aksi
suap di beberapa RT karena kurang percaya akan meraih kemenangan dengan
sekadar memakai glembuk bantuan. Kasus suap terdengar oleh FOKUS, sehingga
FOKUS protes ke panitia dengan tuntutan agar pemilihan dinyatakan. Namun
panitia menolak karena tidak ada laporan lesan dan tertulis ke pantia.
Pemilihan kemudian dinyatakan sah, tetapi FOKUS dan elit desa oposan
dari wilayah barat menggalang gerakan pemecahan desa. Mereka menganggap
bahwa kalau politik uang tetap hidup di desa maka tidak mungkin elit desa di
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wilayah barat bisa menjadi pemimpin karena tidak kaya, dan sebaliknya
pemerintahan desa dikuasai elit desa dari wilayah barat. Ringkas cerita gerakan
itu akhirnya surut pada tahun 2004 setelah dinasehati Bupati agar dihentikan
dan diminta berkonsentrasi membangun desa yang nantinya didukung oleh
pemda. Bupati menyanjung FOKUS dengan menyatakan bahwa orang Pulungsari
memang sudah siap berdemokrasi, tetapi gerakan mereka bila diloloskan akan
memicu pemecahan desa-desa yang lain di Bantul yang akhirnya pasti
menimbulkan keresahan sosial. Gerakan FOKUS untuk pemecahan desa
memang berhenti sehingga membuktikan bahwa mereka juga termakan glembuk
bupati yang membuai.

Glembuk dan Legitimasi
Sejak munculnya gerakan pemecahan desa, panggung politik di Pulungsari
selama periode 2004-2008 cenderung mendelegitimasi para elit desa kalau
bermain glembuk transaksional. Hal ini terlihat pada berlangsungnya empat
pemilihan kepala dusun yang diwarnai oleh upaya warga menekan jangan
sampai elit desa memenangkan pemilihan karena umumnya rendah kredibilitasnya
dan potensial menggunakan glembuk uang.
Para tokoh warga lalu merapatkan barisan agar jangan sampai terjadi
praktik glembuk uang yang dapat menimbulkan perpecahan. Mereka masih
menerima para kontestan melancarkan glembuk bantuan ke komunitas, tetapi
mendesak agar bantuan diberikan setelah pemilihan usai dilaksanakan, agar
tidak menjadi alat utama memenangkan pemilihan. Adapun di Giriarum, para
tokoh warga bahkan memutuskan bahwa bantuan pun hanya diberikan oleh
seorang calon yang menang sebesar Rp 750 ribu per RT untuk dana pembangunan.
Selama hari pemilihan, semua calon tidak boleh menyediakan hidangan pesta
makan-minum kepada para pemilih.
Secara umum, pemilihan empat kepala dusun menggambarkan upaya warga
melawan glembuk uang agar yang menjadi kepala dusun adalah tokoh yang
kredibel. Akan tetapi tokoh yang kredibel itu bukan elit melainkan tokoh warga.
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Pemilihan itu menggambarkan dua pola. Pertama, warga cenderung memilih
calon yang paling kredibel sehingga mereka menolak bakal calon dari kubu
keturunan pamong lama yang umumnya memiliki cacat sebagai pengayom.
Kedua, para calon cenderung memamerkan kredibilitasnya guna meraih kemenangan
sehingga glembuk menjadi alat penting untuk mengatasi keterbatasan kredibilitas.
Meluasnya tuntatan agar glembuk uang tidak dimainkan dalam rekrutmen
kepala dusun berlaku pula dalam pemilihan lurah. Oleh karena itu, jarang elit
desa yang berani maju menjadi calon. Apalagi setelah munculnya gerakan
pemecahan desa, elit desa dari wilayah timur tidak berani maju menjadi calon
lurah, karena kalau menang pun bisa dituding bermain glembuk uang seperti elit
yang lainnya. Hanya Maruta, elit dari wilayah desa bagian barat yang berani maju
menjadi calon tunggal. Maruta bukan tokoh yang kredibel ketika akan maju. Ia
anak mantan kepala desa era Orde Baru yang terpanggil untuk memimpin desa.
Ayahnya berjasa sebagai penggerak pembangunan desa, tetapi di kemudian hari
kurang populer karena meninggalkan glembuk dalam memobilisasi warga bagi
pembangunan dan pemenangan Golkar. Sebaliknya ia lebih mengandalkan
otoritas legal-rasional dan tradisional. Akibatnya, Maruta sangat berat bisa
memenangkan pemilihan langsung sekalipun melawan kotak kosong.
Pada tanggal 24 Desember 2004 pemilihan digelar, tetapi Maruta bisa
menang dengan suara mencapai 70 persen. Kemenangan adalah berkat tim
suksesnya mampu melancarkan berbagai jurus glembuk yang membuai lawan
politik dan tokoh warga. Kerja tim sukses adalah menjalankan glembuk terhadap
mantan lurah Sujiwo yang masih berpengaruh di wilayah timur, dan kampanye
di setiap dusun dengan mengadakan silaturahmi kepada para tokoh warga.
Mereka mengetahui bahwa kalau para tokoh warga sudah bisa dijinakkan,
maka warga akan mengikutinya. Untuk merangkul Sujiwo, Aisah ibunya
Maruta, berkunjung ke rumahnya. Wawancara dengan Sujiwo bisa digambarkan
cara Aisah melakukan aksi glembuk. Ia menyampaikan strategi yang amat
memikat, seperti mengekspresikan sikap santun, rendah hati, hormat dan pujian
kepada Sujiwo. Pertama-tama ia menyatakan kunjungannya adalah silaturohmi;
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dan memohon ijin untuk mengetahui apakah Sujiwo akan maju; kalau Sujiwo
maju mungkin Maruta akan tidak maju karena pasti kalah; atau kalau kemudian
maju maka akan senang karena bersaing dengan lawan yang hebat. Akhirnya,
setelah Sujiwo menegaskan tidak akan maju dalam pemilihan lurah, dan Aisah
kemudian memohon doa restu untuk kemenangan Maruta, dan Sujiwo pun
luluh merestuinya.
Adapun dalam melakukan kampanye ke setiap dusun, tim sukses
menampilkan politik tebar pesona dan bantuan. Hal ini dilatarbelakangi oleh
tidak ada kredibilitas riil pada diri Maruta mengingat ia merupakan pendatang
baru. Dalam kampanye di Girigondo, Lambang menjadi juru bicara kepada
tokoh warga karena Lambang secara politik dekat dengan PKB. Lambang
berbicara di hadapan 20 tokoh warga bahwa kemunculan Maruta bukan
mewakili Golkar, melainkan kepentingan warga Girigondo. Lambang
menyampaikan glembuk pamer bahwa ia pernah berani melawan ayahnya,
maka ia pasti akan melawan Maruta jika nanti mengkhianati rakyat. Ia juga
menjamin bahwa sekarang zaman sudah berubah, lurah harus mendengarkan
aspirasi warga. Lambang juga menjelaskan bahwa Maruta tidak akan membagikan
uang, tetapi akan memberikan bantuan kepada setiap RT sebesar Rp 300 ribu
sebagai syukuran bila kelak bisa memangku jabatan sebagai lurah.
Reproduksi glembuk bantuan Maruta dalam pemilihan lurah tersebut
berbeda dengan yang pernah dilancarkan para calon carik desa. Jika calon carik
memberi bantuan pada menjelang pemilihan dilakukan, maka Maruta setelah
pemilihan berakhir. Dengan cara seperti itu Maruta tidak akan disebut oleh
para tokoh warga melakukan politik uang atau suap.
Dalam setiap kampanye di dusun, Maruta tampil dengan glembuk tebar
pesona. Acara kampanye diisi dengan ramah tamah dan pidato Maruta sekitar
15 menit yang intinya memohon dukungan suara dan bimbingan dalam
memimpin desa. Selain itu, ia mengungkapkan niatnya untuk menggerakkan
pembangunan berbasis komunitas dan membina kaum muda agar lebih aktif
berorganisasi. Glembuk tebar pesona tersebut bisa melahirkan dukungan para
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tokoh warga dan mereka mengajak tetangga untuk memilih Maruta yang
semula tidak diunggulkan.
Selama memimpin desa tahun 2005-2008, Maruta tertantang untuk
menjadi lurah yang terpercaya sesuai dengan dan janji politiknya. Ia melancarkan
program yang langsung dimanfaatkan manfaatnya oleh warga, dan memberikan
kepercayaan warga untuk mengembangkan prakarsa serta program swakelola
warga. Dengan turun ke bawah, Maruta mendengarkan berbagai harapan warga
agar warga di tingkat RT, dusun dan yang bergabung dalam berbagai perkumpulan
mendapat perhatian dari desa secara lebih nyata. Maruta paham bahwa desa
selama ini kurang memberikan dukungan nyata terhadap inisiatif warga dalam
membangun komunitasnya, sehingga dalam forum-forum warga di dusun ia
mengajak warga untuk mengajukan proposal.
Warga pun percaya dengan janji Maruta sehingga kantor desa menerima
banyak proposal pembangunan dari warga pada tahun 2006. Ketika muncul
ADD (Alokasi Dana Desa), dana ini kemudian dialokasikan untuk mendukung
berbagai inisiatif warga tersebut. Pada tahun 2006, dana ADD untuk pembangunan
sekitar Rp. 100 juta. Pemerintah desa hanya mengelola Rp 20 juta untuk
pembangunan berskala desa, sedangkan Rp 80 juta, sisanya dibagikan kepada
16 dusun sebesar Rp 8 juta; RT sebesar Rp 4 juta PKK, Karang Taruna, dan
Posyandu Rp 1.6 juta-Rp 2 juta; dan perkumpulan sosial Rp 100 ribu -Rp 300
ribu per proposal yang diajukan. Kebijakan Maruta mengalokasikan dana ke
RT dan dusun itu diapresiasi warga secara positif, dan menyebut Maruta sebagai
pemimpin yang konsisten dengan janjinya dalam kampanye maupun dalam
dialog-dialog di komunitas.
Maruta belajar dari lapangan bahwa warga membutuhkan perhatian, dan
kebebasan untuk menjalankan program pembangunan fisik dan pelayanan
secara swakelola. Warga mempunyai pengalaman bahwa kalau proyek ditangani
langsung pemerintah dan pemborong kualitasnya buruk. Pada tahun 2003,
tiba-tiba Dinas Kimpraswil (PU) membuat proyek air minum di Dusun
Jatiwangi. Warga senang karena bakal memperoleh air mengingat sumur mereka
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pasti kering pada musim kemarau. Usai dibangun, Dinas PU menyediakan
subsidi solar dan memungut pelanggan guna menjamin kelancaran pelayanan.
Namun, air tidak mengalir lancar, dan bahkan mesin pompa air rusak serta
ada yang hilang dicuri oleh oknum pegawai. Warga menuntut Dinas PU
bertanggungjawab pada tahun 2006. Akhirnya mesin pompa dan instalasi
diserahkan ke desa. Lurah Maruta pun menyerahkan instalasi itu kepada warga.
Dengan dikelola warga, suplai air lancar. Warga juga menyediakan anggaran
perbaikan dan mengawasi distribusi air secara adil.
Maruta juga membuat kebijakan yang memberikan akses kepada para
pedagang dan tukang parkir untuk mengola parkiran dan kios secara swakelola.
Selain itu, ia juga menyediakan tanah kas desa untuk gazebo pembatik dengan
resiko pihak desa kehilangan pendapatan dari sewa tanah kas desa. Dalam
negosiasi dengan pengelola dan pembatik ia tidak meminta besarnya imbalan
bagi desa atas kebijakan menyerahkan tanah kas desa tersebut. Namun demikian,
sikap seperti itu membuat pedagang dan pembatik terpesona. Mereka bagaikan
dipangku, sehingga menyerahkan bagi hasil pengelolaan tanah kas desa. Glembuk
lurah Maruta berbuah di kemudian hari. Pendapatan asli desa dari parkiran
dan gazebo meningkat dari semula sekitar Rp. 3 juta menjadi Rp. 10 juta yang
diserahkan secara sukarela.
Belajar dari keberhasilan Maruta merangkul warga tetapi kemudian
berimbas pada meningkatnya kredibilitas dan pendapatan desa, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya Maruta telah memainkan glembuk
yang piawai dengan tampil mengalah untuk menang, mengambil strategi klasik
yang biasanya justru dipakai oleh warga ketika warga menghadapi penguasa
yang otoritarian. Kini karena warga posisinya kuat dalam relasi kuasa sebagai
konsekuensi dari memiliki modal sosial yang terorganisir, Maruta mengambil
glembuk yang mengedepankan prinsip tut wuri handayani sebuah strategi
kepemimpinan yang mendukung pembangunan partisipatif.
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Refeksi dan Kesimpulan
Deskripsi di muka telah mengungkapkan glembuk menjadi elemen penting
dalam relasi kuasa dan direproduksi dalam seting politik masa kini. Dengan
demikian, untuk memahami dinamika relasi kuasa, delegitimasi dan legitimasi
elit perlu menyimak bagaimana elit melancarkan glembuk dalam rangka meraih
kepercayaan atau mendapatkan kekuasaan semata.
Tulisan ini mengungkapkan bahwa karena berpijak pada kekuatan glembuk,
posisi desa elit dan warga relatif simetris dalam relasi kuasa. Hubungan yang
besifat simetris itu menjadi modal sosial-kultural yang penting bagi warga
untuk menekan elit agar lebih dialogis dalam melancarkan manuiver politiknya.
Dinamika politik di desa juga berlangsung dinamis pada masa reformasi, karena
sebagian kecil elit bermain glembuk transaksional yang mencederai warga
sehingga elit menghadapi delegitimasi, tetapi muncul juga kelompok elit lainnya
yang melakukan dan mereproduksi glembuk resiprokal agar meningkat
kredibilitasnya dan meraih legitimasi dengan menampilkan sosok yang lebih
akomodatif, responsif, dan mencanangkan program yang merakyat, sesuai
dengan agenda reformasi.
Fakta bahwa hubungan elit dan warga desa relatif simetris dan berlangsung
dinamis menggiring tulisan ini untuk menyimpulkan bahwa model teori elit
tidak lagi tepat guna memahami dan menjelaskan praksis politik di aras lokal.
Namun demikian, kebanyakan studi relasi kuasa justru memakai model teori
elit sehingga gejala adanya kuasa warga yang signifikan bagi pembaharuan dan
demokrasi desa tidak teramati secara maksimal.
Model teori elit menganggap bahwa panggung kekuasaan dikendalikan
elit penguasa, dan warga tidak mempunyai kuasa dalam mengontrol bekerjanya
politik di desa. Dengan menggunakan teori ekonomi politik beberapa publikasi
menunjukkan meningkatnya pengaruh elit desa berkaitan dengan menguatnya
kontrol mereka terhadap tanah dan sektor produksi yang berkembang. Kelas atas
memperoleh kue pembangunan ekonomi seperti revolusi hijau sehingga semakin
kuat pengaruhnya di masyarakat (Mahoney, 1981; Maurer 1987; Tornquist,
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1996; Husken, 1998 Wahono, 2004). Di luar faktor ekonomi, beberapa peneliti
menerangkan model elit dengan menggunakan teori korporatisme, dan mengandang
bahwa elit desa semakin berkuasa karena dekat dengan rezim penguasa Orde
Baru (Tjiptoherjanto and Yumiko, 1983; Smith, 1984; Nordholt, 1987; Mulder,
1994; Antlov, 2002). Bahkan dengan memakai teori Benedict Anderson (1972)
tentang paham kekuasan di Jawa, elit penguasa bisa sangat powerful karena mereka
dapat mengendalikan kekuasan dan masyarakatnya secara hegemonik dan otoriter.
Praksis glembuk mengungkapkan bahwa budaya politik ala Jawa mewarnai
relasi kuasa elit dan warga dalam seting politik demokrasi pada masa kini.
Glembuk dan resitensinya bahkan direproduksi dan reproduksi ini bisa menjadi
energi yang mendinamisasi politik di desa dari elitis ke populis. Glembuk dan
resistensinya itu bisa membuat praktik demokrasi di desa berjalan dalam nuansa
kultural sehingga menjadi pelajaran berharga bahwa akan lebih cermat memahami
politik lokal dengan menggukan feomenologi dan pendekatan prosesual.
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MEMBANGUN BERBASIS ASET: UPAYA
MEMBANGKITKAN WARGA DESA YANG BERDAYA
DAN AKTIF MEMBANGUN KEMANDIRIANNYA1
Farid Hadi
Australian Community Development and Civil Society Strengthening
Scheme (ACCESS) Phase II, Australian Agency for International
Development (AusAID)
Bila anda mencari masalah, anda akan menemukan lebih banyak masalah;
Bila anda mencari sukses, anda akan menemukan lebih banyak sukses
Bila anda percaya pada mimpi, anda akan merengkuh keajaiban
Maka motto kami adalah “mencari akar penyebab sukses” dan bukan “akar
penyebab masalah”,
-- R.M. Brown

