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Kajian Diversifikasi Perekonomian Desa

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Diversifikasi ekonomi atau perubahan struktur perekonomian daerah

perdesaan dilihat berdasarkan perubahan struktur ekonomi perdesaan. Dalam

DI

Y

beberapa dekade terakhir, perluasan kawasan perkotaan dan pembukaan akses
kawasan perdesaan mengubah struktur ekonomi kawasan perdesaan tidak lagi

D

berat pada sektor pertanian1. Beranjak dari fakta bahwa desa adalah daerah basis

PR

pertanian, diversifikasi ekonomi di wilayah perdesaan dapat ditopang dengan
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pengembangan sektor agribisnis, yaitu sektor usaha pertanian dalam arti luas yang
mencakup penyediaan sarana produksi pertanian (hulu), menyediakan produk
primer pertanian (usaha tani), maupun produk olahan pertanian (hilir).2 Hasil

et

kajian Budhi (2010) menunjukkan bahwa diversifikasi pertanian melalui
pengembangan agribisnis dipandang perlu untuk terus dikembangkan. Namun

Se
kr

demikian diversifikasi cenderung tidak berkembang secara efektif. Salah satu
penyebab utamanya adalah karena faktor kebijakan pemerintah. Dalam hal ini
kebijakan

pemerintah

yang

memfasilitasi

proses

produks,

pemasaran,

pengembangan kemitraan sangat penting dalam mendorong keberhasilan
diversifikasi

agribisnis.

Sebagai

tambahan,

pengembangan

agribisnis

di

1

Diversifikasi ekonomi pedesaan, secara sederhana, dapat diartikan sebagai pengembangan usahausaha baru di wilayah perdesaan, baik yang merupakan perluasan jenis usaha yang sudah ada
sebelumnya maupun usaha yang baru dirintis (Development Department of Scotland, 2005).
2 Saragih (2000)
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perdesaaan juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar diantaranya: (1)
memacu keunggulan kompetitif produk/komoditi serta komparatif setiap wilayah;
(2) memacu peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan menumbuhkan
agroindustri yang sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang dikembangkan;
(3) memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang
nantinya akan berfungsi sebagai penyandang bahan baku yang berkelanjutan; (4)
memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem-

DI

Y

subsitem agribisnis; dan (5) menghadirkan berbagai sarana pendukung
berkembangnya industri pedesaan.

PR

D

Upaya pengembangan diversifikasi perekonomian juga terkait erat dengan
strategi pembangunan ekonomi pedesaan yang diterapkan. Strategi perekonomian
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yang baik dan menopang peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam
berproduksi menjadi kunci keberhasilan diversifikasi perekonomian desa.
Sejumlah strateg yang berupaya untuk membawa perekonomian perdesaan

Berbagai jenis upaya peningkatan kualitas SDM di pedesaan melalui berbagai

Se
kr

1.

et

menjadi lebih baik, diantaranya, adalah:

kegiatan pendidikan danpelatihan (diklat) maupun bimbingan teknis (bimtek)
di segala bidang;

2.

Strategi

pemberdayaan

masyarakat

(community

empowerment)

yang

menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar
menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai
kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya;
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3.

Pemberdayaan potensi desa secara berkelanjutan dengan cara memotret
potensi yang sudah dimiliki dan bisa dikembangkan secara berkelanjutan
serta menjadi unggulan untuk perekonomian pedesaan;

4.

Pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture development) yang bertujuan
untuk memanfaatkan sumber daya pertanian secara bijakasana guna
memenuhi kebutuhan pembangunan di masa sekarang tanpa membahayakan
daya dukung sumberdaya bagi generasi mendatang;

Y

Peternakan berbasis diversifikasi produk yang mendorong pengolahan produk

DI

5.

hilir hasil olahan peternakan sehingga mampu meningkatkan daya saing dan

6.

Pengembangan

Kawasan

PR

D

peningkatan penghasilan bagi para peternak;
Agropolitan

yang

merespon

permasalahan
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ketimpangan pembangunan wilayah antara kota sebagai pusat kegiatan dan
pusat pertumbuhan (maju), sementara wilayah pedesaan sebagai pusat
kegiatan pertanian dengan produktivas yang selalu menurun (tertinggal).

et

Melalui berbagai strategi di atas, sudah terjadi perubahan kelembagaan,
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perubahan social dan penyelenggaraan pemerintahan di desa-desa. Meskipun
demikian, hal ini belum banyak diikuti dengan perubahan kultur yang dapat
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat desa.
Demikian pula, terkait perubahan struktur ekonomi desa, seharusnya hal ini
memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat desa untuk berkreasi
atau berproduksi. Meskipun demikian, hal ini belum dikuti dengan budaya
manajerial dan ekonomi yang baik sebagian besar masyarakat desa. Akibatnya
tetap hanya sebagian kecil masyarakat yang bisa menikmatinya. Kasus tersebut
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dikuatkan dengan setudi yang dilakukan oleh Pradito (2012), khususnya untuk
kasus perubahan struktur perekonomian desa di Sleman.
Studi Pradito (2012) yang mengkaji fenomena proses restrukturisasi dan
diversifikasi

ekonomi

perdesaan

di

Yogyakarta

mengkomparasikan

perkembangan ekonomi di Kabupaten Sleman dan Bantul. Studi tersebut
menunjukkan adanya pergeseran lapangan kerja dari sektor pertanian ke sektor
sektor ekonomi informal yang dipicu oleh pengalihan lahan pertanian ke non-

DI

Y

pertanian di kedua wilayah.Akan tetapi, hal yang membedakan dua kabupaten di
atas adalah pergeseran peran sektor ekonomi tersebut di Bantul yang disertai

PR

D

dengan diversifikasi ekonomi yang lebih berbasis pada sumber daya lokal melalui
pengembangan industri rumah tangga dan usaha skala kecil sehingga mendorong
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pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan manfaat bagi masyarakat
lokal.Sementara itu, diversifikasi sektor ekonomi di Sleman lebih didominasi oleh
kekuatan pengembang (pihak luar) dan masyarakat lokal cenderung lebih banyak

et

bergerak ke bidang jasa dan perdagangan atau dapat dikatakakan termarjinalkan.
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Hal yang penting untuk menjadi perhatian adalah bagaimana mendorong
terwujudnya diversifikasi ekonomi pedesaan yang optimal dan menciptakan
dampak yang menyejahterakan masyarakat lokal, tidak semata-mata berorientasi
pada peningkatan kinerja perekonomian regional secara agregat. Untuk itu,
diperlukan suatu model pengembangan diversifikasi ekonomi yang mampu
mewujudkan diversifikasi ekonomi di wilayah perdesaan yang mendukung
perekonomian dan sekaligus memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.
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Berangkat dari dari latar belakang di atas, perlu adanya suatu rekomendasi
dalam upaya mewujudkan diversifikasi perekonomian desa untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan ekonomi pedesaann.
Adapun rekomendasi ini lebih ditiberatkan pada:
1.

Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas ini
menjadi hal yang penting karena akan berpengaruh pada kecepatan
penyerapan adopsi teknologi, kemampuan untuk menggali informasi, dan

DI

Y

daya kreatifitas dan inovasi. Peningkatan kemampuan tersebut berpotensi
meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat mengentaskan masyarakat

PR

Upaya penciptaan dan pengembangan lembaga ekonomi yang berorientasi
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2.

D

pedesaan dari garis kemiskinan.

pada aktivitas pemberdayaan masyarakat seperti koperasi, unit pelaksana
teknis (UPT), tempat pelelangan ikan (TPI) yang akan memfasilitasi
masyarakat dalam dalam memperluas akses untuk meningkatkan kapasitas

Evaluasi peraturan-peraturan yang selama ini terkait dan berhubungan dengan

Se
kr

3.

et

dan pendapatannya.

masyarakat pedesaan. Peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat lebih
berpihak kepada masyarakat kecil, memberi kepastian hukum, serta
melindungi masyarakat kecil jika akan berhadapan dengan golongan
masyarakat yang mempunyai modal dan kekuasaan yang lebih besar.

4.

Upaya untuk mendorong peran aktif pemerintah lokal dan regional dalam
meningkatkan pencarian alternatif mata pencaharian bagi masyarakat
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pedesaan, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun yang dilakukan
secara kolaboratif dengan pilar pembangunan lainnya, seperti universitas,
lembaga swasta, dan lembaga lainnya yang relevan.

1.2.

Identifikasi dan Rumusan Masalah
Diversifikasi perekonomian desa yang menyejahterakan masyarakat lokal

dan memajukan perekonomian regional menjadi suatu urgensi di tengah

Y

perubahan struktur perekonomian tradisional dari yang bertumpu pada sektor

DI

pertanian menuju sektor perekonomian yang semakin beragam. Meskipun

D

demikian, proses perubahan ini tidak selalu mudah dilakukan karena adanya

PR

karakteristik multidimensi kehidupan yang melekat dalam kehidupan masyarakat
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desa, dimana desa bukan hanya sekedar entitas ekonomi namun juga sebagai
entitas politik, sosial, dan budaya. Persoalan diversifikasi perekonomian desa
setidaknya bersumber dari sejumlah faktor internal dan eksternal berikut:
1. Faktor internal:

pelaku

et

a. Kapasitas

ekonomi

desa

dalam

mengidentifikasi

dan

Se
kr

mendayagunakan;

b. Daya kreasi dan inovasi masyarakat desa;
c. Kapasitas kelembagaan dan pengorganisasian perekonomian desa;
d. Kondisi politik, ekonomi, sosial, danbudaya desa.

2. Faktor eksternal:
a. Dukungan kebijakan dan teknis oleh pemerintah;
b. Akses kerjasama dan kemitraan;
c. Perkembangan teknologi;
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d. Kondisi perekonomian, yang mencakup tata kelola ekonomi, iklim usaha,
dan akses pasar.
Berbagai permasalahan tersebit sudah dicoba untuk diatasi melalui berbagai
macam kebijakan pengembangan desa. Meskipun demikian, diperlukan suatu
strategi yang utuh dalam menjawab akar permasalahan di atas. Berangkat dari
persoalan

tersebut,

untuk

membangun

sebuah

kebijakan

diversifikasi

perekonomian desa yang utuh dan efektif, perlu dibangun suatu model yang
penentu

keberhasilan

proses

diversifikasi

Y

faktor-faktor

DI

memprediksi

perekonomian desa. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini mengambil

PR

D

pertanyaan penelitian: “Model ekonomi seperti apakah yang dapat digunakan
untuk menjadi dasar peningkatan kualitas diversifikasi perekonomian desa?”
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Kajian ini diperlukan sebagai pijakan strategis dalam penyusunan kebijakan
pemerintah daerah DIY dalam upaya dukungan, pengembangan dan penguatan
kualitas diversifikasi ekonomi masyarakat DIY. Kajian ini membantu pengambil

et

kebijakan pengembangan desa dalam merencanakan kebijakan dan program yang
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mampu mendukung pengembangan diversifikasi perekonomian desa secara
efektif,

dalam

kaitannya

dengan

pembangunan

ekonomi

regional

dan

menyejahterakan masyarakat desa.

1.3.

Tujuan dan kegunaan

Tujuan umum dari kajian ini adalah merancang model ekonomi yang menjadi
dasar peningkatan kualitas diversifikasi perekonomian desa. Model ini disusun
sebagai landasan dan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan diversifikasi
perekonomian desa. Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk:
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1. mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapai oleh praktisi
pengembangandesa dalam mendorong diversifikasi perekonomian desa di
DIY;
2. mengidentifikasi

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

diversifikasi

perekonomian desadi DIY;
3. mendapatkan pijakan yang tepat dalam menyusun kebijakan pemerintah

Metodologi

DI

1.4.

Y

DIY tentang pengembangan diversifikasi perekonomian desa secara efektif.

PR

D

1.4.1. Metode dan Teknik Analisis

Metode penelitian yang digunakan mengkombinasikan metode yuridis
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normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi
pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa hasil penelitian, hasil
pengkajian, dan referensi lainnya yang dilengkapi dengan rapat dengar pendapat,

et

diskusi kelompok terfokus, dan wawancara. Metode yuridis empiris dilakukan

Se
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dengan penelaahan terhadap peraturan terkait yang berlaku. Data yang diperoleh
akan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif deskriptif.
1.4.2. Kerangka Pikir
Kerangka pikir disusun untuk memastikan adanya kesepahaman terhadap
tujuan dan cara kajian ini diwujudkan. Kerangka pikir penelitian ini dipaparkan
pada gambar di bawah ini.
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Pengembangan Perekonomian Regional
dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di
DIY

DI

Y

Diversifikasi Perekonomian Desadi DIY
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Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi
Lokal dalam Mendorong Diversifikasi
Perekonomian Desa
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et

Dukungan Pemerintah bagi
Desa:
a. Peraturan
b. Iklim Usaha
c. Akses pasar dan
kemitraan pentahelix
d. Optimalisasi Fungsi
Lembaga
Pengembangan Ekonomi
Desa

Pemberdayaan Kapasitas
Lokal:
a. Peningkatan kapasitas
inovasi dan
berjejaring
masyarakat desa,
melalui pendampingan
dan pelatihan
b. Peningkatan kapasitas
kelembagaan dan
pengorganisasian

LAPORAN AKHIR

11

Kajian Diversifikasi Perekonomian Desa

BAB II
KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1.