Abstract
Empowered community is the basic need for village to develop itself to be
prosperous and selfreliant. Unfortunately, since the independence proclamation,
village poverty dominates the figure of nationalpoverty. Even,what is called
as urban poverty is inseparable from village poverty, as those who are poor
in urban area are usually villagers that migrate to city. As long as village is
not able to promise a better life, urbanisation will remain, enhancing the
problem of water management,waste management,sanitation, social, and so
1
Tulisan ini berdasarkan pengalaman pemberdayaan berbasis aset yang dilaksanakan
oleh program ACCESS yang didanai oleh AusAID di 20 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
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forth. while village generally has vast assets and potential to develop for having
vast naturalresource,human resource, culture, and social capital, empower
community still becomes a problem in village. In addition, a lot of empowerment
program in village is criticized for not empowering, but rather creating village
dependency. This article summarizes the Asset Based Approcah implemented
in some villages in Eastern Indonesia, which is seen as an alternative for the
existing village empowerment approach, and expected to be lesson-learned for
other village empowerment programs to foster poverty eradication in village.
Keywords: urbanisation, empowerment, asset, prosperity

Pendahuluan
Ibu dari Desa Kuaklalo, Kabupaten Kupang, itu kelihatan gembira dan
matanya begitu bergairah memancarkan cahaya kebahagiaan saat menceritakan
memperoleh pinjaman Rp. 200 ribu dari kelompoknya untuk biaya anaknya
yang akan masuk sekolah. Desa Kuaklalo hanya berjarak 1 jam dari Kota
Kupang, namun suasana masyarakat desa terasa sangat kental. Desa ini kecil
saja dengan penduduk saat ini sebanyak 480 jiwa atau 124 kepala keluarga
(KK). Semula desa ini hanya dihuni 31 KK pada tahun 1958. Beberapa ibu
yang hadir di kantor desa menggendong anaknya yang masih bayi dan anakanak balita untuk mendiskusikan kegiatannya. Beberapa anak usia antara 3-5
tahun bergurau gembira di halaman kantor desa dan mereka tampak sekali
sangat sehat berlarian di halaman.
Kelompok Perempuan Feuhetnao (perempuan yang bergerak) ini didirikan
pada tahun 2008 dan sampai sekarang beranggotakan 22 orang. Kegiatan
kelompok ini semula hanya arisan, membuat tenun ikat, dan simpan pinjam.
Mereka memulainya dengan tertatih-tatih karena kegiatannya itu-itu saja dan
sejumlah anggota mulai malas hadir. Apalagi suami mereka juga keberatan jika
mereka ke luar rumah untuk kegiatan yang dianggap tidak membawa manfaat.
Hingga pada tahun 2010, kelompok ini mulai berkembang dan menjalankan
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beberapa usaha seperti keripik pisang, aneka peyek, sosa (samacam kacang telur
yang dibuat dari tepung ubi), keripik ubi, sambal luat, dan minyak kelapa
murni. Semua produksi tersebut pun dibuat dari bahan-bahan lokal dari desa
mereka sendiri. Usaha tenun ikat juga masih dijalankan dan semakin berkembang
dengan variasi produksi jenis kain. Ibu-ibu tersebut sekarang merasa tidak lagi
kesulitan dana, dan produknya pun dipasarkan hingga ke kota Kupang. Bahkan,
sudah mulai ada pesanan dari Jakarta, kisah Ibu tersebut dengan bangga.
Apakah kelompok ini diberi modal dari luar? Ternyata tidak. Martha,
dari Jarpuk (Jaringan Perempuan Usaha Kecil) yang semenjak tahun 2010
mendampingi kelompok ini, dengan sabar telah membimbing mereka menemukan
kembali kekuatan dan potensi dirinya untuk mengembangkan usahanya.
Makanan “camilan” yang mereka produksi bersumber dari bahan dasar yang
ada di sekitarnya tetapi selama ini belum diberdayakan. Kepala Desa Kuaklalo,
Agus Thinus, ikut memberikan semangat kepada ibu-ibu tersebut dengan
mengesahkannya Kelompok Feuhetnao dengan Surat Kepurusan Kepala Desa.
Cerita di atas hanyalah sepenggal cerita dari pemberdayaan sebuah
kelompok dengan pendekatan berbasis kekuatan (strength based approach, SBA)
atau disebut pula sebagai pendekatan berbasis aset (asset based approach, ABA)
yang berkembang di Kabupaten Kupang, NTT. Pendekatan ini semenjak
memulai kegiatan sudah merangsang tumbuhnya kesadaran akan kekuatan
dan potensi yang berada di lingkungannya. Salah satu yang dikenal cukup
konsisten mengembangkan pendekatan ini adalah Program ACCESS Tahap
II 2008-20132

Desa dan kemiskinan
Pemberdayaan masyarakat sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru bagi
desa dan warganya. Semenjak lahirnya negeri ini, desa sudah diberi predikat
miskin dan belum beranjak keluar hingga sekarang. Apalagi dengan keberadaan
2
Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS
Phase II) adalah program pemberdayaan warga dan organisasinya yang didanai oleh hibah
AusAID di Indonesia Timur.
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sumberdaya desa yang semakin habis digerogoti oleh masuknya modal yang
tidak dapat dibendung. Seolah sudah menjadi stigma bahwa desa identik dengan
ketertinggalan, kemiskinan, dan kebodohan, sehingga jika ingin menjadi kaya,
pindahlah ke kota, atau jadilah orang kota.
Demikian pula halnya ketika peluang menjadi tenaga kerja di luar negeri
terbuka, orang desa berbondong-bondong menjadi Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, meskipun di sana
mereka hanya sebagai pembantu rumah tangga atau hanya bekerja di perkebunan
yang tidak lebih baik dari suasana desa. Ini ibarat mimpi menjadi sejahtera tapi
dengan mengorbankan harga diri di mata orang asing. Pada tahun 2012, jumlah
TKI sudah mencapai 494.609 orang (Kemenakertrans, 2013). Desa dianggap
tidak menjanjikan masa depan lebih baik, tidak mempunyai harapan. Kira-kira
demikianlah yang telah meracuni pikiran masyarakat umum. Entah siapa yang
mulai menghembuskan pikiran ini, tetapi pikiran tersebut banyak dialami
warga desa yang semakin tipis kebanggaannya terhadap desanya.
Data resmi pemerintah menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin
desa saat ini berjumlah 18,08 juta orang (63,23%) dari total sebanyak 28,59
juta (11,66%) penduduk miskin nasional (BPS, September 2012).
Program penanggulangan kemiskinan yang dananya meningkat dari tahun
ke tahun tidak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan struktural yang
masyarakat alami. Grafik di bawah menjelaskan tingginya alokasi anggaran
negara untuk penanggulangan kemiskinan yang tidak sebanding dengan
presentasi turunnya angka kemiskinan.
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Grafik Anggaran Pengentasan Kemiskinan Vs Angka Kemiskinan3

Alokasi APBN dari tahun 2004 hingga tahun 2010 melonjak dari Rp.
18 triliun ke Rp. 94 triliun atau meningkat lebih lima kali sementara angka
kemiskinan hanya turun 3,3% dari 16,7% ke 13,3%.
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Sementara data Bank Dunia dan BPS menggambarkan bahwa semenjak
tahun 2006 ada penurunan kemiskinan secara kontinyu, namun persentase
kemiskinan desa relatif selalu di atas garis kemiskinan nasional. Data juga
mengindikasikan laju penurunan yang lebih lambat terhadap kemiskinan kota
dibandingkan desa. Dari 2006 kemiskinan desa menurun sebesar 7,1%, dari
21,8% menjadi 14,7%, sedang kemiskinan kota hanya turun 4,9%, dari 13,5%
menjadi 8,6%. Hal yang belum diungkapkan adalah kemungkinan terjadi
Dicuplik dari presentasi B. Herry Priyono dalam acara Workshop Persiapan Pelaksanaan
Program Pelatihan Desa kerjasama Ditjen PMD dan PNPM Support Facility, 28 Februari 2013.
3
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pemindahan kemiskinan dari desa ke kota yang disebabkan oleh arus urbanisasi
yang tetap tinggi dari tahun ke tahun.
Diramalkan persentase penduduk kota akan mencapai 57,39% pada tahun
2025 . Pertumbuhan penduduk perkotaan pada periode 1971-1980 adalah
4

4,60% per tahun kemudian pada periode 1981-1990 meningkat menjadi
5,36% per tahun. Laju pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan pada 19801990 ini mencapai dua setengah kali lebih tinggi daripada pertumbuhan
penduduk (1,97% per tahun). Pertambahan penduduk kota dipengaruhi faktor
migrasi warga desa yang sebagian menyerbu kota karena kondisi desa yang
sudah tidak sanggup lagi menghidupi warganya (Lawang, 2003).
Terdapat berbagai program masuk desa untuk memperbaiki kesejahteraan
warganya. Rerata ada sekitar Rp. 1,04 milyar uang yang masuk ke desa yang
berasal dari berbagai program kementerian5. Dana tersebut dikelola dengan
model proyek yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah desa
yang terumuskan. Namun pada kenyataannya tidak banyak yang dapat diinisiasi
desa karena rata-rata proyek dari atas tersebut sudah ditentukan peruntukan
dananya. Desa hanya dapat menerima atau berperan serta. Satu-satunya dana
yang agak leluasa dikelola oleh desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang
berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh daerah. Besarnya
ADD minimal 10% setelah dikurangi operasional daerah. ADD yang bersifat
residual ini belum mampu mengungkit kesejahteraan desa secara signifikan,
namun kelebihannya desa lebih bebas mengelola ADD dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). ADD adalah bagian dari pos penerimaan
desa. Varian besaran ADD per desa antar daerah sangat lebar. Misalnya, Desa
di Buton hanya menerima ADD 10 juta per tahun sementara desa di Kabupaten
Kutai Kartanegara menerima ADD di atas Rp. 1 milyar per tahun.

4
Hasil penelitian Soegijoko dan Bulkin (1994), sebagaimana dikutip dalam
Tjiptoherijanto (1999).

Data dikumpulkan dan dianalisis oleh FPPD-IRE-STPMD-ACCESS, dalam Policy
Paper RUU Desa, 2013
5
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Kemandirian yang dikekang oleh pendekatan proyek tidak disadari
menciptakan ketergantungan desa terhadap pihak ketiga. Hampir semua
program yang dilaksanakan oleh proyek dari atas adalah berbasis usulan desa
yang dirumuskan secara partisipatif. Program ini bagus dalam menghimpun
proses prioritisasi didasarkan pada partisipasi warga, namun ia sangat lemah
karena desa tidak mengeksekusinya sendiri. Usulan desa tersebut disampaikan
kepada SKPD atau pihak ketiga. Tidak banyak disadari bahwa pola semacam
ini menciptakan ketergantungan. Inisiatif warga untuk bergotongroyong
semakin menurun dari waktu ke waktu karena terdidik untuk menggantungkan
diri kepada datangnya proyek dari luar desa.
Ada juga program yang menggalang proses partisipasi secara detil dan
mendalam, dan cenderung mekanistis atau dimobilisasi. Kemudian hasilnya
diajukan menjadi usulan yang dikompetisikan dengan usulan-usulan dari desa
lainnya. Pemberdayaan diterjemahkan bahwa ia harus berani berkompetisi
secara jujur dan terbuka dengan para kompetitor yang sama-sama membutuhkan
pembangunan. Hasilnya, bagi warga desa yang tidak pernah memenangkan
kompetisi tersebut ia akan menjadi frustasi dan semakin tidak percaya diri,
sementara yang mampu bernegosiasi dengan meyakinkan dianggap semakin
berdaya. Kekecewaan yang lahir dari proses pemberdayaan dengan cara demikian
tidak mengapresiasi upaya yang dihasilkan oleh kerja keras aktor yang kalah
tersebut dalam menggalang partisipasi sehingga dapat menghancurkan motivasi
baik individu maupun kelompok.

Pendekatan berbasis aset
Program pemberdayaan masyarakat di Indonesia dimulai sekitar tahun
1980an dan semakin marak pada era reformasi. Warga berdaya diindikasikan
antara lain ia memiliki pengetahuan/ketrampilan, bersikap kritis, dan mampu
mengorganisir diri untuk memperjuangkan perubahan yang lebih baik. Ia
menjadi subyek perubahan, bukan obyek.
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Awal mula metode pemberdayaan adalah mengajarkan kepada warga
untuk mampu merumuskan masalahnya dengan tepat. Menemukan akar
masalah untuk memenuhi kebutuhannya. Pendekatan berbasis kebutuhan ini
dapat dibayangkan sebagai mengisi kesenjangan atau defisit. Ketika kesenjangan
atau defisit sudah ditemukenali, maka seseorang harus mengisi atau memperbaikinya.
Asumsinya, sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan tersebut
tidak tersedia sehingga seorang manajer perubahan yang menemukan lubang
atau kesenjangan ini lalu mulai merencanakan bagaimana mengisinya. Biasanya
kemudian adalah dana proyek yang digunakan untuk mengisi defisit tersebut.
Pendekatan berbasis aset (ABA) berkenaan dengan sekumpulan pendekatan
baru dalam pelaksanaan pembangunan yang memiliki prinsip-prinsip dan teori
perubahan. Tahapan metodologi pendekatan berbasis aset sangat mirip satu
sama lain. Pendekatan-pendekatan ini terkadang disebut sebagai pendekatan
‘berbasis kekuatan’. Kata-kata seperti ‘apresiatif ’ dan ‘positif ’ sering digunakan
dalam menjelaskan cara pandang baru pelaksanaan pembangunan maupun
perubahan organisasi tersebut. Orang-orang yang menggunakan pendekatan
akan terinspirasi dari alam sekitar serta menyebutnya sebagai sesuatu yang
organik atau endogen, yang artinya lahir dari dalam dan bertumpu pada apa
yang sudah ada.
Dapat kita bayangkan bahwa pendekatan berbasis kekuatan atau aset
adalah pendekatan yang “merawat”. Bila kita mengamati alam sekitar dan
bagaimana tanaman tumbuh, maka kita dapat memahami tumbuhnya tanaman
tersebut karena adanya air, cahaya matahari, dan pupuk. Ini serupa dengan
orginasasi. Jika ia tidak dapat tumbuh itu karena kondisi untuk tumbuhnya
organisasi tersebut tidak tersedia atau tidak tepat. Seorang aktor atau manajer
perubahan mengasumsikan bahwa ada potensi untuk tumbuh–ada benih yang
nanti akan menjadi sesuatu yang besar–dan yang kita butuhkan adalah
membangun kondisi yang tepat untuk pertumbuhannya. Maka aktor perubahan
atau manajer akan bertindak seperti seorang petani yang merawat potensi
alamiah yang telah ada.
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John Mc Knight dan Jody Kretzmann6 menemukan suatu pendekatan
untuk meningkatkan kesejahteraan sebuah komunitas. Pendekatan tersebut
diperkenalkannya sebagai alternatif pendekatan berbasis kebutuhan yang selama
ini banyak dipahami dan dikembangkan melalui berbagai proyek pemberdayaan.
Dalam publikasi temuan risetnya, kedua orang tersebut menggambarkan
dua cara yang sangat berbeda dalam menanggulangi kemiskinan dengan pendekatan
berbasis defisit dibandingkan pendekatan berbasis aset. Cara pertama, ia fokus
pada kebutuhan, kekurangan, dan masalah komunitas. Cara ini menciptakan
gambaran negatif yakni “peta masalah”. Gambaran atau realita negatif ini sebenarnya
hanya menunjukkan setengah bagian dari kondisi kehidupan komunitas yang
seharusnya. Namun dalam upaya menjustifikasi masa depan yang lebih baik,
seringkali kondisi ini dianggap sebagai kebenaran yang utuh. Padahal ada
‘kebenaran’ yang lain, yakni ketika komunitas merasa bahagia dan bangga akan
diri mereka dan komunitasnya. Jadi, pendekatan pertama melihat komunitas
tersebut ibarat gelas setengah kosong, sedang kondisi kedua melihatnya sebagai
gelas setengah penuh. Mana yang sebaiknya dipilih?
Pendekatan pembangunan ‘berbasis kebutuhan’ adalah produk niat baik
perguruan tinggi, lembaga donor, dan pemerintah. Dengan menggunakan
survei kebutuhan mereka berusaha menemukenali kekurangan dalam komunitas
kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan solusi untuk mengisi kebutuhan
tersebut. Pada saat itu sebenarnya kita hanya menyisakan sisi negatif komunitas
yang hanya menampilkan kebutuhannya, tapi bukan berkontribusi pada
peningkatan komunitas itu sendiri.
David Cooperrider7 yang melakukan studi tentang bagaimana organisasi
berkembang berpendapat bahwa pendekatan “pemecahan masalah” adalah
pendekatan yang sangat tidak efektif untuk membawa perubahan dibandingkan
pendekatan yang terlebih dahulu memperhatikan apa yang menghidupkan
John Mc Knight dan Jody Kretzmann adalah pendiri The Asset based Community
Development Institute di Northwestern University, Evanston, Illinois, Amerika Serikat,
6

David Cooperrider, penemu Appreciative Inquiry dari Case Western University,
Amerika Serikat. Informasi lebih lanjut ada di www.appreciativeinquiry.net.au
7
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organisasi tersebut. Ia menemukan bahwa ketika orang melihat kembali sejarahnya
dan sumber inspirasi mereka, lalu menggunakan pengetahuan tersebut sebagai
basis untuk bergerak maju, maka mereka menjadi lebih berdaya dan berkomitmen
untuk mencapai perubahan yang diinginkan. David menyebut pendekatan ini
sebagai Appreciative Inquiry (AI)8.
Tabel Perbandingan Pendekatan Berbasis Masalah dan Pendekatan Apresiatif
Pendekatan Berbasis Masalah

Pendekatan Apresiatif

Identifikasi masalah dan
kebutuhan

Menggali cerita tentang sukses dimasa lampau
dan mereka yang melakukan hal-hal terbaik
saat ini

Fokus pada apa yang salah

Fokus pada apa yang terbaik hingga sekarang

Analisis akar masalah

Analisis kekuatan dan aset yang ada saat ini

Berbasis kelemahan

Berbasis kekuatan

Analisis solusi yang mungkin

Membayangkan apa yang paling diinginkan–
menetapkan tujuan yang ingin dicapai bersama

Cenderung menyebabkan stres

Mengajak anggota menjadi pencipta masa
depan bersama

Tergantung pada tenaga ahli

Rancangan cenderung transformatif dan
terbuka untuk berbagai cara yang
memungkinkan

Proses terstruktur dalam
kerangka waktu
penyelesaian yang terbatas

Memberdayakan komunitas untuk melakukannya sendiri

Mengharapkan anggota bekerja
bersama

Membangkitkan banyak energi positif, harapan
dan inspirasi

Rancangan cenderung mekanistik

Berorientasi pada tindakan yang dipimpin
komunitas

Dirancang untuk dilaksanakan
bersama
komunitas

Fleksibel, terbuka–tidak dibatasi waktu

Cooperrider, D dan S. Srivastva, Appreciative Inquiry in Organizational Life. Dalam
W. Pasmore dan R. Woodman (Eds.) “Research in organizational change and development,”
Vo. 1. Greenwich, Ct: JAI Press. 1987 dan Cooperrider, D. & Whitney, D. (1999). A Positive
Revolution in Change: Appreciative Inquiry, Case Western Reserve University dan The Taos
Institute.
8
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Salah satu kendala perubahan berbasis defisit adalah para inisiator perubahan
sebagai pemain tunggal sehingga para penentangnya akan lebih mudah
menemukan kekuatan atau alasan untuk menentangnya. Berbeda dengan
pendekatan apresiatif yang diputuskan secara kolektif dan hasilnya dapat meluas
lebih dahsyat karena komunitas merengkuh perubahan itu sendiri. Apabila
perubahan difokuskan pada memobilisasi aset atau kekuatan yang ada, maka
mereka yang ingin menghambat perubahan akan menurun legitimasinya di
hadapan komunitas dan ruang untuk berargumentasi akan semakin menyempit.
Untuk dipahami, pendekatan apresiatif bukan tabu terhadap rumusan
masalah. Pendekatan berbasis aset tidak menyangkal adanya masalah. Tetapi
ini merupakan strategi penguatan warga dan organisasinya yang memilih untuk
tidak melihat masalah melainkan kekuatan yang ada sebagai basis untuk
merancang perubahan.