Kajian Teoritis

2.1.1. Diversifikasi Perekonomian Desa

DI

Y

Diversifikasi ekonomi, pada umumnya, didefinisikan sebagai strategi
untuk mendorong transformasi ekonomi yang awalnya mengandalkan pada satu

PR

D

sumber pendapatan menjadi berbagai sumber pendapatan melalui berbagai jenis
sektor ekonomi, baik primer, sekunder, dan tersier (United Nations, 2016).
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Strategi ini menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan, membangun ketahanan terhadap fluktuasi aktivitas ekonomi antar
aktivitas ekonomi regional, mengurangi kerentanan akibat volatilitas harga

et

produk, menciptakan peluang usaha, mengentaskan kemiskinan, serta mendorong
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transformasi struktural (United Nations, 2016; Freire, 2017).
Diversifikasi perekonomian dapat dipahami dari dua perspektif ilmu

ekonomi, makro dan mikro. Dari perspektif ilmu ekonomi makro, diversifikasi
perekonomian desa ditandai dengan semakin beragamnya sektor ekonomi
potensial yang berkontribusi dalam perekonomian secara agregat, dimana
dominasi satu atau beberapa sektor ekonomi dalam perekonomian suatu wilayah
berkurang. Sementara itu, dari perspektif ilmu ekonomi mikro, diversifikasi
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perekonomian desa ditandai dengan semakin beragamnya produk, cara
berproduksi, pasar potensial yang dapat diakses para pelaku ekonomi desa.
Diversifikasi

perekonomian

makro

mensyaratkan

terwujudnya

diversifikasi perekonomian mikro. Sementara itu, diversifikasi perekonomian
secara mikro dapat terwujud jika ada berbagai macam inovasi (baik dalam hal
produk, cara produksi, teknologi, pemasaran, serta berbagai infrastruktur dan

Y

kebijakan pendukungnya) yang hadir dalam setiap rangkaian rantai nilai produk

DI

yang dihasilkan di suatu desa.3 Inovasi yang dimaksud disini adalah inovasi yang

D

bersifat dinamis, dalam artian inovasi yang mampu merespon potensi lokal

PR

(modal fisik, modal manusia, dan modal sosial) yang ada di tengah atau sekitar

dalam masyarakat.
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masyarakat desa serta mampu merespon secara cepat kebutuhan dan perubahan

Diversifikasi mengubah struktur ekonomi dengan menambahkan sektor
ekonomi baru, yang menyediakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan,

et

tetapi juga mengubah pola konsumsi. Jika sektor baru menghasilkan barang yang
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baru bagi dunia dan yang memenuhi kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh produk
yang ada, maka diversifikasi menambah pekerjaan dan pendapatan. Jika sektor
baru menghasilkan barang yang sudah diproduksi di dunia, maka diversifikasi
dapat menambah pekerjaan dan pendapatan bagi ekonomi tetapi hanya dengan
menggeser pekerjaan.
3

Diversifikasi perekonomian desa ditentukan oleh kapasitas untuk menghasilkan dan menerapkan
ide-ide baru dalam lingkungan perdesaan. Inovasi sendiri merupakan suatu proses kompleks yang
melibatkan kerjasama, eksperimen, kodifikasi praktek, transfer pengetahuan, dan pelatihan.
Inovasi sendiri merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan kerjasama, eksperimen,
kodifikasi praktek, transfer pengetahuan, dan pelatihan (European Network for Rural
Development, 2009).
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Diversifikasi ekonomi pedesaan menjadi sarana yang membantu perluasan
aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan, menyediakan lapangan kerja, dan
menciptakan perekonomian yang lebih seimbang dan stabil (Development
Department of Scotland, 2005). Selain untuk menunjang kinerja pembangunan
perdesaan, isu diversifikasi ekonomi menjadi bahasan yang penting seiring
dengan perluasan kawasan perkotaan dan pembukaan akses kawasan perdesaan

DI

Y

mengubah struktur ekonomi kawasan perdesaan sehingga tidak lagi berat pada
sektor pertanian dalam beberapa dekade terakhir. Pembukaan kawasan perdesaan

PR

D

menjadi perkotaan memberi peluang terhadap berkembangnya sektor ekonomi
non-pertanian. Meskipun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah dampak
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dari perkembangan tersebut, khususnya terhadap perkembangan kesejahteraan
masyarakat lokal bukan semata-mata hanya mendorong kemajuan perekonomian
regional secara keseluruhan.

et

Perubahan struktur ekonomi pedesaan sebaiknya tidak meninggalkan

Se
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karakteristik intrinsik yang membuat masyarakat lokal tetap dapat hidup dan
bekerja di pedesaan (Development Department of Scotland, 2005).Dalam hal ini,
diperlukan adanya diversifikasi sektor pertanian di pedesaan, artinya petani
berfokus pada wilayah-wilayah usaha baru dalam pertanian untuk menghasilkan
produk pertanian alternatif. Melalui proses ini, diversifikasi pertanian di pedesaan
akan menjadi bagian integral dalam menciptakan diversifikasi ekonomi yang lebih
luas untuk menjamin petani dan keluarganya untuk melangsungkan aktivitas
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pertaniannya dan menyediakan pekerjaan yang layak bagi masyarakat pedesaan
lainnya.
Klimek, Hausmann, & Thurner (2012) yang mengkaji tentang dinamika
proses diversifikasi berargumen bahwa proses diversifikasi memerlukan adanya
kombinasi berbagai kapabilitas yang ada untuk menciptakan produk baru, dimana
produk baru akan menggantikan produk baru. Salah satu faktor kunci yang
menentukan diversifikasi adalah inovasi (Nair, Veeresh, & Eagar, 2011 ). Bagian

pedesaan).

PR

2.1.2. Dynamic Exploration Capability

D

DI

Y

selanjutnya membahas faktor-faktor yang menentikan inovasi dan diversifikasi (di
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Dynamic Ambidexterity memiliki dua aktivitas, yaitu dynamic exploitation
dan dynamic exploration. Dynamic exploitation merupakan upaya memelihara
ataupun upaya mengembangkan sesuatu yang telah ada, atau telah dilakukan

et

dalam kegiatan. Sementara itu, dynamic exploration lebih pada aktivitas mencari
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hal-hal baru yang belum pernah dilakukan, namun ditujukan untuk meningkatkan
kemampuan dan kualitas kerja.
Aktivitas eksploitasi dan eksplorasi adalah aktivitas yang semestinya

dilakukan oleh seorang dalam melaksanakan aktifitasnya. Profesi sebagai pebisnis
atau yang berkecimpung dalam aktivitas ekonomi harus mampu menjawab dan
memecahkan tantangan masa depan, maka semestinya harus memiliki
kemampuan dinamis yang tinggi dalam menggali hal-hal baru terkait dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada kinerja bisnisnya.
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Konsep kemampuan eksplorasi dinamis adalah sinergi dari turunan teoriteori pada level individu dan organisasi. Adapun, alasan dari sinergi ini adalah
semua aktivitas individu maupun organisasi merupakan satu-kesatuan yang saling
berpengaruh dan saling melengkapi. Seperti yang diungkapkan oleh Teece (2007)
dimana kemampuan mempertahankan daya saing dilakukan melalui peningkatan,
menggabungkan, melindungi, dan konfigurasi ulang asset tidak berwujud

Pemerintah

Bagi

Ekonomi

PR

D

Pedesaan

Pengembangan

DI

2.1.3. Dukungan

Y

perusahaan, misalnya; konfigurasi ulang kemampuan tenaga kerja.

Terkait dengan keterlibatan pemerintah dalam pengembangan inovasi

ar
ia
tD

desa, hal yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah adalah bahwa keberhasilan
transformasi di pedesaan mensyaratkan adanya solusi-solusi inovatif yang
diorientasikan untuk memperluas basis produksi, dari aktivitas yang sifatnya

et

tradisional menuju sektor produktif yang mampu membuat masyarakat desa

Se
kr

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraaannya.Disamping menuntut
keterlibatan aktif komunitas masyarakat desa, inovasi desa tidak hanya berbicara
tentang penciptaan produk berteknologi dan berpengetahuan tinggi, namun juga
perlu

menekankan

pada

pembangunan

kapasitas

inovasi

lokal

untuk

menyelesaikan tantangan spesifik yang muncul di konteks kehidupan masyarakat
desa (Habiyaremye, Kruss, & Booyens, 2019). Lebih jauh lagi, dalam konteks
berkembangnya ketimpangan sosial-ekonomi saat ini, inovasi di pedesaan juga
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seharusnya diarahkan untuk mendukung pembangunan yang inklusif serta
menyeimbangkan tujuan ekonomi dan sosial.
Studi Habiyaremye, Kruss, & Booyens (2019) menekankan pada perlunya
peran pemerintah untuk ambil bagian dalam mendukung pembangunan kapabilitas
lokal melalui penciptaan ruang diskusi dan konsultasi lokal serta menjembatani
gap pengetahuan antara produsen yang menciptakan (melakukan) inovasi dengan
komunitas pedesaan yang potensial menggunakan inovasi. Studi Habiyaremye,

DI

Y

Kruss, & Booyens (2019) memberikan beberapa contoh peran pemerintah dalam
mendukung inovasi yang inklusif di Vietnam, Algeria, Afrika Selatan, Peru, India,

PR

D

dan Argentina.

Untuk kasus Vietnam dan Algeria, penulis menggarisbawahi peran negara

ar
ia
tD

dalam mendukung transformasi teknologi pertanian dengan tidak hanya
menyediakan teknologi saja, namun juga dengan melakukan perubahan pola
kepemilikan (pengelolaan) lahan, dari kolektif menjadi individu, serta dengan

et

merubah pendekatan top-down menjadi pendekatan partisipatif dalam pengelolaan

Se
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pertanian yang memungkinkan petani untuk belajar tidak hanya dari sumber luar,
namun juga sebagai saling belajar di antara petani sendiri.4
Sementara itu, kasus Afrika Selatan dan India menunjukkan peran

pemerintah dalam mendukung peningkatan kapasitas warga desa dalam

4

Penerapan pendekatan partisipatif yang diinisasi pemerintah lokal juga menjadi kunci
keberhasilan Dusun Serut (salah satu dusun di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)
untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dusun sehingga bersama-sama mencapai kemajuan
yang signifikan di desa mereka. Melalui 24 kelompok komunitas lokal yang dibentuk dan dikelola
secara partisipatif, masyarakat desa ini membuat inovasi-inovasi dusun yang mampu mengatasi
persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang umumnya dialami oleh berbagai wilayah lain.
Informasi terkait Desa Serut disarikan dari Buku Serut Hijau 2030: Kampung Hijau, Dusun
Belajar Bersama (Pramita, 2017).
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mengembangkan aktivitas produktifnya. Pada kasus Afrika Selatan, pemerintah
berperan penting dalam menciptakan ruang eksplorasi pengetahuan dengan
mempertemukan pencipta inovasi atau penemu pengetahuan berbasis universitas
dengan anggota masyarakat marjinal yang lekat dengan persoalan dan konteks
kehidupannya. Fokus dari kebijakan ini adalah bagaimana pembelajaran bersama
(cooperatuve learning) antara produsen, inovator berbasis universitas, ataupun
pelaku ekonomi lain (misalnya calon pengguna produk) meningkatkan kedekatan

DI

Y

dan mengurangi asimetri pengetahuan antara pelaku ekonomi produktif pedesaan,
pencipta inovasi, dan calon pengguna inovasi dalam rangka memfasilitasi proses

PR

D

ko-kreasi dan penyerapan pengetahuan (teknologi) baru guna mendorong
transformasi kehidupan masyarakat pedesaan dan pinggiran. Sementara itu, kasus

ar
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tD

Peru menunjukkan peran pemerintah dalam menciptakan ruang untuk membangun
kesadaran bagi produsen di pedesaan untuk memahami manfaat keterhubungan
dengan pemain ekonomi global dan bagaimana mengambil manfaat dalam rantai

et

nilai perekonomian global. Senada dengan kasus di Peru, kasus di India yang

Se
kr

berupa pembangunan toilet inovatif desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat (dimana persoalan kesehatan masyarakat di wilayah Tamil Nadu,
India menjadi penghambat untuk menjalankan aktivitas produktif) dan kasus di
Argentina yang berupa pemanfaatan sumber listrik desa berbasis sumber energi
terbarukan menunjukkan peran pemerintah dalam upaya membangun kesadaran
masyarakat desa dalam mengakses inovasi dan teknologi baru, khususnya terkait
pentingnya membangun dan menggunakan inovasi-inovasi yang tidak hanya
bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif, namun sekaligus untuk
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mengatasi persoalan sosial dan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Hal ini
juga menuntut peran pemerintah dalam menciptakan ruang sosialisasi dan
konsultasi yang sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat lokal serta
memastikan keberlanjutan inovasi terkait.
Dukungan pemerintah dalam penciptaan inovasi juga dapat menjadi salah
satu faktor kunci dalam penciptaan inovasi di pedesaaan, terutama dalam bentuk
kebijakan yang memfasilitasi dan menciptakan ruang dialog bagi aktor-aktor lokal

DI

Y

serta pemangku kepentingan dalam inovasi di wilayah pedesaan (European
Network for Rural Development, 2009). Dalam hal ini, penciptaan ide-ide inovatif

PR

D

dapat muncul dengan adanya forum yang mempertemukan aktor-aktor lokal
dalam suatu kelompok aksi lokal (Local Action Groups), dimana anggota-anggota
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kelompok ini membahas gagasan-gagasan pengembangan desa hingga mencapai
suatu konsensus bersama terkait aksi kolektif pengembangan desa yang akan
mereka jalankan. Selain itu, adanya forum yang mempertemukan kelompok aksi

et

lokal dari berbagai wilayah (desa) juga akan dapat memfasilitasi pengembangan
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jaringan serta memungkinkan terjadinya proses transfer pengetahuan yang
menstimulasi inovasi (misalnya terkait dengan cara-cara mengatasi persoalan
yang muncul dalam kelompok aksi lokal serta praktek-praktek dalam kelompok
aksi lokal untuk mendorong inovasi). Untuk menciptakan iklim inovasi,
pemerintah juga dapat memfasilitasi program kompetisi ide yang dapat memicu
munculnya program pengemnangan desa baru, dimana masing-masing kelompok
aksi sosial diminta untuk mempresentasikan gagasan inovatif terkait program
pengembangan

desa

dan

pemenangnya

memperoleh

penghargaan
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memperoleh kesempatan untuk tampil dan diliput dalam acara talk show (diskusi
panel) yang disaksikan oleh publik.
Studi European Union Comission yang dimuat dalam EU Rural Review
juga memaparkan bagaimana pemerintah di negara Malta, Slovenia, dan Swedia
menciptakan kebijakan yang mendorong terciptanya inovasi di wilayah pedesaan.
Pemerintah Malta menetapkan kebijakan untuk menciptakan 1200 manajer dan
supervisor di sektor kepariwisataan yang akan mengembangkan sektor