Membangun Perubahan Berbasis Aset
Walau pendekatan berbasis aset memulai bukan pada penekanan masalah
atau hambatan, masalah atau hambatan tersebut tidak akan hilang. Tetapi
masalah diposisikan menjadi kurang penting. Apa yang awalnya nampak seperti
masalah kemudian menjadi peluang perubahan atau menjadi tidak penting
untuk dibahas karena fokus ada pada mempelajari cara baru untuk bergerak
ke masa depan. Pendekatan berbasis aset berupaya mendefinisi ulang gambaran
kenyataan–mencipta narasi baru, dan mengubah situasi masalah menjadi jalan
menuju perubahan.
Dalam praktiknya, ketika memulai program dengan kelompok di sebuah
desa atau daerah, anggota organisasi diajak membahas empat langkah penting.
Yakni (1) mensyukuri atau mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh kelompok
(discovery); (2) membangun mimpi perubahan (dream); (3) mendesain perubahan
(design); dan (4) memastikan perubahan tersebut dapat terjadi (destiny).
Pendekatan ini mampu mendorong warga yang miskin atau kelompok marginal
untuk bergerak mewujudkan impiannya.
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Community center (CC) Desa Kekeri, Lombok Barat adalah salah satu
kelompok yang berhasil mewujudkan perbaikan pelayanan kesehatan yang
lebih adil dan murah di desanya. Kelompok ini dirintis oleh para perempuan
desa dari keluarga miskin, namun mempunyai mimpi membangun perubahan
karena mereka sendiri selama ini mengalami diskriminasi pelayanan. Sekarang
kelompok ini telah berhasil menyepakati Piagam Warga (semacam Maklumat
Layanan), antara warga dengan Puskesmas Gunung Sari. Tujuh desa yang
meliputi area layanan Puskemas Gunung Sari akhirnya ikut pula memperoleh
dampak layanan yang lebih baik, adil, dan pasti. CC pun menjadi pusat
pengaduan dan membantu warga miskin yang belum mendapat Jamkesda atau
Jamkesmas. CC bersama Jaring Masyarakat Sipil (JMS) Lombok Barat
melaksanakan acara Gawe Rapah Warga yang akhirnya melahirkan kebijakan
isbad nikah bagi ribuan warga Lombok Barat yang belum memiliki akta nikah.
Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JarPUK) di Lombok Tengah lain lagi
kisahnya. Kumpulan Perempuan Usaha Kecil sukses mengembangkan sejumlah
koperasi yang mendukung usaha anggotanya. PUK yang pada tahun 2009
hanya berjumlah 160 orang pada tahun 2012 sudah menjadi 2.609 orang.
JarPUK berjasil mengadvokasi lahirnya SE Bupati Lombok Tengah Nomor 6
tertanggal 16 April 2011 yang mendukung tenun lokal menjadi salah satu
pakaian harian bagi PNS. Dengan kebijakan tersebut, produksi tenun menjadi
semakin bergairah dan lahir desain-desain baru yang menarik.
Desa Mbakatapidu berhasil bangkit dari krisis pangan menjadi mandiri
pangan. Mantra desa “lahir miskin itu wajar, mati tetap miskin itu kurang
wajar” berhasil mendorong warga desa mengelola potensi sumberdaya lahan
dan hutan rakyatnya. Warga menanam tanaman harian, musiman, dan tanaman
keras tahunan. Warga juga memiliki ternak dan mengolah sawahnya secara
berkelompok. Selain kelompok tani bagi kaum pria berkembang pula kelompok
tani wanita (KWT) yang bergerak dalam usaha tani dan tenun ikat. Semangat
belajar pun bangkit dengan arisan pendidikan bagi anak-anak untuk melanjutkan
kuliah mereka.
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Dalam program lingkungan hidup lahir kesadaran menjaga hutan dari
krisis kekeringan. Asosiasi Mareje Bonga (AMB) adalah kelompok yang
mengelola hutan Mareje dan Bonga. Ada juga Koperasi Sugeh Angger yang
mengelola Hutan Sesaot di Lombok Barat, warga desa di sekitar Hutan
Poronombu di Sumba Barat yang menjaga hutan, dan BUMDes Desa Labbo
Kabupaten Bantaeng yang mengelola Hutan Desa Labbo.
Di Muna, Sulawesi Tenggara, Posyandu berhasil membuat obat alternatif
untuk menangani secara dini bagi anak-anak, ibu, dan warga yang sakit.
Tanaman obat keluarga (Toga) tersebut telah mereka dikemas dan dipasarkan
menjadi salah satu sumber penghasilan kelompok Posyandu.
Terkait dengan perencanaan dan penganggaran desa, desa sudah berhasil
mengembangkan perencanaan dan penganggaran desa yang mendorong
pengelolaan aset yang dapat bermanfaat bagi banyak warga. Misalnya di Desa
Rappoa, Bantaeng, desa membangun kemandirian desanya melaui pengelolaan
pembangunan secara transparan dan partisipatif. Semua penerimaan dan belanja
diumumkan di tempat terbuka seperti masjid desa, kantor desa, dan beberapa
tempat pengumuman terbuka lainnya. Desa yang hanya mempunyai potensi
SDM ini berhasil merawat kekuatan modal sosial melalui akuntabilitas keuangan
desa. Dampaknya, warga dengan sukarela berpartisisipasi pada setiap pembangunan
swadaya dan gotong royong yang digagas desa.
Kabupaten Buton Utara para kepala desa dan organisiasi masyarakat sipil
berinteraksi dengan Pemda dan mengadvokasi Perda ADD dan Perda Perencanaan
Desa. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah akhirnya bersedia meningkatkan
ADD lebih dari dua kali lipat begitu desa mampu menyusun perencanaan dan
penganggarannya dengan baik.
Penerapan aset based dalam program ini masih terus berkembang. Beberapa
aktor inspiratif atau bintang perubahan terus lahir dari program ini. Fokus
perhatian pada kaum perempuan yang selama ini kurang aktif falam pembangunan
telah membawa prrubahan. Diantaranya Chandra Kamila dari Bima dan Saidah
dari Buton mendapat penghargaan MDGs Award sebagai Perempuan Inspirator
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2011. Saidah kembali memperoleh penghargaan Perempuan Inspiratif Nova
pada Mei 2012, menyisihkan 3.600 nominator lainnya dari seluruh Indonesia.
Dan pada bulan maret 2013, Wa Nadia, seorang kader Posyandu dari Muna
memenangkan penghargaan Pahlawan Lokal Perempuan Inspiratif ” dari
Kedutaan Amerika. Jumilah dari Meninting, Lombok Barat, seorang ibu yang
semula buta huruf, telah menerima Anugerah Peduli Pendidikan (APP) pada
23 November 2012.
Program ini tidak menjanjikan dana sama sekali baik kepada individu
maupun kelompok, namun dari proses tersebut desa bersama warga mampu
membangun kekuatan dari dalam. Engagement atau pertautan antara warga
berdaya dengan para pengambil kepentingan selain dapat mempertemukan
kepentingan kebijakan, juga menghasilkan banyak regulasi yang berpihak pada
warga. Tercatat hingga Maret 2013 ada 2,319 regulasi di desa, kabupaten, dan
provinsi. Regulasi yang dilahirkan antara lain mengenai perencanaan dan penganggaran
partisipatif, pelayanan publik, pengelolaan sumberdaya alam, ekonomi lokal, dan
keadilan sosial.

Keberlanjutan
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melalui Pertemuan Forum Lintas Aktor (FLA) dan Partner Progress Review
(PPR). FLA menjadi refleksi lintas aktor yang bersama-sama melakukan
perubahan, sementara PPR dilakukan untuk mengukur ketercapaian program
yang sedang dijalankan mitra.
Pertemuan dalam proses tersebut menjadi ruang pembelajaran dan
pertautan antar pelaku di berbagai level, meliputi desa, antar desa, kabupaten,
provinsi, hingga nasional. Sebagai bagian dari penerapan AI, ACCESS tidak
membawa skema khusus dalam proses tersebut tetapi dijalankan sesuai dengan
budaya dan dinamika lokal. Dengan pendekatan ini antara daerah satu dengan
daerah lain berbeda-beda cara dan hasilnya.

Pembelajaran
Pendekatan tidak lebih sebuah alat yang dipilih oleh sebuah program atau
seorang fasilitator. Pendekatan AI dan ABA atau SBA adalah salah satu aleternatif
pemberdayaan warga dengan prinsip menggerakkan aset atau kekuatan yang
mereka miliki sehingga warga atau komunitas itu sendiri mampu mencapai
cita-cita mereka.
Pendekatan ini tidak menegasikan sebuah kajian akademisi yang mampu
menemukan kesenjangan atau defisit, namun pendekatan ini tidak ingin terbawa
larut dalam masalah dan ketergantungan. Fasilitator yang memilih pendekatan
berbasis aset menghargai temuan tersebut sebagai sebuah tantangan yang harus
dihadapi dengan kekuatan yang ada. Sesuatu yang harus diisi.
Pendekatan ini juga tidak menghilangkan pihak luar untuk ikut memainkan
peran. Interaksi dengan pihak luar diposisikan sebagai salah satu aset atau
kekuatan untuk mencapai cita-cita. ABA atau SBA memandang komunitas
sebagai gelas yang sudah setengah isi. Bedanya adalah, mereka akan aktif
bergerak mencari untuk memenuhi tempat yang masih kosong, namun isi yang
sudah ada itu sendiri harus tetap terpelihara tumbuh. Jika hal yang akan diisikan
tersebut akan merusak isi yang sudah tumbuh maka dengan sukarela komunitas
tersebut akan menolaknya.
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DANA ALOKASI DESA: TEROBOSAN KEBIJAKAN
DISTRIBUSI KEUANGAN NEGARA UNTUK DESA
Dina Mariana
Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta

Abstract
Government Regulation Number 72/2005 mandates local governments to
allocate Block Grant from Central Government through District to Villages
(Alokasi Dana Desa, ADD). This block grant, despite small, has been very
effective to empower villages. ADD enables villages to create innovation in
providing access to clean water, performing community health services, building
food resilience, and fostering community economic development. These findings
strengthen our beliefs that central and local governments should grant greater
amount of ADD to villages. Moreover, ADD also means political recognition by
central and local government to villages as an autonomous entity. Nevertheless,
since its implementation in 2005, central and local government have been very
reluctant to trust villages to manage ADD. With regard to this situation, Civil
Society Coalition for Village Law has been advocating “one billion rupiah”
of for villages. Greater autonomy and ADD are crucial to facilitate villages
to empower themselves to attain better governance, development and welfare.
Keyword: Village, ADD, autonomy, and welfare.
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Pendahuluan
Desa hingga saat ini masih sering menjadi bahan pembicaraan yang tidak
pernah ada habisnya. Ini mengingat begitu kompleksnya sajian kisah yang bisa
dihadirkan dari bagian terkecil dari negara ini. Kemiskinan, keterbelakangan,
sebagaimana tampak dari infrastruktur yang buruk, angka pengangguran tinggi
hingga problem akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan seringkali
mewarnai kisah-kisah tentang desa.
Inilah masalah besar yang saat ini dihadapi oleh desa. Desa secara historis
dan sosiologis ada, namun kebijakan yang berpihak kepada desa tak kunjung
hadir, termasuk regulasi yang mengatur pembangunan dan keuangan desa. PP
72/2005 memang telah memberikan sedikit angin segar bagi desa dalam bentuk
Alokasi Dana Desa (ADD). Tetapi, faktanya, hingga kini PP 72/2005 tidak
banyak menolong desa keluar dari persoalan kemiskinan. Sebabnya, meski
sejak awal kelahiran regulasi ini telah mendorong banyak daerah mulai
mengalokasikan anggaran untuk desa, tapi besaran nominal dan modelnya
beragam. Ada yang memulai dengan mengalokasikan ADD dengan cara “pukul
rata”. Sebagaimana terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, setiap desa
mendapatkan ADD dengan nominal yang sama. Di pihak lain, ada pula yang
memberikan alokasi secara proporsional sesuai dengan perhitungan indikator
masing-masing desa. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan beberapa daerah
lainnya di Jawa menerapkan formula tersebut.
Dalam perkembangannya, daerah pun melakukan penataan terhadap
kebijakan pengelolaan ADD melalui skema regulasi daerah, baik yang dituangkan
dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Tetapi, memang tidak
banyak yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Skema ADD sangat
ditentukan oleh skema Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.
Menurut Sutoro Eko (2011), selama ini ada dua jenis transfer uang yang
masuk ke desa, yakni Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM). Keduanya memiliki perbedaan yang signifikan seperti
terlihat dalam Tabel 1. BLM merupakan program dan dana yang dikucurkan
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ke masyarakat desa oleh program-program sektoral dari kementerian. Saat ini,
skema yang sering kita dengar adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM),
yang merupakan belanja pusat di daerah melalui kementerian atau lembaga
(K/L) pusat (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), program nasional
(bantuan sosial), dan belanja subsidi. Sasaran BLM sebagian besar adalah
masyarakat desa, yang disalurkan melalui kelompok atau perorangan.
Tabel 1 Perbedaan BLM dan ADD
Komponen

BLM

ADD

Sumber

Dari APBN melalui programprogram kementerian/
lembaga, juga dari utang luar
negeri.

Sekurang-kurangnya 10%
dana perimbangan yang
diterima kabupaten/kota
setelah dikurangi belanja
pegawai.

Cara pandang

Community driven
development: pemerintah korup
dan gagal, sehingga lebih baik
masyarakat yang menerima
uang untuk menggerakkan
pembangunan.