DI

Y

kepariwisataan desa di negara tersebut. Disamping untuk meningkatkan kapasitas
bisnis kepariwisataan di daerah pedesaaan, langkah tersebut juga bertujuan untuk

PR

D

mengembangkan basis sektor kepariwisataan baru, yaitu kuliner lokal dan produk
kerajinan. Sementara itu, pemerintah Slovenia menginisiasi adanya Bank of

ar
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Tourism Potentials.Program ini mengkonstruksi web portal menjadi bank ide-ide
baru terkait konsep proyek pengembangan sektor kepariwisataan desa yang dapat
diakses oleh para investor.Program yang mencoba menghubungkan antara pemilik

et

ide dan investor ini menjadi sarana untuk mengatasi fenomena banyaknya
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gagasan-gagasan wisata inovatif yang tidak pernah diketahui publik secara
luas.Pemerintah Swedia juga mengembangkan sebuah web portal bernama
‘Stadsutveckling’ yang menjadi media pertemuan virtual antara staf pemerintah
dan perusahaan untuk bersama-sama membangun strategi untuk mencegah
depopulasi masyarakat pedesaan Swedia. Inovasi ini menjadi laboratorium ide
kreatif dalam bidang perencanaan wilayah secara kolaboratif.
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2.1.4. Kemitraan
Kemitraan merupakan kerja sama antara orang-orang atau organisasi untuk
memperoleh

manfaat

yang

saling

menguntungkan

Holland

dalam

McQuaid(2000). Menurut Wiranto dan Tarigan (2002), landasan kemitraan adalah
hubungan antar pelaku yang bertumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang
dan saling menguntungkan serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan

Y

dan kebersamaan. Menurut Haeruman (2001) dalam Wiranto dan Tarigan,

DI

kemitraan berperan penting dalam upaya pengembangan ekonomi lokal karena

D

dapat menumbuhkan dan menjamin keberlanjutan jaringan kelembagaan untuk

yang

dimulai

dengan

perencanaan,

kemudian

rencana

itu

ar
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proses,

PR

mendukung inisiatif lokal. Haeruman mengelaborasi kemitraan sebagai suatu

diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta dievaluasi terus-menerus oleh
pihak yang bermitra. Dengan demikian, terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas
dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Keberhasilan kemitraan

et

diukur dengan pencapaian nilai tambah yang didapat oleh pihak yang bermitra
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baik dari segi material maupun non-material, sementara nilai tambah yang didapat
merupakan fungsi dari kebutuhan yang ingin dicapai.
Kamil (2006) memaparkan beberapa pola kemitraan, yaitu pola asuh, pola

inti-plasma, pola sub-kontrak, pola futuristik, pola sejajar, dan pola sesuai
kebutuhan. Pola asuh dibangun atas dasar misi pengasuhan dari yang besar kepada
yang kecil, (besar modal, besar sumberdaya manusia, besar teknologi), dari yang kuat
kepada yang lemah namun pada posisi kebutuhan yang sama, tetapi tetap pada
landasan saling menguntungkan, saling memerlukan dan memperkuat. Pola inti
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plasma, adalah pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan
mitra di mana kelompok mitra bertindak sebagai plasma inti. Dalam hal ini, lembaga
mitra dapat berperan dalam: (1) penyediaan sumberdaya (dana, teknologi, lahan, dan
sebagainya), (2) pendampingan teknis manajemen usaha, manajemen pengelolaan,
dan manajemen produksi; (4) transfer teknologi; serta (5) bantuan lain untuk
meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pola sub kontrak adalah hubungan
kemitraan antar kelompok mitra dengan lembaga/organisasi/perusahaan; di mana
mitra

memproduksi

komponen/sesuatu

yang

diperlukan

Y

kelompok

oleh

DI

perusahaan/lembaga/organisasai mitra sebagai bagian dari produksinya. Dalam pola

D

ini, lembaga mitra menetapkan standar tertentu untuk komponen yang diproduksi

PR

partner-nya. Pola futuristik adalah pola hubungan yang sama tidak ada sub ordinasi,
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tetapi dengan pembagian kerja yang berbeda dalam rangka membangun misi
tujuan/sasaran yang sama. Pola ini lebih modern karena standar kerja, standar
pengelolaan dibangun bersama. Pola sejajar, pola ini lebih mengutamakan pada
keuntungan ekonomi, seperti pada pola dagang umum, pola keagenan, dan pola

et

kerjasama lainnya. Kesepakatan yang dibangun hanya pada keuntungan belaka,
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standar ditetapkan masing-masing, baik standar harga, standar pemasaran dan standar
pengelolaan. Pola kemitraan sesuai kebutuhan, kemitraan ini dilakukan sesuai dengan
kebutuhan perusahaan/lembaga/organisasi mitra, tetapi kelompok mitra bisa berubah
sesuai kesepakatan, jika perusahaan membutuhkan kembali kelompok mitra pertama
dan tidak perlu dibuat kesepakatan baru, tinggal melanjutkan.
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2.1.5. Pemberdayaan Masyarakat
Lingkungan yang dinamis saat ini, menuntut peningkatan kompetisi,
meningkatkan kemampuan adaptasi dan pendekatan-pendekatan baru, salah
satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Secara umum, pemberdayaan berarti
memberikan "kekuatan".

Pemberdayaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga

kategori: pendekatan struktural, pendekatan kepemimpinan, dan pendekatan
Pendekatan

struktural

pemberdayaan

menekankan

pengalihan

Y

motivasi.5

DI

pengambilan keputusan otoritas dan kuasa "power holders" ke yang kurang kuat.

kewenangan

untuk

melakukan

aktivitas

mereka.

Pendekatan

PR

memiliki

D

Dengan desentralisasi dan partisipasi peningkatan peran masyarakat, masyarakat
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kepemimpinan menekankan aspek energi pemberdayaan. Pemimpin memberi
energi kepada masyarakat dengan memberikan visi menarik untuk masa depan.
Mereka memberi inspirasi dan merangsang masyarakat melalui ide-ide yang
menarik secara intelektual. Secara psikologis, pemberdayaan dikonseptualisasikan

et

sebagai motivasi intrinsik dimanifestasikan dalam perubahan variabel kognitif.

Se
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Variabel kognisi diwujudkan dalam empat kognisi: makna, kompetensi,

penentuan nasib sendiri, dan dampak. Secara khusus, makna adalah perasaan
pribadi bermakna dan penting atas hasil aktivitasnya; kompetensi mengacu pada
kemampuan diri, atau keyakinan dalam kapasitas yang berhasil melakukan tugas
dengan keterampilan; self determination menunjukkan persepsi otonomi dimulai
dari mengatur tindakan pekerjaannya sendiri; dan dampak adalah sejauh mana
individu dapat mempengaruhi hasil kerja.
5(Stewart

et al. 2010)
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Secara

konseptual,

memberdayakan

dari

para

kita

dapat

pemimpin

membuat
yang

sebuah

kasus

memberdayakan

yang

pengikut

mereka/masyarakat. Pertama, mereka melakukannya dengan meningkatkan
kebermaknaan

kerja.

Mereka

menyediakan

tujuan

dan

makna

ke

pengikut/masyarakat sehingga pengikut/masyarakat dapat mengidentifikasi diri
sebagai anggota/masyarakat yang penting dari golongan/lingkungannya dan

menumbuhkan

peluang

untuk

partisipasi

dalam

DI

Memberdayakan

Y

termotivasi untuk berkontribusi efektif dalam lingkungannya.

D

pengambilan keputusan. Dengan meminta masukan dari masyarakat dalam

PR

masalah social, budaya, ekonomi, dan juga keadilan dan termasuk dalam proses
pengambilan keputusan. Dengan menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan
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kemempuan masyarakat dengan meningkatkan keterampilan masyarakat dan
mengakui prestasi mereka.

Masyarakat yang diberdayakan akan memiliki pengaruh signifikan atas

et

apa yang terjadi di masyarakat. Mereka juga memiliki kendali atas apa yang
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terjadi di lingkungannya.6 Disamping itu masyarakat akan merasa diberdayakan
ketika mereka memiliki banyak kesempatan untuk kemerdekaan dan kebebasan
dalam aktivitasnya, yang masih ada didalam koridor yang benar.

Selain itu

keleluasaan berkreasi dalam pekerjaannya dan tingkat kendalinya dalam
lingkungannya akan meningkatkan rasa diberdayakan.
Hal yang sangat penting dalam mengelola masyarakat adalah peran
pemberdayaan identitas. Pemeberdayaan identitas dapat didefinisikan sebagai
6(Chiang

and Hsieh 2012)
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sejauh mana individu dilihat atau dirinya sebagai orang yang ingin menjadi
diberdayakan dalam pekerjaan tertentu. Jika masyarakat merasa diberdayakan,
maka masyarakat akan meningkatkan partisipasinya dalam mengambil inisiatif
untuk membantu anggota masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Mereka juga
akan sangat mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat tanpa keluhan.
Selain hal-hal di atas, individu yang merasa diberdayakan mereka akan berbagi
tentang sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Rasa penuh perhatian, proaktif,

DI

Y

dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, itu adalah ciri-ciri dari prilaku yang

D

merasa diberdayakan.7

PR

Pemberdayaan juga mencakup kegiatan pelatihan. Pelatihan berbasis
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komunitas menjadi salah satu sarana untuk mendorong penciptaan inovasi di
wilayah pedesaan. Berbicara tentang pelatihan bagi komunitas desa, terdapat dua
pendekatan utama dalam proses pelatihan, yaitu pendekatan konvensional
(vocational) dan pendekatan alternatif (Westoby&Shevellar, 2012). Pendekatan

et

konvensional lebih berfokus pada pemberian instruksi-instruksi dan lebih
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digerakkan oleh kebutuhan penyelenggara pelatihan, bukan peserta pelatihan.
Sementara itu, pendekatan alternatif lebih berfokus pada terwujudnya proses
pembelajaran yang demokratis dan partisipatoris antara seluruh pihak yang terlibat
dalam pelatihan, dalam artian: (1) pelatihan menjadi sarana untuk berdialog dalam
proses menguasai ketrampilan dan teori (prinsip-prinsip); (2) pelatihan menjadi
ruang pembelajaran yang mengedepankan aspek afektif dan relasional dalam
mengembangkan ketrampilan, pemahaman, dan kepercayaan peserta; (3) pelatihan

7(Jun

2017)
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mengedepankan keterlibatan aktivitas aktual untuk membangun transformasi
sosial; (4) pelatihan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara
fasilitator dan peserta pelatihan; (5) pelatihan menggunakan metode yang
demokratis dan partisipatoris. Westoby&Shevellar (2012) merekomendasikan
pendekatan alternatif dalam pelaksanaan pelatihan bagi komunitas pedesaan.
Sejalan

dengan

pendekatan

alternatif

yang

disampaikan

oleh

sebuah

metodologi

sistematis

yang

berpotensi

mendorong

DI

membangun

Y

Westoby&Shevellar (2012) di atas, International Labor Organization (ILO)

D

munculnya inovasi dinamis di tengah kehidupan masyarakat desa. Metodologi ini

PR

disebut Training for Rural Economic Empowerment methodology atau disingkat
TREE.Metodologi ini memastikan bahwa pelatihan bagi masyarakat perdesaan
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harus terhubung dengan penciptaan kesempatan kerja dan peluang ekonomi (ILO,
2009).8 Berbeda dengan pendekatan pelatihan konvensional (vocational),
pelatihan dengan pendekatan TREE dilakukan: (1) dengan mengidentifikasi

et

terlebih dahulu peluang usaha yang menghasilkan pendapatan dan pelatihan-
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pelatihan terkait sebelum merancang program-program pelatihan; (2) dengan
melibatkan komunitas lokal dan dan tokoh-tokoh berpengaruh dalam masyarakat
untuk mengidentifikasi peluang dan hambatan pelaksanaan pelatihan serta
membantu dalam proses pelaksanaan pelatihan; (3) dengan memfasilitasi
dukungan pasca pelatihan, seperti penggunaan teknologi, akses kredit dan layanan

8

TREE menawarkan sejumlah proses dan alat yang telah dibangun dan diuji oleh ILO melalui
pengimplementasiannya di sejumlah proyek kerjasama di Asia dan Afrika sehingga dapat menjadi
referensi dalam mengarahkan dan memobilisasi pengambil kebijakan dan praktisi yang terkait
dalam program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber mata
pencaharian alternatif, pengurangan kemiskinan, maupun pemberdayaan ekonomi di wilayah
pedesaan.
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keuangan lainnya, dan pendampingan dalam pembangunan kelompok pendukung
dan asosiasi usaha di tingkat desa. Secara rinci, terdapat 5 langkah utama yang
perlu dilakukan dalam pelaksanaan program dengan metodologi TREE, yaitu:
1.

Perencanaan dan pengorganisasian kelembagaan pelatihan. Langkah ini
mencakup: (i) analisis awal terkait kebijakan dan rencana pengembangan
ekonomi

serta

kondisi

sosio-ekonomi

masing-masing

desa;

(ii)

Y

pengorientasian pemangku kepentingan dan mitra lokal terkait metodologi

DI

TREE; (iii) peningkatan relasi dan mobilisasi tokoh berpengaruh, mitra

D

pemerintah dan swasta lokal; (iv) penentuan cakupan, target, area, serta

2.

PR

pelaksana pelatihan;

Analisis potensi ekonomi dan pelatihan yang dibutuhkan. Pada langkah
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ini, penyelenggara pelatihan perlu: (i) mengumpulkan informasi terkait profil
komunitas, peluang usaha, dan kebutuhan-kebutuhan pengembangan desa; (ii)
bersama dengan masyarakat lokal, melakukan assessment potensi desa,

et

menggali ide-ide inovatif serta melakukan studi kelayakan terkait peluang

Se
kr

usaha serta pelatihan terkait yang dibutuhkan;
3.