Subsidiarity: desa sebagai
pemerintahan terdepan dan
terdekat dengan masyarakat
sehingga memperkuat
otonomi desa.

Asumsi dasar

Masyarakat tidak bodoh
sehingga perlu diberi
kepercayaan dan kesempatan

Desa mempunyai hak
memperoleh alokasi anggaran
negara

Tujuan umum

Penanggulangan kemiskinan
dengan pendekatan
pemberdayaan masyarakat.

Memperkuat kemandirian
desa.

Bentuk dan sifat Program based.

System based.

Penerima

Pemerintah desa

Kelompok-kelompok
masyarakat

Secara kuantitas, BLM cenderung meningkat seiring dengan peningkatan
belanja dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Nota Keuangan dan APBN 2013
juga menyebutkan bahwa dalam Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat Menurut Jenis dalam kurun waktu 2007-2012, rerata
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peningkatan anggaran bantuan sosial meningkat sebesar 2,2 persen per tahun
yakni dari Rp 49,8 triliun (1,3 persen terhadap PDB) tahun 2007, menjadi
Rp 55,4 triliun (0,6 persen terhadap PDB) dalam APBN-P tahun anggaran
2012. Peningkatan ini sebagian besar merupakan bantuan sosial yang dialokasikan
melalui K/L, terutama terkait dengan bertambahnya cakupan sasaran penerima
bantuan sosial di masyarakat dan meningkatnya besaran nilai bantuan yang
diberikan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial (Nota Keuangan, 2013).
Sukasmanto (2012) menjelaskan berbagai program prioritas pemerintah
pusat tersebut sebagai berikut.
(1) bidang pendidikan yang diperuntukkan bagi bantuan operasional sekolah
(BOS); (2) bidang kesehatan yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan
dasar penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan
rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah/rumah sakit swasta yang ditunjuk
melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), termasuk
pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal); (3) bidang perlindungan sosial
melalui pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin, melalui pemberdayaan
kaum ibu dalam mendorong anaknya agar tetap sehat dan bersekolah; (4)
bidang pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan PNPM Mandiri, yang di
antaranya yaitu: PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, Program Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan (PPIP), serta Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
(PISEW); serta (5) bantuan dalam rangka penanggulangan bencana alam yang
merupakan bantuan untuk kondisi darurat dalam hal terjadi bencana alam, yang
meliputi kegiatan tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa selama ini ada aliran uang yang
cukup besar masuk ke desa. Walau demikian, berbagai program berikut dananya
di atas tidak terintegrasi dengan sistem keuangan atau penganggaran yang ada
di desa. Implikasinya, desa hanya menjadi obyek dari program-program tersebut.
“STPMD” APMD pernah merilis komponen dan besar uang masuk desa
yang dikumpulkan dari 135 desa di 7 provinsi di Indonesia. Seperti ditunjukkan
dalam Tabel 2, bisa diperoleh data bahwa desa selama ini sudah memperoleh
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anggaran yang cukup besar untuk pembangunan. Hanya saja, dari aspek
perencanaan maupun pengelolaan keuangan, dana yang masuk desa tersebut
lebih banyak dikendalikan oleh pihak di luar desa. Ketika kewenangan pemerintah
desa minimalis, inkonsistensi antara perencanaan desa dengan program
pembangunan dari atas kerap terjadi.
Tabel 2 Uang Masuk Desa1
KET

ADD

Pajak &
Retribusi

Bantuan
Kabupaten

Bantuan
Provinsi

Bantuan
Pusat

Bantuan
Pihak
ke-3

Jumlah

Mean

77,54

4,13

159,63

53,50

721,84

25,78

1.042,42

Median

72,00

0,00

62,40

5,00

406,00

0,00

657,52

Mode

50,00

0,00

0,00

2,25

0,00

0,00

466,76

Range

260,63

43,80

3.524,62

1.085,00

16.784,99

655,50

16.905,23

Minimum

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101,45

Maximum

260,63

43,80

3.524,62

1.085,00

16.784,99

655,50

17.006,68

10.468,56

557,07

21.550,41

7.223,01

97.448,37

3.479,85

140.727,26

135

135

135

135

135

135

135

Sum
Count

Sumber: “STPMD” APMD (2012).

Tabel di atas juga menggambarkan bahwa selama ini rata-rata uang yang
masuk ke desa sudah mencapai Rp 1 miliar lebih, akan tetapi yang dikelola secara
mandiri oleh desa biasanya hanya komponen tertentu saja, seperti ADD. Padahal,
Tabel 2 belum memasukkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Pedesaan yang memiliki alokasi anggaran tak kalah besar, di
mana pengelolaannya dilakukan langsung oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)
maupun fasilitator mereka. Skema PNPM serupa dengan skema dekonsentrasi
dan tugas perbantuan. Tidak banyak ruang diskresi yang bisa dimanfaatkan oleh
desa untuk menjawab kebutuhan pembangunan di tingkat lokal.

1

Tabel ini disampaikan Tim “STPMD” APMD melalui komunikasi via email pada 2012.
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Inilah keresahan besar yang seringkali disampaikan oleh para kepala desa
dalam berbagai forum, dimana desa tidak memiliki kemandirian untuk bisa
membuat perencanaan, penganggaran hingga implementasi pembangunan.

Kapasitas Desa Mengelola ADD Yang Terbatas
PP 72/2005 mengamanatkan ADD minimal 10% dari Dana Alokasi
Umum (DAU) dikurangi belanja pegawai. Di banyak daerah, kecenderungan
belanja pegawai yang tinggi berdampak pada minimnya ADD. Artinya, ADD
masih bersifat residual sehingga membuat desa tidak memiliki kemampuan
menjalankan kewenangannya. Celakanya, alasan utama kabupaten untuk tidak
memberi kepercayaan pengelolaan ADD yang besar kepada desa adalah karena
kapasitas pemerintah desa belum memadai. Dengan kapasitas yang rendah,
kabupaten juga khawatir akan banyak kepala desa justru akan terjebak ke dalam
pusaran korupsi. Kekhawatiran berikut asumsi-asumsinya sayangnya tidak
cukup punya dasar. Realitasnya, ketika pemerintah desa dibekali dengan
penguatan kapasitas, pendampingan, serta sistem regulasi yang jelas, ada banyak
cerita berharga dari desa-desa yang membuktikan betapa desa sejatinya mampu
mengelola keuangannya secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
Di samping masalah di atas, implementasi ADD di banyak daerah acapkali
diberikan jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Kabupaten menggunakan
alasan klasik yaitu keterbatasan anggaran. Namun jika ditelusuri lebih jauh,
masalah utamanya terletak pada lemahnya perhatian pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah terhadap desa. Di level pemerintah pusat, regulasi yang ada
memang memformulasikan ADD tidak lebih sebagai “sisanya sisa” atau residu.
Sementara di tingkat kabupaten sendiri, pemerintah daerah terkadang
mengalokasikan ADD jauh di bawah standar regulasi, dan tidak sedikit yang
semena-mena dengan memotong ADD apabila ada kebutuhan mendesak
daerah, seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun apabila daerah
dibebani dengan kewajiban penyertaan dana seperti PNPM. Alhasil, ADD
yang masuk ke desa pun hanya tersisa sangat sedikit bagi pembangunan di
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tingkat lokal. Di Maluku Tengah tercatat ada banyak desa yang hanya menerima
ADD sebesar Rp20 juta. Di Gunungkidul, jumlah ADD berkisar di angka
Rp60 juta yang diatur dengan skema spesific grant. Jumlah ini, bila dihitung
persentase ruang diskresinya, hanya menyisakan sekira Rp15 juta untuk
membiayai pembangunan. Nominal yang bahkan lebih kecil dari pengeluaran
sebuah rumah tangga (Mariana, 2011).
Di tengah minimnya anggaran dan ketidakpastian alokasi ini, bukan
berarti pemerintah desa tidak berbuat apa-apa dalam membangun desanya.
Riset IRE (2013) di banyak desa di kawasan Indonesia timur menemukan, ada
banyak inovasi dan emansipasi yang telah dilakukan oleh desa kendati dengan
dukungan ADD yang sangat sedikit.
Pertama, desa memperkuat ketahanan pangan lokal. Desa Eno Neontes
di Kabupaten Timur Tengah Selatan awalnya adalah desa miskin seperti desadesa lain di kabupaten ini. Rawan pangan kerap terjadi. Penyebabnya adalah
minimnya hasil panen jagung yang dihasilkan karena, salah satunya, ketidakmampuan
petani membeli pupuk untuk menjamin kualitas tanaman jagung mereka.
Kondisi yang memprihatinkan ini mendorong Pemerintah Desa Eno untuk
mengalokasikan ADD guna memberikan subsidi bagi petani dalam rangka
meningkatkan proses produksi, sebagaimana tergambar pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3 Persentase ADD terhadap Bidang Ketahanan Pangan Desa Eno Neontes
Tahun 2007-2011
Tahun

ADD (Rp)

Ketahanan Pangan (Rp)