Perancangan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pelatihan. Langkah ini
mencakup:

(i)

perencanaan

kegiatan

dan

anggaran

pelatihan;

(iii)

pengembangan kurikulum/silabus dan materi pelatihan; (iii) pemilihan dan
pelatihan fasilitator lokal, (iv) penentuan peserta pelatihan, (v) promosi
pelatihan, (vi) penyediaan materi serta peralatan-perlengkapan pendukung
pelatihan, (vii) pemberian pelatihan, dan (viii) monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pelatihan;
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4.

Penyediaan dukungan pasca pelatihan terkait pengembangan usaha dan
peningkatan pendapatan. Langkah ini mencakup proses penciptaan akses
terhadap sarana pengembangan usaha seperti fasilitasi penciptaan linkage
dengan pemberi kerja (pemilik modal), penyedia infrastruktur lokal, lembaga
keuangan, pusat pengembangan teknologi, dan penyedia jasa layanan
pengembangan-konseling-pendukung bisnis;

5.

Monitoring, evaluasi, dan dokumentasi pelatihan. Langkah ini merupakan

DI

Y

bagian terpenting dalam metodologi TREE. Aktivitas monitoring diperlukan
untuk memantau kemajuan pelaksanaan program pelatihan, mengidentifikasi

PR

D

persoalan, dan menjadi basis pemberian umpan balik bagi pengambil
kebijakan. Evaluasi menjadi sarana untuk menganalisis dampak pelatihan

ar
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bagi peserta pasca pelatihan. Dokumentasi menjadi sarana pembelajaran yang
bisa dibagikan untuk komunitas atau kelompok masyarakat lain.
Pelatihan seringkali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas

et

pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat ditemukan dalam

Se
kr

sejumlah praktek pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas binaan Credit Union
Sauan Sibarrung (Toraja, Sulawesi Selatan), Credit Union Angudi Laras
(Purworejo, Jawa Tengah), dan Credit Union Bererord Gratia−saat ini berganti
nama menjadi Credit Union Kridha Rahardja (Semarang, Jawa Tengah) yang
memanfaatkan metode pelatihan sebagai salah satu elemennya.9

9

Bahasan tentang pelatihan yang dilakukan di sejumlah Credit Union ini didasarkan pada Buku
“Credit Union Inspirasi Pemberdayaaan” (Tim Pemberdayaan Puskopdit BKCU Kalimantan,
2017).
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Dari puluhan komunitas binaan Credit Union Sauan Sibarrung, terdapat
salah satu komunitas bernaman Komunitas Padang yang terletak di Desa
Mengkendek.Dalam komunitas ini, pelatihan menjadi sarana belajar bagi
masyarakat lokal untuk mengolah berbagai macam potensi yang ada di sekitarnya
sehingga memiliki nilai tambah dan dapat menjadi mata pencaharian alternatif dan
sumber pendapatan warga masyarakat setempat. Jenis pelatihan yang diberikan di
Komunitas Padang ini antara lain pelatihan pembuatan pakan ternak, pembuatan

DI

Y

pupuk kompos dan pupuk cair, pembuatan anti hama, pelatihan penanaman dan
pengelolaan tanaman kopi, pelatihan pengolahan pakan lokal (membuat kue,

PR

D

keripik dari talas, abon dari jantung pisang, sari jahe, dan makanan ringan dari
talas). Berbagai bentuk pelatihan yang diberikan tersebut adalah ketrampilan

ar
ia
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teknis yang memperhatikan potensi lokal di sekitar masyarakat dan dapat
langsung diterapkan.Karena adanya pelatihan tersebut, aktivitas ekonomi
masyarakat menjadi meningkat.Bahkan, banyak wanita desa yang sebelumnya

dari

usaha

yang

dikembangkannya

sebagai

tindak

lanjut

Se
kr

pendapatan

et

tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja menjadi bisa memperoleh

pelatihan.Meskipun demikian, pelatihan saja tampaknya tidak cukup untuk
menggerakkan perekonomian anggota Komunitas Padang.Faktor kunci yang juga
menentukan keberhasilan pelatihan adalah adanya pendamping komunitas yang
meluangkan waktu untuk mendampingi (memberikan konsultasi kepada) anggota
komunitas ketika kesulitan mengaplikasikan hal yang diajarkan dalam pelatihan.
Selain itu, adanya fungsi kolaborasi antara Kelompok Komunitas Padang dan
Credit Union Sauan Sibarrung dalam hal monitoring perkembangan usaha
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anggota komunitas, akses pinjaman kelompok, dan bantuan akses pemasaran
(berupa fasilitas display produk dan jaringan pembeli) dari Credit Union Sauan
Sibarrung kepada kelompok juga berperan penting dalam keberhasilan pelatihan
dalam menggerakkan perekonomian warga komunitas Padang.
Sementara itu, pelatihan pengembangan usaha bagi komunitas binaan
Credit Union Angudilaras di Purworejo merupakan tindak lanjut dari informasi

Y

dari anggota Credit Union Angudi Laras mengenai konsep usaha yang mereka

DI

harapkan untuk dibangun, dimana informasi ini diperoleh dari sejumlah forum

D

pendidikan yang diselenggarakan bagi anggota Credit Union Angudi Laras

PR

sebelumnya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam praktek pelatihan CU
Angudi Laras adalah bahwa pelatihan cenderung memanfaatkan praktisi

ar
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(pengusaha) lokal yang memiliki pengalaman praktis dalam menjalankan usaha
dan diutamakan sesama anggota CU Angudi Laras. Hal ini menunjukkan
pentingnya pendayagunaan potensi lokal dalam proses pembelajaran bersama.

et

Sementara itu, praktek pelatihan pengembangan kewirausahaan di CU

Se
kr

Bererod Gratia, Bawen terjadi di Komunitas Mahatnani, dimana seorang tokoh
(leaders) yang memiliki perhatian terhadap kaum disabilitas mencoba
meningkatkan kapasitas kaum disabilitas melalui pelatihan ketrampilan kerja
menganyam bambu, menyulam, menjahit, dan mengubah bahan sisa kain perca
menjadi produk bernilai. Hal penting yang layak dicatat adalah bahwa komunitas
ini memberikan ruang bagi para kaum disabilitas untuk bekerja dalam komunitas
dengan bekal ketrampilan yang diperolehnya melalui pelatihan terkait. Dengan
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kata lain, pelatihan tidak hanya berhenti di pelatihan, namun ada tindak lanjut
berupa keterlibatan dalam usaha riil yang relevan dengan pelatihan.

2.2. Kajian
Penyelenggaraan
Kebijakan
Pengembangan
Perekonomian Desa: Pemataan Kondisi dan Upaya
Diversifikasi Perekonomian Desa di Yogyakarta
Bagian ini bertujuan memaparkan kondisi terkini dari praktek-praktek
pengembangan perekonomian desa yang ada saat ini serta usulan-usulan kebijakan

Y

yang berpotensi mendorong terwujudnya perekonomian desa secara efektif.

DI

Paparan dalam bagian ini didasarkan pada hasil penggalian informasi yang

D

diperoleh melalui diskusi grup terfokus (Focused Group Discussion/FGD) yang

PR

dilakukan oleh tim peneliti bersama dengan pengambil kebijakan dan praktisi

ar
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pengembangan perekonomian desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyaarta pada
22 Agustus 2019 dan 16 September 2019.

2.2.1. Hasil Sintesa FGD I (22 Agustus 2019)

et

Hasil FGD bersama sejumlah aparatur pemerintah dalam pengembangan

Se
kr

desa pada 22 Agustus 2019 mengungkapkan sejumlah usulan kebijakan dan
praktek baik untuk mendorong diversifikasi perdesaan di Yogyakarta. Sejumlah
kebijakan yang direkomendasikan terkait peningkatan kualitas diversifikasi desa
mencakup:
1.

Pemetaan, pengembangan dan optimalisasi potensi desa;

2.

Penumbuhan wirausaha baru;

3.

Investasi untuk mendorong penciptaan SDM Desa yang trampil, baik yang
diinisasi oleh Pemerintah maupun entitas non-pemerintah;
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4.

Pengembangan industri kreatif dengan memanfaatkan teknologi;

5.

Pengembangan teknologi alternatif;

6.

Penguatan kelembagaan sentra-sentra produksi desa;

7.

Pengembangan akses pemasaran produk desa, baik secara offline maupun
online;

8.

Pembangunan dan penguatan infrastruktur di wilayah perdesaan;

9.

Kolaborasi dengan pihak lain (yang melibatkan pemerintah, swasta,

DI

Y

universitas, dan komunitas);

10. Perlunya variasi dan integrasi program-program berorientasi pengembangan

PR

D

perekonomian desa;

11. Optimalisasi dukungan dana dari berbagai sumber (misal: pemerintah, dana

ar
ia
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desa, dana keistimewaan, corporate social responsibility);
12. Penciptaan iklim usaha yang kondusif, termasuk dalam kaitannya dengan
peraturan-peraturan

daerah

yang

mendukung

diversifikasi

ekonomi

et

perekonomian desa;

Se
kr

13. Pembuatan kawasan ekonomi khusus yang mengakomodasi pengembangan
perekonomian desa.
Dari sejumlah catatan usulan kebijakan tersebut, dapat diperhatikan bahwa

terdapat kebutuhan akan adanya upaya untuk mendorong pengembangan kapasitas
internal, di satu sisi, dan kapasitas eksternal, di lain sisi, dalam mewujudkan
program diversifikasi perekonomian desa yang efektif. Kebijakan yang
mendukung pengembangan kapasitas internal desa yang dimaksud di sini
meliputi: (1) pemetaan, pengembangan dan optimalisasi potensi desa; (2)
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penumbuhan wirausaha baru desa; (3) investasi untuk mendorong penciptaan
SDM Desa yang trampil, baik yang diinisasi oleh Pemerintah maupun entitas non
pemerintah; (4) pengembangan industri kreatif dengan memanfaatkan teknologi;
(5) pengembangan teknologi alternatif; (6) Penguatan kelembagaan sentra-sentra
produksi desa; (7) pengembangan akses pemasaran produk desa, baik secara
offline maupun online; dan (8) pembangunan dan penguatan infrastruktur di
wilayah perdesaan. Melalui kebijakan ini, diharapkan muncul kemudahan

DI

Y

mengakses informasi, melakukan sharing pengetahuan dan ketrampilan, serta
memberikan landasan kuat dalam membangun usaha desa.Ketiga hal tersebut

PR

D

dapat memperkuat daya inovasi lokal desa dan, selanjutnya, mendorong
pengembangan jenis usaha dan produk sebagai basis pengembangan diversifikasi

ar
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perekonomian desa. Sementara itu, kebijakan yang mendukung pengembangan
kapasitas eksternal desa mencakup: (1) kolaborasi dengan pihak lain (yang
melibatkan pemerintah, swasta, universitas, dan komunitas); (2) variasi dan

et

integrasi program-program berorientasi pengembangan perekonomian desa; (3)

Se
kr

optimalisasi dukungan dana dari berbagai sumber; (4) penciptaan iklim usaha
yang kondusif, termasuk dalam kaitannya dengan peraturan-peraturan daerah yang
mendukung diversifikasi ekonomi perekonomian desa; dan (5) pembuatan
kawasan ekonomi khusus yang mengakomodasi pengembangan perekonomian
desa. Kebijakan ini mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif dan
memberikan jaminan keamanan jangka panjang terkait berlangsungnya proses
pembelajaran dari waktu ke waktu dalam rangka terwujudnya upaya-upaya
pengembangan inovasi serta penciptaan produk dan usaha baru.
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Salah satu contoh praktek yang menarik untuk dikaji dan muncul dalam
FGD adalah tentang Program Desa Prima.Program Desa Prima merupakan
program pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat perempuan,
yang notabene merupakan kelompok yang cenderung masih termarjinalkan di
masyarakat pedesaan Yogyakarta, khususnya yang masih berusia produktif (antara
18-64 tahun).Program Desa Prima dimulai dengan sosialisasi dan pembentukan
kelompok perempuan di tingkat desa.Setelah terbentuk, kelompok tersebut diajak

DI

Y

untuk melakukan identifikasi potensi lokal.Hasil dari identifikasi potensi lokal
tersebut ditindaklanjuti dengan pengembangan potensi lokal melalui pelatihan-

PR

D

pelatihan ketrampilan kerja, pemberian bantuan permodalan usaha bersama untuk

target.

ar
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kelompok, serta monitoring dan evaluasi kinerja kelompok desa Prima di desa

Program Desa Prima seperti ini menjadi salah satu sumber dari tumbuhnya
diversifikasi perekonomian desa.Meskipun demikian, hal penting yang perlu

et

diperhatikan dalam pengembangan desa prima sebagai lokomotif diversifikasi

Se
kr

perekonomian desa setidaknya ditentukan oleh 3 aspek.Pertama, perlunya
identifikasi potensi lokal desa.Kedua, adanya aktivitas pemberdayaan berupa
pelatihan dan pendampingan yang memanfaatkan potensi lokal yang ada di desa
(dekat dengan kehidupan peserta program). Ketiga, adanya proses monitoring dan
evaluasi yang menjamin keberlanjutan produksi dan kelompok Desa Prima. Hal
yang perlu diperhatikan dari kelompok Desa Prima ini adalah bagaimana, dalam
internal organisasi Desa Prima sendiri, terdapat proses pembelajaran yang
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mendorong penciptaan gagasan-gagasan baru

di lokasi pelaksanaan program

Desa Prima yang mampu mendorong inovasi produksi dari waktu ke waktu.

2.2.2. Sintesa FGD II (16 September 2019)
Hasil diskusi kelompok terfokus yang dilakukan peneliti bersama sejumlah
entitas pemerintah lokal (di tingkat provinsi Kabupaten) dan praktisi
pengembangan ekonomi desa di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16

perekonomian

desa

di

Yogyakarta,

baik

dari

DI

Y

September 2019 memberikan insight terkait upaya pengembangan diversifikasi
praktisi

pengembangan

PR

dengan pengembangan perekonomian desa.