Persentase

2007

70.026.316

40.600.000

57,98%

2008

67.489.463

54.942.624

81,41%

2009

67.791.585

31.750.000

46,83%

2010

68.104.910

27.403.437

40,24%

2011

59.925.582

20.150.000

33,63%

Sumber: Peraturan Desa Eno Neontes tentang APBD Tahun 2006-2011.
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Dari tahun ke tahun, subsidi alokasi anggaran untuk ketahanan pangan
relatif menurun. Penurunan ini perupakan indikasi adanya peningkatan kualitas
produksi jagung masyarakat. Tren ini dibuktikan dengan peningkatan hasil
pertanian masyarakat yakni berbagai jenis sayur mayur lain seperti sawi, buncis,
dan terong--yang semula didominasi komoditas jagung. Kelompok Tani Tol
Feu mengaku dapat menanam sawi kembang sekitar 1.200 pohon saat musim
hujan. Tiga bulan kemudian, ketika panen tiba, kebun sawi tersebut menghasilkan
keuntungan sekitar Rp900 ribu. Kelompok ini juga menanam ½ kg bibit buncis
seharga Rp35 ribu yang menghasilkan panen 20 ember. Dengan harga buncis
per ember terendah Rp5 ribu dan tertinggi Rp10 ribu, hasil yang didapat
berkisar antara Rp100 ribu- Rp 200ribu. Demikian pula dengan komoditas
pare. Dengan modal Rp30 ribu per bungkus atau setara dengan 40 pohon,
petani bisa panen 6 kali selama 3 minggu, dengan satu kali panen memperoleh
sekitar 70 buah pare. Dengan harga per 6 buah pare Rp5 ribu, maka keuntungan
kotor sekitar Rp140 ribu per minggu. Untuk komotitas terong, 1 bungkusnya
untuk sekitar 400 pohon dengan harga Rp 20 ribu. Dalam waktu 2,5 bulan
dapat menghasilkan sekitar 2 karung atau sekitar 320 terong dengan harga
rata-rata penjualan Rp400 rupiah. Jadi per panen dapat memperoleh Rp128
ribu. Selama 9 bulan tersebut, dengan beberapa kali menanam bibit terong,
kelompok telah 15 kali panen.
Hal senada juga terjadi di Desa Mbatakapidu yang terletak di Kabupaten
Sumba Timur. Desa ini awalnya juga dikenal sebagai desa miskin dengan kasus
kerawanan pangan yang cukup serius. Kondisi ini mendorong Pemerintah Desa
dengan sumber daya yang dimiliki termasuk ADD mulai menyusun perencanaan
strategis dalam rangka menjawab persoalan tersebut. Pemerintah Desa
Mbatakapidu pun membuat tiga langkah kebijakan. Pertama, kebijakan jangka
pendek, dimana pemerintah desa mendorong perubahan kebiasaaan warga
bercocok tanam model monokultur dengan hanya mengandalkan jagung sebagai
satu-satunya jenis tanaman kebun dan pekarangan. Melalui proses musyawarah,
desa menetapkan kebijakan setiap rumah tangga harus menanam paling kurang
5 sampai dengan 10 jenis tanaman umur jangka pendek seperti jagung, ubi,
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padi, jemawut, sayur-sayuran, lombok dan jenis kacang-kacangan lainnya di
pekarangan dan areal kebun masing-masing. Kedua, kebijakan jangka menengahnya
pemerintah desa mewajibkan setiap rumah tangga menanam setidaknya 5
sampai dengan 10 jenis aneka ragam tanaman jangka menengah, seperti pohon
kelapa, pisang, sukun, sirsak, pepaya, kemiri, jambu mete, nangka, mangga
dan lainnya di pekarangan rumah dan kebun. Ketiga, kebijakan jangka panjang,
pemerintah desa mendorong warganya untuk menanam aneka jenis tanaman
berumur panjang (tahunan). Tidak main-main, setiap rumah tangga diharuskan
menanam minimal sebanyak 1.000 pohon tanaman umur panjang seperti
pohon mahoni, jati lokal, dan gamalina.
Di tangan dingin seorang kepala desa bernama Jacob Tanda, ADD sebesar
Rp129.557.550,00 ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Dana ini
digunakan untuk investasi jangka panjang menjamin ketahanan pangan dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Langkah kedua setelah membangun ketahanan pangan adalah penyediaan
layanan air bersih. Di beberapa daerah yang selama ini sering mengalami
kesulitan dalam mengakses air bersih, seperti di Kabupaten Gunungkidul,
Kupang, Lombok dan masih banyak lagi daerah kering lainnya, air kerap
menjadi masalah besar yang berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan.
Di Karangrejek, Kabupaten Gunungkidul misalnya, pada 1997 tercatat jumlah
penduduk miskin mencapai 68,6%. Menyelesaikan persoalan ini tentu bukan
pekerjaan mudah bagi pemerintah desa. Akhirnya, ada semangat untuk menjawab
salah satu penyebab kemiskinan yaitu dengan menyelesaikan persoalan air
bersih di desa ini. Melalui proses perencanaan yang panjang, tahun 2007 desa
ini pun menginisiasi proses pembangunan saluran air dengan dukungan anggaran
berbagai pihak, salah satunya kontribusi ADD sebesar Rp 10 juta. Melalui
wadah BUMDes, Pengelolaan Air Bersih (PAB) Tirta Kencana pun tahun demi
tahun terus berkembang, dengan keuntungan bersih mencapai Rp150-200
juta setiap tahunnya. Alhasil, pembangunan di desa juga terus berkembang,
dan masyarakat memperoleh banyak manfaat dari tersedianya air bersih ini.
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Angka kemiskinan di Desa Karangrejek di tahun 2011 berhasil ditekan hingga
tinggal 17,3%.
Langkah ketiga setelah perbaikan akses ke air bersih adalah perbaikan
standar kesehatan masyarakat. Salah satu warisan rezim sebelumnya yang hingga
saat ini berjalan relatif baik adalah posyandu. Meski tanpa balas jasa yang
setimpal, para kadernya dengan tingkat loyalitas yang tinggi menggerakkan
posyandu. Hal ini wajar ketika beban pembiayaan posyandu diletakkan pada
APBDes yang nilainya sangat terbatas. Keterbatasan ini tampak, jangankan
untuk menggaji para kader, untuk operasional kegiatan rutin seperti penimbangan
balita dan pemeliharaan kesehatan lansia saja jumlah dana yang tersedia terbilang
jauh dari cukup.
Akan tetapi di beberapa desa, ada juga pemerintah desa yang tetap berusaha
ingin memberikan penghargaan bagi para kader yang sudah bekerja luar biasa
menjaga kesehatan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Oemasi, Oesusu, dan Oben di Kabupaten Kupang serta Desa Kekeri di
Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Desa Oben misalnya, tahun 2011
menganggarkan insentif untuk 22 kader per tahun, masing-masing memperoleh
Rp100 ribu. Demikian pula Pemerintah Desa Oesusu, dalam dokumen APBDes
tahun 2011, selalu menganggarkan insentif untuk 15 kader, di mana setiap
kader mendapat Rp120 ribu per tahun. Desa Oesusu juga menganggarkan
dana untuk pemberian makanan tambahan anak balita di tiga posyandu,
masing-masing sebesar Rp 300 ribu–Rp400 ribu. Sedangkan di Desa Kekeri,
seorang kader mendapatkan honor dari ADD sebesar Rp 120ribu/6 bulan. Hal
ini memberikan makna bahwa sekalipun kecil, ADD telah menyublimasikan
desa menjadi lebih bermakna di mata masyarakat.
Inisiatif keempat adalah mendinamisasi kelembagaan lokal. PP 72/2005
tentang Desa mengakui keberadaan lembaga kemasyarakatan di desa, seperti rukun
tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK maupun LPM. Konsekuensi dari
pengakuan ini adalah keharusan adanya dukungan fasilitasi terhadap lembagalembaga kemasyarakatan ini, di mana banyak regulasi daerah yang mengatur tentang
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tatakelola ADD mewajibkan pemerintah desa mengalokasikan anggaran bagi
lembaga kemasyarakatan ini dengan jumlah yang bervariasi, dari Rp 500 ribu–Rp2
juta per tahun. Nilai ini kerap mendapat protes mengingat dalam menjalankan
fungsinya, lembaga ini harus mengeluarkan nominal yang tidak sedikit.
Selain lembaga yang legal tersebut, tidak jarang di desa juga muncul
kelembagaan lain yang peran dan fungsinya justru sangat besar dalam membangun
desa, seperti community center (CC) di Kabupaten Lombok Barat. Community
center memiliki peran penting di desa, diantaranya: (1) sebagai sarana penyampaian
keluhan warga terhadap pelayanan publik; (2) sebagai wadah untuk berbagi ilmu
dan keterampilan; (3) sebagai wahana mengontrol dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik; (4) memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah terkait dengan
TKI, yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait (Borni & Dina, 2013). Karena
perannya yang begitu besar inilah, pemerintah desa mengalokasikan ADD untuk
CC setiap tahunnya, sebagaimana hak yang juga diperoleh oleh lembaga
kemasyarakatan lainnya di desa. Artinya, ADD telah memberi nafas bagi
kelangsungan gerakan masyarakat dalam wadah kelembagaan desa.
Inisiatif kelima yang tumbuh dari desa-desa di kawasan Indonesia Timur
adalah penguatan ekonomi lokal. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan
BUMDes saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah desa yang turut
menyertakan modal pada saat pembentukan BUMDes, sebagaimana yang
dicontohkan oleh BUMDes di Desa Bleberan Kabupaten Gunungkidul,
BUMDes di Desa Klotok Kabupaten Tuban, dan masih banyak BUMDes
lainnya yang menorehkan prestasi dalam melawan kemiskinan di pedesaan.
Modal yang disertakan tersebut tidak lain dan tidak bukan berasal dari ADD
yang diterima oleh desa setiap tahunnya. Modal yang disertakan itu selanjutnya
biasa dijadikan sebagai modal awal bagi kegiatan usaha BUMDes, yang salah
satunya adalah dana bergulir dalam kegiatan simpan pinjam. Selain itu, ada
juga yang digunakan sebagai modal usaha yang dikelola oleh pengelola BUMDes.
Berbagai cerita di atas memberikan gambaran pada kita bahwa ADD
memiliki peran strategis dalam mendinamisir kehidupan di desa, dalam rangka
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menjawab tantangan kemiskinan. Dengan nilainya yang kecil saja sudah
mendatangkan seribu manfaat, apalagi kalau nilainya besar, maka bisa jadi akan
menghadirkan sejuta peluang menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat desa.

Tantangan Memperkuat Keuangan Desa dalam RUU Desa
Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.
Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan
pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam
rangka mencapai tujuan bernegara (Fadhil, 2009). Tujuan negara kita salah satunya
adalah terciptanya kesejahteraan rakyat, yang artinya anggaran harus mampu
menciptakan keadilan agar seluruh rakyat memiliki akses terhadap sumber-sumber
ekonomi, termasuk bagi mereka yang selama ini berdomisili di desa.
Skema ADD yang lahir tahun 2005 adalah sebuah terobosan besar atas
pengakuan negara terhadap desa, yang selama ini menjadi pemerintahan
terdepan yang langsung berhadapan dan bersama-sama dengan masyarakat
melaksanakan pembangunan di tingkat lokal. Cerita di atas memberikan banyak
gambaran betapa ADD yang kecil saja bisa berkontribusi pada kehidupan
masyarakat desa, apalagi bila desa diberikan sesuai dengan haknya.
Skema yang ramai diperbincangkan terkait dengan pembahasan RUU
Desa adalah Dana Alokasi Desa. Tuntutan yang mengemuka adalah tersedianya
komponen anggaran yang memang diperuntukkan bagi desa dari APBN sebesar
sebesar 6% dari total APBN. Kenapa 6%? Angka tersebut muncul dari praktik
yang selama ini berlangsung. Secara historis, sebagaimana data uang yang masuk
ke desa, negara setiap tahunnya mengalokasikan dana sebesar Rp1,042 miliar.
Hanya saja, model pengelolaannya masih terfragmentasi.
Selain itu, berdasarkan perhitungan unit cost yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap belanja rutin pemerintah desa, diperoleh angka yang tidak jauh
berbeda. Dengan kisaran belanja rutin sebesar Rp400 juta per desa per bulan,
maka minimal alokasi anggaran untuk desa sebesar Rp1,3 miliar per tahun.
Artinya, tuntutan Rp1 miliar per desa sesungguhnya realistis mengingat desa
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sebenarnya tidak menuntut adanya alokasi baru. Yang harus dilakukan pemerintah
pusat adalah mengonsolidasikan anggaran yang selama ini banyak tersebar di
berbagai K/L maupun program. Dengan begitu, sebagaimana pesan Musgrave
(1990), anggaran diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai alat redistribusi
untuk menciptakan keadilan sosial, mencapai kesejahteraan umum, termasuk
juga untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Konsolidasi uang masuk desa sebenarnya merupakan bentuk rekognisi
atas desa serta pelaksanaan asas subsidiaritas dan delegasi agar desa dapat
menjalankan kewenangannya. Fragmentasi alokasi anggaran untuk desa yang
selama ini dilakukan melalui berbagai skema, baik program yang dikelola K/L
dan SKPD maupun Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) seringkali tidak
mampu bertemu dengan sistem perencanaan pembangunan desa yang sudah
disusun melalui proses Musrenbangdes, akibatnya banyak program pembangunan
yang dirumuskan dari bawah tidak dapat dilaksanakan dan masyarakat akhirnya
hanya sebagai objek pembangunan yang sudah didesain dari atas. Selain itu,
desa mengalami hambatan dalam menjalankan kewenangannya, baik dalam
melaksanakan pembangunan, pelayanan publik hingga mengurus urusan
kemasyarakatan di tingkat lokal.
Merumuskan kebijakan terkait nominal dana yang masuk ke desa memang
bukan perkara mudah. Dewan Pewakilan Rakyat memunculkan rumusan Dana
Alokasi Desa (DAD). Dalam rumusan ini, dana desa yang berasal dari DAU
dikucurkan melalui provinsi untuk kemudian langsung turun ke desa. Skeneario
kedua, tetap dengan skema Alokasi Dana Desa (ADD), yang dikucurkan melalui
kabupaten untuk selanjutnya turun ke desa. Skenario kedua ini diusulkan oleh
Pemerintah. Dengan catatan, apapun skenarionya, harus dibuat akun rekening
tersendiri untuk desa, guna menghindari pemotongan oleh pihak provinsi
maupun kabupaten. Perdebatan ini masih cukup alot antara Pemerintah yang
berposisi status quo dengan DPR yang masing-masing memiliki kacamata yang
berbeda dalam memandang desa. Jauh hari, Rubin (1990) pernah mengingatkan
bahwa anggaran kerap menjadi arena pergumulan politik dua lembaga negara
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tersebut, baik karena perbedaan paradigma ekonomi politik maupun sekadar
kepentingan ekonomi politik jangka pendek. Terobosan DAD yang diusulkan
ini memang terbilang radikal dan mengandung berbagai resiko kerentanan.
Akan tetapi, di sisi lain, ada banyak manfaat yang sebenarnya bisa dirasakan
bersama oleh berbagai pihak, sebagaimana analisa Tabel 4 berikut.
Tabel 4 Manfaat Dana Alokasi Desa dan Resiko Kerentanannya
Tingkatan
Negara

Manfaat skema DAD
1.

Skema baru akan membawa
resistensi dari K/L maupun
program lainnya

1. Skema DAD yang dialokasikan
dari APBN mengurangi beban
keuangan daerah, tidak seperti
skema ADD selama ini
2. Efektifitas kerja SKPD

1.

Resistensi juga berpotensi
muncul dari SKPD
Pemerintah Daerah memiliki
peran lebih berar dalam
melakukan supervisi dan fasilitasi
pada desa

1. Rekognisi atas keberadaan desa
2. Memperkuat institusi
Pemerintahan Desa,
Mendinamisir kelembagaan
lokal, dan memberdayakan
masyarakat
3. Memperkuat perencanaan dan
penganggaran desa
4. Memperkuat otonomi/
kemandirian desa
5. Menghidupkan dinamika
politik, sosial dan ekonomi di
tingkat lokal
6. Merangsang tumbuhnya
emansipasi lokal
7. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakan

1.

2.
3.

Daerah

Desa

136

Kerentanan
1.

Redistribusi sumber daya untuk
kesejahteraan
Efisiensi dan efektifitas kerja
Kementerian/Lembaga (K/L)
Mempermudah pengukuran
atas capaian pembangunan
desa karena skema konsolidasi
budget

2.