D

perekonomian desa maupun perwakilan instansi pemerintah daerah yang terkait
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Sejumlah usulan kebijakan muncul dari sejumlah praktisi pengembangan
ekonomi desa peserta FGD. Isu dominan yang muncul dalam FGD adalah
persoalan alokasi dana desa yang saat ini lebih banyak didominasi oleh program-

et

program pembangunan infrastruktur. Saat ini, tidak banyak alokasi dana desa

Se
kr

yang digunakan untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku ekonomi desa
dan pengembangan jenis usaha berbasis potensi lokal desa. Dalam forum ini,
tercipta suatu kesadaran akan perlunya sistem pengalokasian dana desa yang tidak
hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga untuk
pemberdayaan masyarakat dan pengembangan perekonomian desa.
Terkait isu pengalokasian dana desadi atas, mengacu pendapat salah satu
peserta FGD, pengalokasian dana desa untuk pengembangan desa wisata menjadi
salah satu alternatif yang mampu mengembangkan perekonomian desa karena
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adanya multiplier effects yang sangat kuat bagi perekonomian desa jika desa
wisata dapat berkembang baik. Dalam hal ini, desa wisata menuntut
berkembangnya berbagai sektor ekonomi untuk mendukung kebutuhan desa
wisata tersebut, misalnya sektor transportasi, sektor hunian, sektor industri
kerajinan (souvenir), sektor kuliner, dan sektor-sektor lainnya. Dengan kata lain,
pengembangan desa wisata menjadi salah satu motor penggerak yang efektif

Y

untuk mendorong diversifikasi perekonomian desa.

DI

Dalam diskusi, terungkap bahwa desa wisata telah menjadi salah satu

D

gerakan yang masif dalam upaya pengembangan desa di Yogyakarta.Meskipun

PR

demikian, ternyata fakta menunjukkan bahwa hanya 30 persen saja yang layak
jual. Hal inilah yang perlu diatasi dalam rangka memaksimalkan peran desa
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wisata sebagai pendorong kapasitas deda dan diversifikasi perekonomian desa.
Salah satu kendala yang muncul adalah tidak ada pembedaan produk antara desa
wisata satu dengan desa wisata lainnya yang selanjutnya mengakibatkan

et

rendahnya ketertarikan konsumen untuk menjelajahi desa wisata-desa wisata di

Se
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Yogyakarta karena anggapan bahwa satu dengan yang lainnya sama.10
Terbatasnya kapasitas inovasi menjadi permasalahan pokok dalam hal ini dan
perlu segera diatasi.Jangan sampai peluang untuk inovasi diambil pelaku-pelaku
luar yang lebih memiliki kapasitas inovasi. Sehubungan dengan hal ini,
sebenarnya sudah terdapat bursa inovasi tahunan yang diinisasi oleh Pemerintah,
dimana desa-desa dikumpulkan dan diminta untuk menyampaikan bentuk-bentuk

10Di

tingkat line business di suatu desa wisata sendiri, misalnya homestay, tidak ada variasi
antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menimbulkan persoalan kompetisi yang merugikan
pengembangan desa wisata sendiri.
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inovasi unggulan yang ada di desanya. Hal ini menjadi peluang untuk berbagi
informasi dan ide dalam pengembangan inovasi desa di Yogyakarta. Meskipun
demikian, efektivitas dan dampak program bursa inovasi desa ini perlu dikaji
lebih lanjut.
Isu penting lainnya yang patut diperhatikan dalam proses diversifikasi
perekonomian desa yang muncul dalam diskusi adalah perlunya pengembangan

Y

sektor ekonomi desa yang berbasis potensi lokal, mampu memberdayakan

DI

masyarakat lokal dan ramah lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengembangan

D

sektor ekonomi yang berbasis potensi lokal, diperlukan adanya basis data tentang

PR

karakteristik dan kondisi spesifik setiap desa dari waktu ke waktu yang mampu
menjadi dasar terpercaya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan desa
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serta program pengembangan perekonomian desa yang efektif. Hal yang juga
penting untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan pengembangan potensi lokal
adalah proses penciptaan nilai tambah bagi produk-produk lokal serta peningkatan

et

kapasitas lokal melalui kemitraan. Terkait dengan memberdayakan potensi lokal,

Se
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perlu diperhatikan juga karakteristik sumber daya manusia yang ada. Dalam hal
ini, proses pemberdayaan kelompok generasi tua yang cenderung kurang mau
berubah dan generasi muda yang cenderung inovatif memerlukan pendekatan
yang berbeda.
Hal lain yang mengemuka dalam diskusi adalah terkait peran Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa diharapkan dapat berkontribusi dalam
mendukung pengembangan berbagai jenis usaha dan aktivitas ekonomi yang
berbasis potensi desa. Meskipun demikian, BUMDesa tidak sama dengan Badan
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Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BUMDesa tidak semata-mata lembaga ekonomi yang berfungsi menciptakan
profit, namun juga memiliki fungsi sosial dan politik. Dalam hal ini, usaha yang
dilakukan BUMDesa tidak dapat lepas dari potensi dan permasalahan sosial yang
ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan mengakomodasi kebutuhan
ekonomi dan kebutuhan non-ekonomi masyarakat desa, BUMDesa akan
cenderung lebih berperan optimal dan berkelanjutan dalam menopang aktivitas

DI

Y

kehidupan warga, termasuk dalam hal pengembangan usaha di wilayah desa.
Berdasarkan salah satu pengelola FGD yang hadir, masih banyak BUMDesa yang

PR

D

mengalami kesulitan dalam menggali potensi desa dan mengubahnya menjadi
produk unggulan desa. Dalam hal ini, BUMDesa sangat memerlukan bentuk-
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bentuk kolaborasidengan entitas pilar pembangunan, terutama kalangan
akademisi, dalam proses penggalian dan pengembangan potensi desa serta
peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDesa.
yang

juga

perlu

menjadi

perhatian

terkait

pengembangan

et

Hal

Se
kr

perekonomian desa adalah terkait dengan partisipasi lokal. Salah satu peserta FGD
menyatakan bahwa program pemerintah yang ditujukan untuk pengembangan
perekonomian desa sebaiknya tidak memanjakan masyarakat desa dengan
bantuan-bantuan yang sifatnya fisik (bukan pengetahuan atau ketrampilan) serta
arahan-arahan yang sifatnya top-down. Program dari pemerintah harus mampu
merangsang muncul dan berkembangnya partisipasi lokal di masyarakat,
khususnya melalui pembelajaran lokal secara berkelanjutan dan penciptaan
gagasan-gagasan baru yang lahir dari pemikiran masyarakat lokal.
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2.3. Kerangka Pikir Peningkatan Kualitas Diversifikasi
Berbasis pada kajian teoritik dan praktek empris yang disampaikan
sebelumnya, berikut disajikan bagan pola pikir peningkatan kualitas diversifikasi
perekonomian desa untuk memahami secara sistematis elemen-elemen yang
membentuk kualitas diversifikasi perekonomian desa sebagai model dasar yang

Se
kr

et

ar
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PR

D

DI

Y

akan menjadi referensi kebijakan pengembangan diversifikasi perekonomian desa.
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PEMERINTAH

LEMBAGA PEMERINTAH YANG
MENDORONG PENGEMBANGAN
USAHA DESA
PEMBINAAN

DI

Y

PEMBERDAYAAN

IKLIM USAHA

D

KEBIJAKAN
PENDUKUNG

DIVERSIFIKASI
PEREKONOMIAN DESA:

Se
kr

PR
KELEMAHAN

DAYA INOVASI

POTENSI

KEUNGGULAN

et
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DIVERSIFIKASI
PEREKONOMIAN DESA

DESA DAN KOMUNITAS DI
DALAMNYA

1) BADAN USAHA MILIK
DESA/KOPERASI
2) INOVASI MANAJEMEN
a. INOVASI PRODUK
b. INOVASI PASAR
c. INOVASI ADMINISTRASI
d. INOVASI MANJEMEN
KEUANGAN

KERJA SAMA

AKADEMISI, MITRA BISNIS,
LEMBAGA EKSTERNAL LAINNYA

LAPORAN AKHIR

40

Kajian Diversifikasi Perekonomian Desa

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN TERKAIT

3.1.

Hasil Kajian Terhadap Peraturan Terkait (Kondisi Hukum

Y

Yang Ada)

DI

Bagian ini memuat hasil kajian terhadap peraturan terkait yang memiliki

D

keterkaitan dengan isu diversifikasi perekonomian desa, yang menjadi fokus

PR

bahasan dalam laporan ini. Bagian ini menjadi sarana yang penting untuk

ar
ia
tD

mengidentifikasi peraturan-peraturan hukum yang mengatur substansi bahasan
diversifikasi perekonomian desa. Hal ini menjadi basis untuk menentukan posisi
peraturan baru terkait diversifikasi ekonomi di tengah-tengah peraturan yang ada.
Bagian ini penting untuk mewujudkan harmonisasi secara vertikal dan horizontal

et

antara peraturan terkait diversifikasi perekonomian desa yang nanti akan

Se
kr

diterapkan dengan peraturan terkait yang ada di tingkat nasional maupun regional.
Upaya ini sangat krusial untuk mewujudkan sinergi antar peraturan yang ada dan
mengantisipasi

terjadinya

tumpang tindih

peraturan

yang justru

dapat

membingungkan pelaku ekonomi atau bahkan bisa menghambat proses
pengembangan ekonomi, dimana dalam konteks ini adalah proses peningkatan
kualitas diversifikasi perekonomian desa. Selain itu, bagian analisis peraturan ini
menjadi sarana untuk mengidentifikasi elemen-elemen baik dalam peraturan
sebelumnya yang berpotensi menopang keberhasilan diversifikasi perekonomian
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desa. Dalam hal ini, kebijakan diversifikasi perekonomian desa juga perlu
mempertimbangkan peraturan yang sudah ada terkait perencanaan pembangunan
nasional dan daerah, tata ruang, serta pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
Analisis peraturan pada bab ini mencermati konten pembentuk dan pendukung
diversifikasi perekonomian desa dalam berbagai jenis peraturan yang relevan,
kemudian membuat pemetaan struktur aturan yang ada serta rekomendasi bagi

Analisis Peraturan Terkait Diversifikasi Perekonomian Desa

DI

3.2.

Y

peraturan diversifikasi perekonomian desa baru yang akan dikembangkan.

PR

D

3.2.1. Identifikasi Konten Peraturan yang Relevan

ar
ia
tD

1. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025
Bagian

Konten Relevan Peraturan

Dalam rangka memperkuat perekonomian domestik
dengan

Tahun 2007

ditekankan perlunya upaya peningkatan efisiensi,

Se
kr

et

Lampiran UU No.17

orientasi

dan

berdaya

saing

global,

Bagian IV.1.2 Arah

modernisasi, dan nilai tambah pertanian dalam arti

Pembangunan Jangka

luas yang, selain bermanfaat bagi peningkatan

Panjang Tahun 2005–2025

pendapatan masyarakat pedesaan, pada umumnya,

(Bagian IV.1.2).

hal

tersebut

dapat

menciptakan

diversifikasi

perekonomian perdesaan. Dalam upaya tersebut,
perhatian

perlu

diberikan

pada
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Bagian

Konten Relevan Peraturan
pengembangan
pengentasan

kemampuan

masyarakat,

kemiskinan secara terarah, serta

perlindungan terhadap sistem perdagangan dan
persaingan yang tidak adil.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
lebih

merata

dan

berkeadilan,

peningkatan

Y

keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan

DI

Lampiran UU No.17

dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan
Tahun 2007

PR

D

didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah
Bagian IV Arah

perdesaan merupakan backward linkages dari
Pembangunan Jangka

ekonomi

di

wilayah

perkotaan).

keterkaitan

tersebut

memerlukan

ar
ia
tD

kegiatan

Panjang Tahun 2005–2025

Peningkatan

(Bagian IV.1.5).

adanya

dan

dan

diversifikasi

perdagangan

aktivitas

(nonpertanian)

di

perdesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.

Se
kr

et

ekonomi

perluasan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional
Bagian

Konten Relevan Peraturan
Kawasan

perdesaan

adalah

wilayah

yang

Bab I Ketentuan Umum
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
(Pasal 1)
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

LAPORAN AKHIR

43

Kajian Diversifikasi Perekonomian Desa

Bagian

Konten Relevan Peraturan
fungsi

kawasan

sebagai

tempat

permukiman

perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.
Strategi

untuk

peningkatan

akses

pelayanan

Bab II Tujuan, Kebijakan,

perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah,

Dan Strategi Penataan

diantaranya,

Ruang Wilayah Nasional;

antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan

Bagian Kedua (Pasal 5)

dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan

menjaga

keterkaitan

DI

Y

adalah

Strategi

PR

D

perkotaan dan wilayah di sekitarnya.
untuk

pengendalian

perkembangan

ar
ia
tD

kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya
dukung dan daya tamping lingkungan, antara lain,

Bab II Tujuan, Kebijakan,

meliputi: (1) membatasi perkembangan kegiatan

Dan Strategi

budi daya terbangun di kawasan rawan bencana

et

Penataan Ruang Wilayah

untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan

Se
kr

Nasional; Bagian Kedua

potensi kerugian akibat bencana dan (2) membatasi

Kebijakan dan Strategi
perkembangan kawasan terbangun di kawasan

Penataan Ruang Wilayah
perkotaan

besar

dan

metropolitan

untuk

Nasional (Pasal 8)
mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan
sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan
fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

LAPORAN AKHIR

44

Kajian Diversifikasi Perekonomian Desa

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Bagian

Konten Relevan Peraturan
Dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintaan
desa berdasarkan sejumlah asas, diantaranya: asas
efektivitas

dan

efisiensi,

kearifan

lokal,

keberagaman, dan partisipatif. Dari sejumlah asas
Bab V tentang
yang diacu dalam penyelenggaraan pemerintahan,
Penyelenggaraan

Y

pemerintah desa diarahkan untuk menggali potensi

DI

Pemerintahan Desa (Pasal

lokal, menerima perubahan dengan memunculkan
24)

PR

D

banyak pemikiran, cara dan karya yang beragam,
serta melakukan aktivitas berlandaskan perhitungan

ar
ia
tD

rasional serta masukan dari banyak pihak terutama
masyarakat.

Dijelaskan adanya proses pelibatan masyarakat

Se
kr

et

berbasis musyawarah desa dalam hal yang strategis
seperti: penataan desa, perencanaan desa, kerja
sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa,

Bab V Bagian Keenam
pembentukan BUM Desa, serta penembahan dan

tentang Musyawarah Desa
pelepasan aset desa. Dalam hal ini, pengembangan
(Pasal 54)
ekonomi

desa

masyarakat

semakin

mulai

dari

mensyaratkan

peran

perencanaan

hingga
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Bagian

Konten Relevan Peraturan

BAB IX Tentang
Pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan
Pembangunan Desa dan
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
Pembangunan Kawasan
manusia, melalui pengembangan potensi ekonomi
Perdesaan; Bagian Kesatu
lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan
Tentang Pembangunan
lingkungan secara berkelanjutan.
Desa (Pasal 78)
Perdesaan

Y

Kawasan

merupakan

DI

Pembangunan

perpaduan pembangunan antar-desa dalam 1 (satu)

PR

D

Kabupaten/Kota. Pembangunan kawasan perdesaan
mencakup:

(1)

penggunaan

dan

pemanfaatan

ar
ia
tD

wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan

BAB IX Tentang

pembangunan

sesuai

dengan

tata

ruang

Pembangunan Desa dan

kabupaten/Kota; (2) pelayanan yang dilakukan

Pembangunan Kawasan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

et

Perdesaan; Bagian Kedua

perdesaan,

(3)

pembangunan

infrastruktur,

Se
kr

Tentang Pembangunan

peningkatan

ekonomi

pengembangan

teknologi

perdesaan,

dan

Kawasan Perdesaan

tepat

guna,

serta

(Pasal 83)

pemberdayaan
meningkatkan
kegiatan
masyarakat
terhadap

masyarakat
akses

ekonomi,
desa

terhadap
serta

untuk

pelayanan

Desa

dan

(4)

untuk

pelayanan

dan

pemberdayaan

meningkatkan
kegiatan

akses

ekonomi.
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Bagian

Konten Relevan Peraturan
Rancangan

pembangunan

kawasan

perdesaan

dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah

Provinsi,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Hal ini
merupakan

sarana

untuk

mendorong

sinergi,

kolaborasi dan integrasi.
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan

Pembangunan Desa dan

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pembangunan Kawasan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak

Perdesaan; Bagian Kedua

ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya

Tentang Pembangunan

alam dan sumber daya manusia desa serta

Kawasan Perdesaan

mengikutsertakan Pemerintah desa dan masyarakat

(Pasal 85)

desa.

ar
ia
tD

PR

D

DI

Y

BAB IX Tentang

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem

et

Bab IX Tentang

informasi desa dan sistem pembangunan kawasan

Se
kr

Pembangunan Desa dan

perdesaan (yang meliputi fasilitas perangkat keras

Pembangunan Kawasan
dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya

Perdesaan; Bagian Ketiga
manusia) serta menyediakan aksesnya untuk desa.
Tentang Sistem Informasi
Sistem informasi desa tersebut mencakup data desa,
Pembangunan Desa dan
data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta
Pembangunan Kawasan
informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan
Perdesaan (Pasal 86)
desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
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Bagian

Konten Relevan Peraturan

Bab X Tentang Badan
Usaha Milik Desa

BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang

(BUMDesa)

ekonomi dan/atau pelayanan umum.

(Pasal 87, 89, 90)
Hasil

usaha

BUMDesa

dimanfaatkan

untuk

Usaha Milik Desa

pengembangan

usaha,

pembangunan

desa,

(BUMDesa)

pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian

(Pasal 89)

bantuan untuk masyarakat miskin.

DI

Y

Bab X Tentang Badan

Pemerintah

PR

D

Pemerintah,
Pemerintah

Daerah

Daerah

Provinsi,

Kabupaten/Kota,

dan

Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM

Usaha Milik Desa

Desa dengan: (1) memberikan hibah dan/atau akses

ar
ia
tD

Bab X Tentang Badan

(BUMDesa) (Pasal 90)

permodalan; (2) melakukan pendampingan teknis

Se
kr

et

dan akses ke pasar; dan (3) memprioritaskan BUM
Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Bab XI Tentang Kerja

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa

Sama Desa (Pasal 91)

lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
Kerja sama antar desa meliputi: (1) pengembangan

Bab XI Tentang Kerja

usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk

Sama Antar Desa (Pasal

mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; (2)

92)

kegiatan

kemasyarakatan,

pelayanan,

pembangunan,

dan

masyarakat

pemberdayaan
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Bagian

Konten Relevan Peraturan
antar-desa; dan/atau (3) bidang keamanan dan
ketertiban.
Kerja sama desa dengan pihak ketiga dilakukan

Bab XI Tentang Kerja

untuk

mempercepat

dan

meningkatkan

Sama Dengan Pihak

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Ketiga (Pasal 92)

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

DI

Y

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Daerah

Kabupaten/Kota

PR

D

Pemerintah
memberdayakan

masyarakat

desa

dengan

Pembinaan dan

menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan

ar
ia
tD

Bab XIV tentang

Pengawasan (Pasal 112)

dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan
baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian

Se
kr

et

masyarakat Desa.
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait dengan

Bab XIV tentang

pengembangan ekonomi desa, diantaranya dengan

Pembinaan dan

melakukan

pembinaan

upaya

percepatan

Pengawasan (Pasal 114)
Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan,
bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
Bagian

Konten Relevan Peraturan
Perencanaan

Desa Dan Pembangunan

berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah

Kawasan Perdesaan

Desa yang paling lambat dilaksanakan pada bulan

Tentang Perencanaan

Juni tahun anggaran berjalan. Secara spesifik:

Pembangunan Desa (Pasal

1. Perencanaan

Desa

disusun

DI

D

pedoman

pembangunan

bagi

Desa

Pemerintah

Desa

menjadi
dalam

PR

114, 115, 116)

pembangunan

Y

Bab VII Pembangunan

ar
ia
tD

menyusun rancangan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Desa, dan daftar usulan RKP

Se
kr

et

Desa.

2. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa,
Pemerintah

Desa

wajib

menyelenggarakan

musyawarah perencanaan pembangunan Desa
secara partisipatif. Musyawarah perencanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan
unsur masyarakat Desa.
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Bagian

Konten Relevan Peraturan
3. Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP
Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa. Rancangan tersebut harus
memperhatikan penjabaran visi dan misi Kepala
Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan
pembangunan

desa

serta

arah

kebijakan

Pembangunan Kawasan

perpaduan

Perdesaan (Pasal 123)

dilaksanakan

kawasan

perdesaan

pembangunan
dalam

merupakan

antar-desa

D

Pembangunan

PR

Bagian Kedua

DI

Y

perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

upaya

yang

mempercepat

dan

ar
ia
tD

meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan,
dan

pemberdayaan

pendekatan

masyarakat

pembangunan

Desa

melalui

partisipatif.

Se
kr

et

Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:
a.

penyusunan

rencana

tata

ruang

kawasan

perdesaan secara partisipatif;
b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-desa
secara terpadu;
c. penguatan kapasitas masyarakat;
d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

LAPORAN AKHIR

51

Kajian Diversifikasi Perekonomian Desa

Bagian

Konten Relevan Peraturan
Pembangunan

Kawasaan

Perdesaan

perlu

memperhatikan serangkaian tahapan berikut:
1. Penetapan

lokasi

pembangunan

kawasan

perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme
Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan
identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi,

DI

Y

mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana
Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai

PR

D

lokasi pembangunan kawasan perdesaan.
2. Usulan
Pasal

124

Tentang

Pembangunan

Kawasan

penetapan

Desa

sebagai

lokasi

ar
ia
tD

pembangunan kawasan perdesaan disampaikan
oleh kepala Desa kepada bupati/walikota.

Perdesaan

3. Bupati/walikota melakukan kajian atas usulan

Se
kr

et

untuk disesuaikan dengan rencana dan program
pembangunan kabupaten/kota dan menetapkan
lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan
keputusan
dapat

bupati/walikota.

mengusulkan

kawasan

perdesaan

Bupati/walikota

program
di

lokasi

pembangunan
yang

telah

ditetapkannya kepada gubernur dan kepada
Pemerintah melalui gubernur.
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Bagian

Konten Relevan Peraturan
4. Program pembangunan kawasan perdesaan yang
berasal dari Pemerintah dicantumkan dalam
RPJMN dan RKP. Program pembangunan
kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah
daerah provinsi dicantumkan dalam RPJMD
provinsi

dan

RKPD

provinsi.

Program

dari

pemerintah

DI

Y

pembangunan kawasan perdesaan yang berasal
daerah

kabupaten/kota

PR

D

dicantumkan dalam RPJMD kabupaten/kota dan
RKPD kabupaten/kota.

ar
ia
tD

5. Bupati/walikota melakukan sosialisasi program
pembangunan
Pemerintah

kawasan

Desa,

Badan

perdesaan

kepada

Permusyawaratan

Se
kr

et

Desa, dan masyarakat.

Bagian Ketiga

6. Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala
lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada
Desa.
Pemberdayaan

masyarakat

Desa

bertujuan

Pemberdayaan Masyarakat memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama
dan Pendampingan

sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan

Masyarakat Desa Tentang

Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan

Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi
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Bagian

Konten Relevan Peraturan

Desa (Pasal 126, 127)

dan

lingkungan.

Pemberdayaan

masyarakat

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota,

Pemerintah Desa, dan pihak ketiga. Pemberdayaan
masyarakat Desa dilakukan dengan berorientasi
pada prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu:
partisipasi

masyarakat

dalam

Y

mendorong

DI

1.

perencanaan dan pembangunan Desa yang

2.

PR

D

dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
mengembangkan

ar
ia
tD

pembangunan
dengan

program

Desa

dan

secara

mendayagunakan

kegiatan

berkelanjutan
sumber

daya

manusia dan sumber daya alam yang ada di

Se
kr

et

Desa;

3.

menyusun perencanaan pembangunan Desa
sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai
kearifan lokal;

4.

menyusun perencanaan dan penganggaran
yang berpihak kepada kepentingan warga
miskin, warga disabilitas, perempuan, anak,
dan kelompok marginal;

5.

mengembangkan

sistem

transparansi
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Bagian

Konten Relevan Peraturan
akuntabilitas

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
6.

mendayagunakan

lembaga

kemasyarakatan

Desa dan lembaga adat;
7.

mendorong

partisipasi

masyarakat

dalam

penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan

8.

DI

Y

melalui musyawarah Desa;

menyelenggarakan peningkatan kualitas dan

PR

D

kapasitas sumber daya manusia masyarakat
Desa;

melakukan pendampingan masyarakat Desa

ar
ia
tD

9.

yang berkelanjutan;

10. melakukan

pengawasan

Se
kr

et

penyelenggaraan

dan

pemantauan

Pemerintahan

Desa

dan

pembangunan Desa yang dilakukan secara
partisipatif oleh masyarakat Desa.

Bagian Ketiga

Pendampingan masyarakat Desa secara teknis

Pemberdayaan Masyarakat

dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah

dan Pendampingan

kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga

Masyarakat Desa Tentang

pendamping

profesional,

kader

pemberdayaan

Pendampingan Masyarakat masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Tenaga
Desa

pendamping

harus

memiliki

kompetensi
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Bagian

Konten Relevan Peraturan

(Pasal 128)

kualifikasi

pendampingan

di

bidang

penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau teknik. Kader pemberdayaan
masyarakat Desa berasal dari unsur masyarakat
yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan
mengembangkan serta menggerakkan prakarsa,

DI

Y

partisipasi, dan swadaya gotong royong. Tenaga
pendamping profesional terdiri atas:

Desa

PR

D

1. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di
untuk

mendampingi

Desa

dalam

ar
ia
tD

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama
Desa,

pengembangan

BUM

Desa,

dan

pembangunan yang berskala lokal Desa;

Se
kr

et

2. tenaga pendamping Desa yang bertugas di
kecamatan untuk mendampingi Desa dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama
Desa,

pengembangan

BUM

Desa,

dan

pembangunan yang berskala lokal Desa;
3. tenaga pendamping teknis yang bertugas di
kecamatan untuk mendampingi Desa dalam
pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
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Bagian

Konten Relevan Peraturan
4. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang
bertugas

meningkatkan

kapasitas

tenaga

pendamping dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

mengembangkan

kegiatan

DI

Untuk

Y

Bab VII Tentang Badan
Usaha Milik Desa

usahanya,

BUMDesa dapat: (1) menerima pinjaman dan/atau

D

(BUMDesa); Bagian

PR

bantuan yang sah dari pihak lain; dan (2)
Keempat

mendirikan unit usaha BUMDesa.

ar
ia
tD

Pengembangan Kegiatan
Usaha

et

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Beserta PP No. 22 Tahun 2015

Se
kr

dan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Bagian

Konten Relevan Peraturan

Bab V Penggunaan Dana

Dana

Desa

diprioritaskan

untuk

membiayai

Desa Pasal 19 dan 20

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
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Desa.
6. Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan
Wilayah DIY Tahun 2009-2029
Bagian

Konten Relevan Peraturan

Kawasan Peruntukan

Pemerintah

Daerah

berupaya

untuk

Pertanian Pasal 55

mengembangkan kawasan pertanian lahan kering

Y

untuk diversifikasi sumber pangan, dan sumber

Pemerintah

Daerah

berupaya

Kawasan Peruntukan

mengembangkan

D

DI

energi serta untuk menciptakan peluang usaha.

peruntukan

Industri Pasal 62

melalui pengembangan sentra industri usaha mikro

ar
ia
tD

PR

kawasan

untuk
industri

dan kecil dan kawasan industri usaha menengah.
Kebijakan

penetapan

kawasan

peruntukan

Kawasan Peruntukan

pariwisata, khususnya wisata budaya dan wisata

Se
kr

et

Pariwisata Pasal 64

alam.