2.

Berpeluang terjadinya
penyalahgunaan anggaran bila
tidak diikuti dengan mekanisme
yang tepat
Konflik di tingkat lokal
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Sekali lagi, Pemerintah perlu lebih berani mengambil pilihan apabila ingin
memperjuangkan nasib desa yang selama ini terpuruk karena diskriminasi
pembangunan yang berdampak pada kemiskinan. Berbagai resiko atau kerentanan
ini bisa diantisipasi dengan tatakelola DAD yang baik serta proses pendampingan
yang bisa diperankan oleh pemerintah melalui berbagai skema. Pemerintah,
misalnya, dapat mengambil contoh model pengelolaan PNPM-MP yang
memanfaatkan fasilitator lokal yang ada di tingkat desa. Harapannya, ke depan
desa bisa lebih mandiri, berdaya dan sejahtera, sebagaimana yang selama ini
dicita-citakan.

Penutup
Perjalanan panjang advokasi RUU Desa yang dilakukan oleh IRE bersama
dengan kekuatan civil society lainnya adalah pelajaran berharga dalam memperjuangkan
demokrasi substantif di negeri ini. Harapannya, desa di masa mendatang akan
lebih mandiri guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Terdapat beberapa catatan penting dari advokasi soal keuangan desa.
Pertama, terdapat dua poin penting yang harus diselesaikan dalam RUU
Desa, yaitu soal kewenangan dan keuangan desa, agar seluruh elemen yang ada
di desa dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Kedua, perlunya
merubah model transfer uang ke desa yang selama ini terfragmentasi dalam
berbagai K/L maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah, menjadi model consolidated
budgets dalam rangka memperkuat ruang otonomi desa.
Ketiga, DAD yang nantinya diberikan ke desa seharusnya bersifat blockgrant
dari APBN melalui rekening transito ke kabupaten. Konsekuensi dari bockgrant
adalah bahwa kewenangan dalam pengelolaan DAD berada di tangan pemerintah
desa, dan sudah tidak lagi diatur secara spesifik sebagaimana pelaksanaan ADD
di banyak daerah selama ini. Keempat, tatakelola DAD menggunakan prinsip
swakelola, partisipatif, transparan dan akuntabel. Artinya, desa memiliki hak
untuk melakukan penganggaran sendiri tanpa diatur secara detil peruntukkan
penggunaan DAD, namun tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan
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keuangan sehingga DAD bisa optimal pemanfaatannya untuk kepentingan
masyarakat desa.
Kelima, Pembagian DAD ke tiap kabupaten/kota harus mempertimbangkan
asas pemerataan dan proporsional. Distribusi DAD harus memiliki alokasi
dasar untuk mewujudkan asas pemerataan dan ada alokasi proporsional untuk
mewujudkan asas adil dan proporsional.
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Sosi-

Abstract
Village has a dark era during Suharto New Order. Suharto implemented
state corporatism, floating mass, and village birocratization--to name a few-which then marginalized village politically. As a result, village as political
and cultural entities became destroyed. As social capital decreased, village was
impoverished and was more dependent on state’s benevolence. Wind of change
swept Indonesia in the era of reformation. Nowadays, there has been a growing
demand for village autonomy and more democratic relationships between
village and state. As an effort to achieve village autonomy and to democratize
the village-state relationship, civil society coalition has been advocating the
existance of Village Law, which separated from Local Government and Local
Election Laws. The Coalition envisions Village Law as a guarantee so that
village will have sufficient political recognition, authority, and distribution
of resources. Political dynamics iin the legislation processes are difficult to
manage, however. Therefore, civil society coalitions should work collaboratively
and strategically in order to insert their influences efectively.
Keyword: village reform, advocacy, local democracy, welfare.
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Pendahuluan
Desa menjadi bagian tema penting dalam membahas soal demokrasi lokal.
Sejak reformasi politik berlangsung di Indonesia, inisiatif untuk melakukan
pembaharuan desa terus bermunculan. Arahnya adalah mendorong agar praktik
demokratisasi dilangsungkan, serta menuju kemandirian dan kesejahteraan
warga desa. Pesan mulia itu memang tidak mudah diwujudkan, dimana tarikmenarik kepentingan elit politik dan ekonomi selalu saja mewarnai bahkan
menghadang perjuangan komunitas warga pinggiran ini didalam mewujudkan
cita-citanya memengaruhi arus perubahan.
Tulisan ini secara substansi akan menyajikan refleksi dengan mengambil
pelajaran berharga dari perjalanan perubahan sosial politik desa sejauh ini.
Secara ringkas, penulis menelisik dari rentang masa kekuasaan korporatisme
Orde Baru sampai era reformasi, serta perkembangan kontemporer mencakup
tantangan kebangkitan desa ke depan yang bertumpu pada gerak lokalitas.
Pada bagian akhir penulis menggambarkan dinamika advokasi dalam momentum
proses penyusunan Rancangan UU Desa (RUU Desa) sepanjang tahun 2012
sampai tahun 2013 sebagai bahan membincangkan agenda-agenda strategis
yang perlu mendapatkan perhatian.

Desa dalam Korporatisme Orde Baru
Sejarah desa di jaman Orde Baru tergolong kelam. Rezim Orde Baru
dalam skema makro stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi memberlakukan
proyek besar dalam paket depolitisasi, deideologisasi dan floating mass (ketiganya
dikemas dalam desain state corporatism)1. Sebagai bagian proses penundukan
masyarakat sipil, desa sebagai entitas sosial budaya juga dijinakkan dengan
risiko kondisi desa statis dan tidak berkembang. Korporatisme ini dilembagakan
secara sistematik sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang
mengatur tentang pemerintahan desa. Akibatnya, desa mengalami kemiskinan
dan ketergantungan, termarginalisasi dalam bidang ekonomi dan politik.
Mohtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik, Orde Baru 1966-1971, Jakarta, LP3ES,
1989: 13-15
1
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Di bidang politik, lembaga-lembaga politik desa diwarnai dan didominasi
corak birokratisasi. Segala fungsi normatif partisipasi, pengawasan, transparansi
dan pertanggungjawaban kekuasaan tidak dijalankan. Pemerintah desa adalah
kaki tangan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Itulah konteks yang
mendasari praktik kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) merajalela yang
diperankan oleh elit pemerintahan desa. Birokrasi mendominasi di luar
kewenangan, omnipoten dan omnipresent. Secara eksternal, hubungan kelembagaan
pun bekerja dengan model yang hierarkis. Desa tidak memiliki kewenangan
otonom menentukan kebijakannya, namun menderivasi ideologi dan skema
kebijakan diatasnya.2
Organisasi-organisasi sosial kewargaan diberangus dengan cara penyeragaman,
mulai dari azasnya, visi-misi organisasi, sampai dengan program-programnya.
Pola penjinakan desa berlangsung sistematik, supaya organisasi sipil tetap dalam
pengawasan negara.3 Birokratisasi desa demikian efektif membungkam dan
membendung partisipasi warga. Hal ini diperkuat kenyataan bahwa masyarakat
diharamkan berpolitik oleh penguasa, dengan alasan bahwa politik justru menjadi
ancaman integrasi bangsa. Itulah yang dikenal dengan jargon klasik era Orba
yakni “ekonomi sebagai panglima”, yang disalurkan dalam politik pembangunan.
Corak kekuasaan komando dalam struktur politik desa yang diberlakukan
oleh rezim Orde Baru berdampak pada aspek sosial ekonomi. Paham pembangunan
begitu hegemonik, yang ditopang oleh wawasan stabilitas politik dan pertumbuhan
ekonomi, praktis “berhasil” mengintegrasikan hubungan sosial desa dan sumber
daya ekonomi dalam manajemen pemerintah pusat di bawah payung kapitalisme.4
Dampaknya, terjadi diferensiasi sosial secara tajam.5 Hubungan sosial antar
warga tidak lagi didasari oleh spirit komunitas pembangunan, atau jaringan
IRE (Annual Report 2001-2002, Yogyakarta, IRE Press, 2002: 46-63)
Itulah risiko penerapan UU no. 5/79, mengubah konstruksi desa sebagai unik pemerintahan
dan hukum yang otonom menjadi korporatik dan sebatas unit administrasi.
4
Bjorn Hettne, Ironi Pembangunan di Negara Berkembang, Jakarta, 1985, atau tulisan Arief
Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995: 16-40.
2
3

Frans Husken, Masyarakat desa dalam perubahan zaman: sejarah diferensiasi sosial
di Jawa 1830-1980, Jakarta, Grasindo, 1998.
5
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solidaritas sosial yang solid dan kuat, namun justru dicirikan corak individualistikpragmatis. Ikatan sosial kewargaan desa lebih didasarkan ketaatan dan ketakutan
akibat tekanan dari struktur negara.
Hegemoni paham pembangunan ini mengoyak tatanan sosial kemajemukan,
dimana social capital seperti nilai-nilai, institusi dan mekanisme sosial mengalami
homogenisasi. Kuasa politik negara melalui frame korporatik mengakibatkan
hancurnya organisasi-organisasi masyarakat sipil di tingkat bawah. Sekalipun
kondisi desa dan komunitas lokal lainnya dalam suasana terintegrasi-harmonik,
namun dalam bayangan represi kekuasaan negara, dan bukan lahir dari bentuk
kesadaran dan partisipasi warganya.
Birokratisasi dan korporatisasi sepanjang Orde Baru secara bertahap diikuti
oleh kapitalisasi. Proses ini berlangsung melalui kebijakan pembukaan investasi
modal dan teknologi dalam kerangka pemanfaatan sumber daya alam lokal, yakni
dilakukan melalui ekstraksi dan eksploitasi.6 Strategi ini melahirkan risiko-risiko
sumberdaya ekonomi “asli” desa yang tereksploitasi. Sumberdaya lokal desa kian
terserap ke kota, sementara pada saat bersamaan terjadi peningkatan mobilitas
sosial ke pusat-pusat industri. Itulah akar penyebab desa mengalami kemiskinan
struktural secara permanen. Mulai dari masalah tanah, hasil-hasil pertanian,
perikanan, perkebunan, hutan, serta sumber-sumber alam berupa tambang di
desa terus mengalir pesat ke sentra-sentra industri perkotaan.7 Padahal, kapitalisasi
desa seperti ini terbukti tidak menghasilkan kesejahteraan warga desa, sebagaimana
skenario imajinatif trickle down effect diturunkan dari modernisasi dan pertumbuhan
ekonomi. Sebaliknya, yang terjadi justru represi dan ketergantungan. Situasi
birokratisasi dan kapitalisasi itulah yang membuat desa perlahan-lahan mengalami
apa yang diistilahkan oleh Geertz dengan involusi.

Baca dalam Prisma, LP3ES, Jakarta, Januari 1988: hal 80-81.
Baca kumpulan tulisan soal transformasi sosial ekonomi desa dalam Ikhtiar Memahami
Transformasi Sosial Ekonomi Pedesaan, IHCS, Jakarta, 2013.
6
7