Pembinaan

dan

pengawasan

pengelolaan

diversifikasi produksi kayu dan non kayu yang

Rencana Pengelolaan

produktif dan konservasif; budi daya komoditas

Kawasan Budidaya

unggulan di lahan kering; diversifikasi komoditas

Pasal 82

pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering;
serta pengaturan, pembinaan dan pengawasan
pengembangan obyek wisata berbasis pertanian dan
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Bagian

Konten Relevan Peraturan
industri serta kawasan wisata unggulan wilayah.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri
Pasal 131

yang memperhatikan pemanfaatan ruang untuk

Peraturan zonasi untuk

kegiatan industri yang sesuai dengan kemampuan

kawasan peruntukan

penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam

industri

maupun

manusia

di

Y

daya

wilayah

DI

sumber

PR

D

sekitarnya.

ar
ia
tD

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022.
Bagian

Konten Relevan Peraturan

et

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pada

Se
kr

Badan Usaha Milik Desa

dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap
lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen
pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai
ragam

jenis

potensi,

yang

bertujuan

untuk

peningkatan kesejahteraaan ekonomi masyarakat
desa melalui pengembangan usaha ekonomi.
Profil desa dan kelurahan merupakan suatu sistem
Profil Desa dan Kelurahan
yang berfungsi sebagai sarana untuk menggali data
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Bagian

Konten Relevan Peraturan
dan informasi yang akurat dan terkini mengenai
desa dan kelurahan.
Penumbuhan dan pengembangan koperasi perlu
didorong pada sektor riil karena dapat mendukung
upaya perluasan kesempatan kerja dan diharapkan
dapat meningkatkan daya saing produk lokal.

Urusan Koperasi dan

Y

Sementara, untuk sektor UKM yang menjadi mata

DI

Usaha Kecil Menengah

pencaharaian sebagian besar masyarakat, diperlukan

PR

D

pendampingan, fasilitasi jejaring kemitraan dengan
harapan dapat memperluas akses pemasaran dan

ar
ia
tD

meningkatkan kapasitas pelaku UKM.
Penerapan agribisnis dilakukan melalui intensifikasi
usaha tani yang lebih produktif, pemanfaatan

Se
kr

et

Pengembangan agribisnis

teknologi

tepat

kemampuan

guna

petani

dan penguatan tingkat

serta

kelembagaan

akses

pemenuhan kebutuhan agribisnis secara memadai.
Keberadaan sektor industri kreatif dipandang
mampu memberi solusi penciptaan sisi pembeda

Industri kreatif

yang membuat DIY memiliki nilai tawar lebih
dibanding daerah lain untuk menutupi permasalahan
keterbatasan lahan dan modal yang dialami DIY.
Strategi umum pengembangan ekonomi kreatif DIY
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Bagian

Konten Relevan Peraturan
mencakup empat aspek. Pertama, perluasan pasar
(ekspor dan domestik) yang diarahkan untuk
mendorong ekspansi ekonomi kreatif ke pasar
global. Kedua, fasilitasi ruang kreasi dan jejaring
untuk mendorong perkembangan usaha. Ketiga,
fasilitasi nilai ekonomi kreatif untuk mendorong

DI

Y

perkembangan usaha yang sudah relatif tinggi.
Keempat, fasilitasi start up usaha kreatif pemula.

PR

D

Dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi yang
dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah

ar
ia
tD

daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan,
lembaga penjunjang inovasi, dunia usaha dan
masyarakat, Pemda DIY menyusun kebijakan untuk
menata, mengatur kelembagaan yang sistematik,

et

Penelitian dan

dan

berjangka

panjang

untuk

mendorong,

Se
kr

Pengembangan dan Sistem

menyebarluaskan

dan

menerapkan

inovasi

Informasi Daerah (SIDa)
teknologi dalam pembangunan yang dibangun
melalui Sistem Informasi Daerah (SIDa). SIDa
merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem
untuk

menumbuh

kembangkan

inovasi

yang

dilakukan bersama antar institusi pemerintah,
pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga
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Bagian

Konten Relevan Peraturan
pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia
usaha, dan masyarakat di daerah.

8. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman
Umum Program Inovasi Desa
Konten Relevan Peraturan

Y

Bagian

DI

1. Ruang Lingkup PID yang terkait dengan pengembangan

D

ekonomi desa mencakup:

PR

a. Pelaksanaan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi

ar
ia
tD

Desa (PPID) melalui penyediaan Dana Bantuan
Pemerintah, peningkatan kapasitas Penyedia Jasa

Bagian Kedua
Tentang Pedoman

Se
kr

Inovesi Desa (PID)

Teknis

(PJLT)

kepada

Desa,

dan

Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan

et

Umum Program

Layanan

Desa;

b. Penguatan

Program

Pembangunan

dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) untuk
meningkatkan

efektivitas

pengelolaan

pendampingan Desa dan PID untuk meningkatkan
kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai
kegiatan

pembangunan

dan

pemberdayaan

masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka
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Bagian

Konten Relevan Peraturan
terhadap kebutuhan masyarakat Desa;
c. Penyediaan

bantuan

teknis

dan

peningkatan

kapasitas melalui penyediaan tenaga ahli untuk
konsultan dan tenaga dukungan teknis dan kegiatan
peningkatan kapasitas untuk mendorong inovasi
dalam pembangunan dan pemberdayaan desa dan
pengelolaan

Y

efektivitas

program

DI

peningkatan

pendampingan Desa; dan

PR

D

d. Pilot Inkubasi PID kepada desa terpilih agar dapat
mengembangkan produktivitas perekonomiannya.

ar
ia
tD

Strategi yang dikembangkan dalam rangka munculnya
inovasi desa dicapai melalui:
a. Penyediaan dana operasional kegiatan Pengelolaan

Se
kr

et

Pengetahuan dan Inovasi Desa. Penggunaan dana ini
dilakukan melalui proses pengelolaan pengetahuan

Lampiran

secara sistematis, terencana dan partisipatif, yang

Keputusan

meliputi proses: i) identifikasi, ii) validasi, iii)
dokumentasi, iv) pertukaran pengetahuan atau
eksposisi dan, v) replikasi.
b. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan
Desa (SIPD). SIPD merupakan salah satu upaya
untuk pengelolaan, evaluasi dan analisa data desa
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Bagian

Konten Relevan Peraturan
yang ditujukan untuk mendukung tujuan percepatan
pembangunan Desa dan produktivitas desa berbasis
pada pengelolaan data pembangunan Desa.

c. Pengembangan Kapasitas Penyedia Jasa Layanan
Teknis (PJLT). PJLT adalah organisasi atau

DI

Y

lembaga yang memiliki keahlian tertentu dan diakui
secara profesional serta berkomitmen membantu

dan

PR

D

desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan
pemberdayaan

masyarakat

desa

melalui

ar
ia
tD

dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi,
bimbingan teknis, mentoring, dan studi sesuai

Se
kr

et

dengan kebutuhan Desa.
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Perencanaan Pembangunan Desa
Bagian

Konten Relevan Peraturan
Perencanaan pembangunan desa yang mencakup
RPJM Desa untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP

Bab II Tentang
Desa untuk jangka waktu 1 tahun bertujuan,

Y

Perencanaan

DI

diantaranya, untuk mengoptimalkan partisipasi
Pembangunan Desa (Pasal

masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan

D

3)

PR

sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

ar
ia
tD

berkelanjutan.
Rencana

Kerja

Pembangunan

Desa

yang

selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen
perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan

Se
kr

Perencanaan

et

Bab II Tentang

penjabaran RPJM Desa yang memuat rancangan
kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan

Pembangunan Desa

kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program

(Pasal 5)

prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan
pendanaan
dilaksanakan

serta

prakiraan

langsung

oleh

maju,

baik

yang

pemerintah

desa

maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 204 Tentang Pedoman
Perencanaan Pembangunan Desa
Bagian

Konten Relevan Peraturan

Bab II Tentang

Perencanaan

pembangunan

Perencanaan

berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki

Pembangunan Desa (Pasal

masing-masing

2)

perkembangan desa dan daerah.

Bab II Tentang

RPJM-Desa

Perencanaan

mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa

Pembangunan Desa (Pasal

serta menumbuhkembangkan dan mendorong peran

7)

serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

desa,

desa

dilaksanakan

sesuai

memelihara

dan

program,

ar
ia
tD

Prioritas,

PR

D

DI

Y

bertujuan

dinamika

Pembangunan

Bab II Tentang

kegiatan,

Desa

dan

dirumuskan

kebutuhan
berdasarkan

penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa

Perencanaan

yang diantaranya adalah pengembangan ekonomi

Se
kr

10)

et

Pembangunan Desa (Pasal

pertanian berskala produktif serta pengembangan
dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk
kemajuan ekonomi.
Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada

Penjelasan Pasal 3

prinsip-prinsip,

Tentang Prinsip-prinsip

partisipatif, berpihak kepada masyarakat, akuntabel

Pembangunan Desa

(setiap

proses

pembangunan

diantaranya:

dan
dapat

pemberdayaan,

tahapan-tahapan

kegiatan

dipertanggungjawabkan
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Bagian

Konten Relevan Peraturan
dengan benar), selektif (semua masalah terseleksi
dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal),
efisien

dan

efektif

(pelaksanaan

perencanaan

kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam
dan sumberdaya manusia yang tersedia), serta
keberlanjutan (setiap proses dan tahapan kegiatan

D

DI

Y

perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan).

PR

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012 Tentang

ar
ia
tD

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Desa.
Bagian

Konten Relevan Peraturan

Se
kr

et

Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara
sistematis,

partisipatif,

terarah,

terpadu,

menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan

Pasal 3 Tentang Asas
berdasarkan

prinsip-prinsip:

kebersamaan,

Perencanaan

musyawarah mufakat, desentralisasi, berkelanjutan,

Pembangunan Desa

berwawasan

lingkungan,

efektif

dan

efisien,

kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan,
holistik, komitmen dan konsisten, kearifan lokal,
dan kemandirian.
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12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa
Bagian

Konten Relevan Peraturan

Bab III Tentang RPJM

Tahapan dalam penyusunan RPJM Desa meliputi:

Desa

(1) pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;(2)
penyelarasan arah kebijakan Pemerintah Daerah;

DI

Y

pengkajian keadaan Desa; (3) penyusunan rencana
pembangunan Desa melalui Musdes; (3)

PR

D

penyusunan Rancangan RPJM Desa; (4)
penyusunan rencana pembangunan Desa melalui

ar
ia
tD

Musrenbangdes; dan (5) penyempurnaan dan
penetapan Rancangan RPJM Desa.
RKP Desa disusun sebagai penjabaran dari RPJM

Se
kr

et

Desa. Prioritas, program dan kegiatan dalam
penyusunan Rancangan RKP Desa
mempertimbangkan, diantaranya, pengembangan

Bab IV Tentang RKP Desa
ekonomi pertanian berskala produktif; pemanfaatan

(Pasal 24 dan Pasal 32)
teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
pendayagunaan sumber daya alam; pelestarian adat
istiadat dan sosial budaya Desa; dan peningkatan
kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
Desa.
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3.2.2. Analisis Peraturan Terkait di Tingkat Nasional
UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 memberikan landasan bagaimana
diversifikasi perekonomian perdesaan dilakukan. Dalam UU ini, disampaikan
bahwa diversifikasi perekonomian desa perlu ditopang secara kuat oleh
pengembangan sektor pertanian perdesaan dalam arti luas melalui peningkatan

Y

efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah. Meskipun demikian, ditekankan pula

DI

agar pengembangan sektor pertanian tersebut harus disertai dengan peningkatan
kapasitas masyarakat perdesaan yang sejalan dengan upaya pengentasan

PR

D

kemiskinan dan jangan sampai menimbulkan ketidakadilan dalam sistem
ekonomi perdesaan. Aktivitas diversifikasi perekonomian desa, selanjutnya,

ar
ia
tD

diharapkan mampu meningkatkan kesambungan antara kegiatan ekonomi
wilayah perkotaan dan perdesaan melalui pembangunan jaringan pasokan
(supply chain) antara aktivitas ekonomi di kedua wilayah.

et

Amanah UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Se
kr

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 tersebut sinergis dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional yang menekankan aktivitas pertanian sebagai kegiatan utama kawasan
perdesaan yang ditopang dengan aktivitas ekonomi lain serta perlunya menjaga
keterkaitan antara kawasan perkotaan serta antara kawasan perkotaan dan
kawasan perdesaan. Meskipun demikian, PP ini menegaskan perlunya strategi
untuk pengendalian perkembangan kegiatan pengembangan kawasan perdesaan,
terutama budidaya, agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung
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lingkungan dengan membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di
kawasan rawan bencana serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di
sekitarnya.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 memberikan kerangka tentang

DI

Y

bagaimana pembangunan di kawasan perdesaan dilaksanakan. Pembangunan
desa dan kawasan perdesaan menjadi titik tolak bagaimana diversifikasi

PR

D

perekonomian desa dapat dilakukan. Dalam kedua peraturan tersebut,
disampaikan bahwa pembangunan kawasan perdesaan perlu ditujukan untuk

ar
ia
tD

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia,
khususnya melalui pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Upaya ini perlu

et

ditopang dengan proses pelibatan masyarakat berbasis musyawarah desa dalam

Se
kr

hal yang strategis serta penyelenggaraan pemerintah desa yang mampu
menggali potensi lokal, terbuka terhadap perubahan dan gagasan-gagasan baru,
serta berlandaskan perhitungan rasional dan masukan banyak pihak.
Pengembangan kawasan

perdesaan

juga didorong untuk

mewujudkan

keterpaduan program pembangunan antar desa serta program pembangunan
kabupaten maupun provinsi demi terwujudnya sinergi, kolaborasi dan integrasi.
Secara nyata, pembangunan kawasan perdesaan ini perlu ditopang dengan:
(1) pengembangan pusat pertumbuhan antar-desa secara terpadu, (2) penguatan
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kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, (3) kelembagaan dan kemitraan
ekonomi, dan (4) pembangunan infrastruktur. Selain itu, diatur pula perlunya
pengembangan sistem informasi desa dan sistem pembangunan kawasan
perdesaan yang mencakup data desa, data pembangunan desa, kawasan
perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan
pembangunan kawasan perdesaan. Kemudian, yang terpenting adalah sistem
informasi ini dapat diakses secara terbuka oleh desa. Dalam kedua peraturan

DI

Y

tersebut, ditekankan juga peran BUMDesa sebagai motor pengembangan usaha
desa di bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat desa dan penyelesaian