144

Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 1, 2013

Konteks dan Arah Pembaharuan Desa dalam Advokasi RUU Desa

Babak Awal Reformasi Desa
Harapan awal untuk membenahi desa muncul sejak reformasi politik
tahun 1998 digelorakan. Terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai
Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengintrodusir otonomi desa, serta
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan
daerah, telah memberikan ruang kebebasan bagi daerah dan desa untuk secara
otonom mengatur pemerintahannya sendiri. Itulah kesempatan langka,
sebagaimana sejarah kelam desa seperti diulas di bagian awal tulisan ini.
Regulasi itu memantik tumbuhnya perhatian lokalitas desa. Munculnya
aksi-aksi warga desa dalam pembuatan kebijakan serta tuntutan akuntabilitas
pejabat publik, yang dilakukan secara sporadis maupun kolektif menjadi
landasan kuat bagi reformasi sistem politik di level desa tersebut makin semarak.8
Terjadi pergeseran signifikan; pertama, berkurangnya dominasi birokrasi,
digantikan oleh peran institusi-institusi masyarakat lokal, seperti adat misalnya.
Makin tumbuh keberadaan forum-forum kewargaan di desa sebagai bagian
dari social capital yang didalamnya berkembang nilai-nilai partisipasi secara
otentik.9 Kedua, semangat adaptasi atas demokrasi delegatif-liberatif cukup besar
yang termaktub melalui regulasi baru ini. Kehadiran Badan Perwakilan Desa
(BPD atau Baperdes), yang bertindak sebagai badan legislatif baru di desa
sangat bermakna menjadi institusi demokrasi. Ketiga, adalah semangat partisipasi
masyarakat yang sangat dikedepankan. Proses politik, pemerintahan, dan
pembangunan di desa tidak lagi terbangun dalam bingkai kebijakan pemerintah
pusat secara komando (top-down), melainkan berasal dari partisipasi masyarakat
(bottom-up).
Ari Dwipayana dan Sutoro Eko dkk (ed), Membangun Good Governance di Desa, IRE
Press, Yogyakarta, 2003.
9
Menggunakan pemikiran Bardhan (1995), modal sosial merupakan perangkat norma,
jaringan dan organisasi dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumberdaya,
serta dimana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Sementara Puttnam (1993)
mengaitkan modal sosial dengan “asosiasi horisontal” antar individu, artinya modal sosial terdiri
dari social networks (“networks of civic engagement”) dan norma yang mendorong produktivitas
komunitas.
8
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Penurunan Kualitas Demokrasi Lokal
Kisah reformasi desa dengan tanda-tanda positif tersebut sayangnya tidak
berlangsung dalam kurun waktu lama, bahkan belum sampai terjadi pelembagaan
demokrasi lokal yang kokoh. Dinamika dan perselisihan politik serta ketegangan
sosial yang mengitari otonomi daerah, desentralisasi, dan perubahan desa justru
didistorsi ke dalam upaya-upaya politik resentralisasi. Demokratisasi lokal tanpa
ada fondasi yang kuat, dimana penataan sistem kekuasaan lebih berproses dari
atas “top down” ketimbang “bottom up”, membuat sistem demokrasi kurang
memiliki daya legitimasi dan derajat pengangkaran yang rapuh.
Gejala rangkaian konflik dan peselisihan yang melibatkan elit lokal,
masyarakat atau pihak-pihak lainnya sesungguhnya menjadi peristiwa biasa
dalam demokrasi ternyata begitu sering dibaca secara negatif sebagai dampak
desentralisasi dan lokalitas politik. Akibatnya, tafsir demokrasi lokal mengalami
penyederhanaan bahkan manipulatif, ada kecenderungan demokrasi lokal dirasa
sebagai sumber masalah. Padahal, corak politik yang oligarki, korupsi, pembajakan
elit, dinasti politik, dan perilaku buruk diaras lokal itulah sebagai penyebab
mengapa demokrasi lokal sulit berproses bahkan melembaga.10
Risikonya, kebijakan penguatan lokal dikoreksi dengan arah resentralisasi.
Terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999
mengenai pemerintahan daerah yang didalamnya beberapa bagian pasal mengatur
mengenai desa membawa kemunduran. Demokrasi desa tidak mendapatkan
kesempatan lagi berproses. UU 32/2004 lebih memposisikan desa sebagai arena
bagian integral pemerintah kabupaten. Politik pembangunan dan kekuasaan desa
hanyalah agen dari nalar teknokrasi dan politik pemerintahan kabupaten. Disitulah
dapat disebut sebagai bentuk neokorporatisme baru era demokrasi.
Akan tetapi, beriringan pemangkasan kewenangan warga dan entitas desa
dalam politik kebijakan pembangunan, secara bertahap justru karakter kebijakan
negara makin mengarah pada haluan kekuatan pasar. Akibat lebih jauh, dalam
10
Demos, (2007), baca juga AE Priyono, Meninjau Berbagai Parameter Asesmen Demokrasi
Keharusan untuk Kritik Metodologis dan Ideologis, makalah, 2010; Arie Sujito, Pendangkalan
Politik, IRE, Yogyakarta, 2012.
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perkembangannya, corak perubahan desa makin menyusut. Gejala pergeseran
paradigma pembangunan lokal yang makin memperkuat peran sektor ekonomi
pasar (privat) menjadi petunjuk kian tereduksinya peran negara.
Muncul kecenderungan negara hanyalah diposisikan sebagai perangkat
administratif dan politik. Karena tidak memiliki kewenangan lebih dari itu, negara
sekadar bertindak sebagai wasit dalam tata ekonomi politik global. Begitupun,
struktur sosial dan kondisi ekonomi di masyarakat lokal mengalami perubahan
luar biasa sebagai sisa-sisa kolonisasi. Terjadinya krisis sumberdaya lokal, segregasi
sosial yang tajam, pergeseran pola kepemimpinan, dan kompleksitas permasalahan
yang dialami masyarakat Indonesia, jikalau tidak terjebak pada perangkap baru
yang menyesatkan, kesemuanya itu membutuhkan pertimbangan serius.
Situasi ini membutuhkan lompatan besar untuk mengatasi rangkaian
masalah penurunan kualitas demokrasi lokal khususnya yang berdampak pada
desa guna menuju perbaikan. Perwujudan demokrasi politik di desa tentunya
tidak harus menisbikan peran negara yang secara teoritis dapat menjadi kekuatan
otoritatif melindungi rakyat. Desa, dengan institusi-institusi supra desa dalam
kerangka otonomi dan kewenangan desa, semestinya perlu meletakkan kedaulatan
pada rakyatnya, bukan berkiblat pada penguatan kekuasaan elit lokal apalagi
oligarki pemerintahan kabupaten. Baik regulasi, perangkat kelembagaan, SDM
serta sumberdaya alam (ekonomi) perlu dilandasi semangat penguatan dan
kemandirian masyarakat secara merata, bukan pada pemilik kekuasaan, para
pemodal atau kelompok-kelompok strategis semata yang cenderung dilakukan
melalui cara-cara teknokratis dan oligarkis. Disanalah fungsi otonomi desa
lebih bisa berpeluang diwujudkan.

Tantangan RUU Desa
Gambaran harapan di atas nampaknya menemukan momentum dimana
rancangan undang-undang desa (RUU Desa) di pertengahan tahun 2013 ini
sedang berproses dalam skema kebijakan pembaharuan desa. Sebagaimana
diulas di bagian awal, bahwa sepanjang era reformasi, pengaturan mengenai
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desa masuk dalam UU Pemerintahan Daerah yakni UU 22/1999, kemudian
diubah menjadi UU 32/2004. Jika pada mulanya arah reformasi mendorong
pengakuan desa dengan mengembalikan kemandirian lokal (desentralisasi),
namun dalam perkembangannya justru bergeser ke arah corak resentralisasi.
Seiring dinamika daerah dan demokratisasi lokal, maka UU 32/2004 rencananya
direvisi dengan memecah menjadi tiga UU, yakni RUU Pemerintahan Daerah,
RUU Desa, serta RUU Pilkada.
RUU Desa ini dinilai penting, setidaknya karena 2 alasan. Pertama, melalui
UU Desa diharapkan terbentuk basis legal pengaturan yang jelas dan spesifik
mengenai desa, karena sejak reformasi pengaturan Desa masih menginduk
dalam UU Pemerintahan Daerah. Padahal kompleksitas desa membutuhkan
sistem penanganan tersendiri. Kedua, melalui UU Desa ini, diharapkan ada
terobosan baru terwujudnya pembaharuan desa ke arah demokratisasi,
kemandirian dan kesejahteraan. Dalam RUU Desa ini terkandung harapan
besar sekaligus pertaruhan masa depan rakyat desa. Bahkan ini merupakan uji
pembuktian komitmen, apakah pemerintah dan parlemen berpihak pada nasib
rakyat desa ataukah tidak.11
Dalam kaitan substansi, setidaknya ada empat hal pokok bahasan penting
RUU Desa yang perlu diperhatikan.12
Pertama soal kejelasan kewenangan desa sebagai wujud pengakuan negara
atas desa. Sejak diberlakukannya UU 5/1979 tentang pemerintahan desa,
praktis tidak ada pengakuan kewenangan baik secara politik maupun sosial
ekonomi. Regulasi itu telah membawa desa masuk perangkap korpartisme,
salah satu corak pemerintahan Orde Baru. Pengaturan desa diseragamkan
dengan model “Jawanisasi”, yang tujuannya agar negara mudah mengontrol
desa. Dampaknya, desa termarginalisasi dalam arus kebijakan.
Sejak reformasi, upaya memperkuat kembali desa mulai tumbuh dengan
terbitnya UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi itu memberi
11
Arie Sujito dan Ranggoaini Jahja, “RUU Desa dan Media Komunitas”, Kedaulatan
Rakyat, 27 Juni 2013.
12
Arie Sujito, “Pertaruhan RUU Desa”, Kompas, 3 Januari 2013.
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pesan penguatan desa bertumpu pada hak asal-usul. Gairah kebangkitan desa
begitu terasa, terutama membenahi tata pemerintahan, memperkuat kemandirian,
serta mempraktikkan demokrasi konteks lokal desa. Beberapa capaian bisa
dipetik, seperti meningkatnya partisipasi warga, perbaikan perencanaan dan
implementasi pembangunan, serta berfungsi check and balances kekuasaan desa.
Sayangnya hal itu tidak berlangsung lama. Ketidakpastian politik telah
menyebabkan terbitnya UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Alih-alih
revisi, UU ini justru menghadirkan corak resentralisasi. Desa kembali tersubordinasi
oleh pemerintah kabupaten, sebuah cermin kemunduran desa yang paling
nyata di era reformasi. Hanya satu hal yang bisa diapresiasi, yakni adanya alokasi
dana desa (ADD) sebagai bentuk redistribusi sumberdaya dari negara kepada
desa. Meskipun, dalam praktiknya, tidak semua kabupaten taat mengalokasikan
ADD sebagai hak desa, bahkan sering mempersulit.
Atas pertimbangan UU itulah, semestinya RUU Desa kali ini mengembalikan
penerapan kewenangan desa secara lebih jelas dan konsisten. Hal ini beriringan
dengan tuntutan paradigma pembangunan berorientasi pemberdayaan, yang
menempatkan masyarakat desa sebagai subjek.13 Kewenangan otonom desa itu
menjadi dasar mengatasi kecenderungan kooptasi pemerintahan diatasnya.
Kedua, penghargaan kemajemukan desa. Bagaimanapun juga format,
struktur, dan pola desa di Indonesia begitu beragam. Keunikan desa atau nama
lainnya mencerminkan sumberdaya lokal yang dimaknai sebagai kekayaan khas
bangsa. Bermacam model desa ada di nusantara seperti di model desa di
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.
Tidak mungkin beragam variasi itu dimatikan dengan cara penyeragaman,
sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Disitulah, RUU desa semestinya
merawat dan mengembangkan kemajemukan yang dirumuskan pengaturannya
dengan menyesuaikan kondisi lokal.

13
Baca pengalaman kemandirian desa di Indonesia Timur dalam Sutoro Eko, Arie Sujito
dan Borni Kurniawan, Mutiara Perubahan inovasi dan emansipasi desa dari Indonesia Timur,
IRE, Yogyakarta, 2013.
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Ketiga, reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan serta
redistribusi sumberdaya ke desa. Problem kemiskinan, ketimpangan sosial dan
berbagai ketidakadilan sesungguhnya bersumber pada pola pembangunan yang
tidak bertumpu pada partisipasi desa. Pembangunan hanya menempatkan desa
sebagai objek dari ragam proyek pemerintahan di atasnya. Itulah model
“pembangunan di desa”, dimana desa hanya menjadi lokasi. Yang diperlukan
adalah paradigma “desa membangun” yang substansinya desa sebagai subjek.
Ke depan, jika desa diberi kesempatan berpartisipasi aktif dalam pembangunan
dan mandiri mengelola sumberdaya dan aset-asetnya, besar kemungkinan akan
mampu berdaya dan tidak bergantung pada pemerintah. Pemberian ADD ke
desa yang telah dilakukan selama ini tentu sangat relevan, sekalipun harus dibenahi.
Besaran nominal dan tata kelola ADD ke depan perlu ditingkatkan. Kemudian,
agar tidak fragmented, program pembangunan dan anggarannya perlu dikonsolidasi
ke dalam satu pintu. Konsekuensinya, perlu dipastikan agar desa memiliki kapasitas
untuk mengelola sumberdayanya secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Substansi itulah yang perlu diperhatikan dalam RUU desa.
RUU Desa ini menjadi pertaruhan masa depan desa. Tantangannya adalah,
di satu sisi, apakah para pemegang otoritas memiliki komitmen melakukan
pembaharuan dan memperbaiki nasib warga desa mendorong transformasi
desa ke arah demokrasi yang menyejahterakan. Di sisi lain, masyarakat sipil
yang peduli atas nasib desa dituntut aktif mengawal RUU Desa ini agar tidak
terdistorsi. Jangan sampai RUU Desa ini dibajak oleh kepentingan segelintir
elit politik nasional maupun lokal, bahkan perangkat desa sekalipun.
Para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan para
peminat riset desa yang selama ini telah menjadi bagian pengawal RUU Desa
hendaknya bisa terus membangun sekutu konsolidasi. Upaya ini untuk
memastikan agar substansi kebijakan benar-benar berorientasi pembaharuan
desa. Selain itu, konsolidasi koalisi RUU Desa penting untuk membela desa
menuju sistem yang demokratis dan pencapaian kesejahteraan, di mana desa
sebagai pilar kehidupan masyarakat lokal.
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