PR

D

masalah sosial desa termasuk kemiskinan. Kedua peraturan ini juga memberi
ruang dan mendorong adanya kerja sama antara desa serta kerja sama antara

ar
ia
tD

desa dengan pihak ketiga dalam kerangka pengembangan usaha bersama yang
mampu mendorong penngkatan nilai usaha serta pemberdayaan masyarakat
desa. Aktivitas kerjasama ini dapat membuka ruang berbagi dan kolaborasi

et

antara desa satu dengan desa lainnya yang memicu munculnya ide dan inovasi

Se
kr

serta pengumpulan sumber daya (baik fisik, manusia, maupun sosial termasuk
jaringan) di kawasan perdesaan. Hal ini berpotensi mendorong munculnya
pengembangan usaha di wilayah perdesaan yang, jika dapat dikembangkan
secara masif, akan menopang diversifikasi perekonomian desa secara
berkelanjutan. Dalam kedua peraturan ini, diatur peran pemerintah daerah dan
provinsi sebagai pembina dan pengawas jalannya pengembangan perekonomian
desa berbasis pemberdayaan masyarakat desa dengan menerapkan hasil
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan
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temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa serta
melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan
keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis. Pemberdayaan
masyarakat desa diarahkan pada pemberdayaan yang berorientasi pada prinsip
pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan, kemandirian, pemetaan potensi lokal, keberpihakan pada
kelompok miskin dan marjinal, pelibatan lembaga lokal, peningkatan kapasitas

DI

Y

masyarakat lokal, pendampingan yang berkelanjutan, serta adanya proses
monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa secara partisipatif

PR

D

yang melibatkan masyarakat desa. Dalam hal ini, pendampingan masyarakat
desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah

ar
ia
tD

kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader
pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

Sebagai tambahan,

dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai mekanisme

et

penggerak pengembangan ekonomi desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60

Se
kr

Tahun 2014 Beserta PP No. 22 Tahun 2015 dan PP No. 8 Tahun 2016 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
mengatur tentang adanya prioritas dana desa untuk membiayai pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini menunjukan dukungan riil
pemerintah dalam mendorong proses pembangunan desa, yang mencakup
diversifikasi kegiatan ekonomi desa.
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan
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Pedoman Umum Program Inovasi Desa merupakan salah satu bentuk landasan
operasional dalam menjalankan program inovasi desa. Meskipun peraturan ini
sudah habis masa berlakunya, namun mekanisme pengembangan inovasi desa
yang diatur dalam peraturan ini dapat menjadi referensi yang penting dalam
perwujudan diversifikasi perekonomian desa, dimana inovasi menjadi pangkal
munculnya pengembangan ragam usaha di perdesaan. Dalam peraturan tersebut,
program inovasi desa dilakukan melalui proses pengelolaan pengetahuan secara

DI

Y

sistematis, terencana dan partisipatif yang ditopang dengan pengembangan
sistem informasi pembangunan desa (sistem pengelolaan, evaluasi dan analisa

PR

D

data desa berbasis pada pengelolaan data pembangunan desa). Dalam proses
pengelolaan pengetahuan ini juga dilakukan proses identifikasi, dokumentasi,

ar
ia
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forum berbagi, dan replikasi inovasi desa yang difasilitasi oleh sistem informasi
dan pasar inovasi desa. Selain itu, program inovasi desa juga dilakukan dengan
pengembangan kapasitas penyedia jasa layanan teknis (PJLT) yang memiliki

et

keahlian tertentu dan diakui secara profesional serta berkomitmen membantu

Se
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desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa melalui dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis,
mentoring, dan studi sesuai dengan kebutuhan Desa.

3.2.3. Analisis Peraturan Terkait di Tingkat Provinsi
Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara spesifik
mengatur pembangunan ekonomi desa dan diversifikasi perekonomian desa,
sejauh upaya terbaik yang dilakukan peneliti, tidak banyak ditemukan.
Meskipun demikian, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022 memberikan
landasan hukum dalam pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sebagai
rambu-rambu terwujudnya diversifikasi perekonomian desa. Beberapa hal
terkait yang menjadi sorotan dalam Perda ini adalah kehadiran Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesa), pemanfaatan Profil Desa, peningkatan peran koperasi
dan UMKM, pengembangan agribisnis, pengembangan industri kreatif, serta
pendayagunaan Sistem Informasi Daerah (SIDa).
BUMDesa direkomendasikan untuk menjadi sarana penguatan lembaga

DI

Y

a.

ekonomi desa, instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai

PR

D

ragam jenis potensinya, serta pengembangan usaha ekonomi demi menunjang
upaya peningkatan kesejahteraaan ekonomi masyarakat desa.
Profil desa diharapkan mampu menjadi sarana untuk menggali data dan

ar
ia
tD

b.

informasi yang akurat dan terkini mengenai desa. Hal ini menjadi elemen
yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi

et

masyarakat desa dan memungkinkan terwujunya pengembangan ekonomi

c.

Se
kr

desa yang berbasis potensi lokal.
Peningkatan peran koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
semakin didorong seiring dengan perannya dalam menciptakan lapangan
kerja.

Meskipun

demikian,

dalam

kaitannya

dengan

diversifikasi

perkonomian desa, catatan terhadap pengembangan koperasi adalah
pentingnya penumbuhan dan pengembangan koperasi produksi yang mampu
mengahasilkan berbagai macam produk inovatif. Sementara itu, catatan untuk
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UMKM adalah perlunya pendampingan, fasilitasi jejaring kemitraan untuk
memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.
d.

Pengembangan agribisnis (melalui intensifikasi usaha tani, pemanfaatan
teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas petani, dan penguatan
kelembagaan akses kebutuhan input pertanian) juga ditekankan agar dapat
menjadi peluang dalam meningkatkan ragam produk pertanian desa yang
memiliki nilai tambah.

Y

Pengembangan industri kreatif juga didorong karena berpeluang mengangkat

DI

e.

perekonomian DIY, termasuk desa-desa di DIY, seiring dengan melimpahnya

PR

D

potensi khas lokal dan komunitas pencipta kreasi yang melimpah di DIY.
Strategi pengembangan ekonomi kreatif yang perlu dilakukan mencakup

ar
ia
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perluasan pasar, fasilitasi ruang kreasi dan jejaring, fasilitasi nilai ekonomi
kreatif, fasilitasi start up. Keempat strategi ini menjadi sarana untuk
mengembangkan ide-ide baru yang memacu munculnya usaha-usaha baru,

Pendayagunaan Sistem Informasi Daerah (SIDa) menjadi bentuk aktualisasi

Se
kr

f.

et

termasuk di perdesaan.

kebijakan pemerintah daerah untuk menata serta mengatur kelembagaan yang
sistematik, dan berjangka panjang untuk mendorong, menyebarluaskan dan
menerapkan inovasi teknologi dalam pembangunan yang dibangun melalui
Sistem Informasi Daerah (SIDa). SIDa diharapkan menjadi sistem untuk
menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan bersama antar institusi
pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan,
lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
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Dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang dan Wilayah DIY Tahun 2009-2029, terdapat sejumlah aturan
pengembangan dan pengelolaan kawasan perdesaan yang mampu mendorong
pertumbuhan kegiatan ekonomi dan diversifikasi perekonomian kawasan
perdesaan, diantaranya adalah: (1) pengembangan kawasan pertanian lahan kering
untuk mewujudkan diversifikasi sumber pangan dan sumber energi serta
komoditas unggulan di lahan kering; (2) pengembangan sentra industri usaha

DI

Y

mikro dan kecil serta kawasan industri usaha menengah; (3) pengembangan
kawasan pariwisata unggulan wilayah, khususnya wisata berbasis pertanian dan

PR

D

industri, wisata budaya dan wisata alam. Meskipun demikian, pengembangan
berbagai kawasan tersebut harus menyesuaikan dengan kemampuan penggunaan

ar
ia
tD

teknologi, potensi sumber daya alam, maupun sumber daya manusia di wilayah
sekitar pengembangan.

3.2.4. Analisis Peraturan Terkait di Tingkat Kabupaten

et

Peningkatan ragam aktivitas perekonomian desa semestinya tidak lepas

Se
kr

dari perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan oleh Kabupaten. Oleh
karena itu, kajian terhadap peraturan di tingkat kabupaten yang membahas
perencanaan pembangunan desa menjadi hal penting. Sejumlah peraturan terkait
perencanaan pembangunan desa sudah ditetapkan oleh 4 kabupaten di wilayah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan
Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten
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Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa, serta
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa. Sejumlah peraturan tersebut memberi kerangka bagaimana
proses perencanaan pembangunan desa harus dilakukan. Hal-hal pokok yang
diatur dalam sejumlah peraturan tersebut adalah:

Y

Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah untuk mengoptimalkan

DI

a.

partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber

b.

PR

D

daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Rencana pembangunan desa dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja
Desa

(RKPDesa)

ar
ia
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Pembangunan

sebagai

penjabaran

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang memuat
rancangan kerangka ekonomi desa yang disusun secara sistematis,

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

Se
kr

c.

et

partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.



kebersamaan,

yaitu dilaksanakan secara bersama-sama antara

Pemerintahan Desa, Dunia Usaha, dan Kelompok Masyarakat;



musyawarah mufakat, yaitu dilakukan dengan musyawarah dalam
mencari jalan terbaik dalam proses pengambilan keputusan yang
didasarkan pada pertimbangan kemendesakan kebutuhan, asas
manfaat dan kemampuan masyarakat sendiri dalam pengelolaan
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pekerjaan serta pelestariannya sehingga musyawarah menjadi dialogis,
egaliter, dan tanpa tekanan);


desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang dalam perencanaan
pembangunan desa melalui Musrenbang desa untuk secara mandiri
dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri dan bebas dari
tekanan;
berkelanjutan, yaitu mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga
tanggung

mempertahankan,

jawab
dan

untuk

menjaga,

mendayagunakan,

Y

lahir

DI



mengembangkan

kelangsungan

sistem

PR

D

perencanaan pembangunan yang partisipatif, integratif, dan yang
sesuai dengan sistem pembangunan daerah;
berwawasan lingkungan, yaitu memperhatikan aspek kelestarian

ar
ia
tD



fungsi lingkungan hidup agar tetap lestari dan bermanfaat bagi
masyarakat);
efektif

dan

efisien,

yaitu

dilaksanakan

secara

terbuka

dan

et



Se
kr

membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan
menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin);



kesetaraan dan keadilan gender, yaitu menjaga kesetaraan dan
keadilan gender baik laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat
miskin dalam setiap proses pengambilan keputusan);



pemberdayaan, yaitu mendorong penguatan dan peningkatkan
kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam
memecahkan berbagai persoalan);
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holistik, yaitu apa yang menjadi pembahasan dan keputusan adalah
yang terbaik bagi pembangunan masyarakat khususnya masyarakat
miskin/tersisihkan dan demi kemajuan pembangunan di tingkat desa,
kecamatan, dan kabupaten;



komitmen dan konsisten, yaitu tidak akan terjadi pengingkaran
komitmen hasil-hasil keputusan Musrenbang desa secara partisipatif;
kearifan lokal, yaitu tatanan yang bermuara pada nilai-nilai budaya

Y



kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan desa, yaitu

D



DI

lokal; dan

dan merata.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan

ar
ia
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d.

PR

dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan desa secara adil

berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa, diantaranya,
pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; pemanfaatan teknologi

et

tepat guna untuk kemajuan ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam;

Se
kr

pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; dan peningkatan kapasitas
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa. Sejumlah peraturan terkait
perencanaan pembangunan desa di tingkat kabupaten tersebut menunjukkan
bahwa pemerintah mendukung pembangunan desa berbasis potensi alam,
dimana pertanian dalam arti luas diharapkan masih menjadi penopang, dan
kebutuhan lokal dengan mengedapankan partisipasi masyarakat desa setempat
serta mempertimbangkan aspek multidimensional (ekonomi sosial, bidaya,
dan lingkungan) kehidupan masyarakat.
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3.2.5. Rekomendasi Hasil Analisis Peraturan dalam Perumusan
Peraturan Diversifikasi Perekonomian Desa
Berdasarkan hasil analisis peraturan di tingkat nasional, provinsi, dan lokal di
atas, dapat dirumuskan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam
mewujudkan sinergisitas peraturan diversifikasi perekonomian desa dengan
peraturan terkait yang sudah ada. Aspek-aspek tersebut mencakup:
Aspek filosofis.

Y

1.

DI

Terkait aspek filosofis, peraturan diversifikasi perekonomian desa perlu:

D

a. berorientasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan kawasan perdesaan,

PR

yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia melalui pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan

ar
ia
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sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
b. memerhatikan prinsip-prinsip pokok pembangunan desa, yaitu: sistematis,
partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap
berdasarkan

prinsip-prinsip:

kebersamaan,

musyawarah

et

perubahan

Se
kr

mufakat, desentralisasi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, efektif
dan efisien, kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan, holistik,
komitmen dan konsisten, kearifan lokal, dan kemandirian.

2.

Aspek manajerial
Terkait aspek manajerial, peraturan diversifikasi perekonomian desa perlu:
a. didasarkan pada penilaian terhadap kebutuhan masyarakat

desa,

diantaranya, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif,
pemanfaatan teknologi tepat guna, pendayagunaan sumber daya alam,
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pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa dan peningkatan kapasitas
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
b. mendorong proses pelibatan masyarakat berbasis musyawarah desa dalam
hal yang strategis serta penyelenggaraan pemerintah desa yang mampu
menggali potensi lokal, terbuka terhadap perubahan dan gagasan-gagasan
baru, serta berlandaskan perhitungan rasional dan masukan banyak pihak;
c. mendukung keterpaduan program pembangunan antar desa serta program

DI

Y

pembangunan kabupaten maupun provinsi;

d. melibatkan peran pemerintah daerah dan provinsi sebagai pembina dan

pemberdayaan

pengembangan

masyarakat

perekonomian

D

jalannya

PR

pengawas

desa

yang

berorientasi

desa

berbasis

pada

prinsip

ar
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pembangunan berkelanjutan. Dalam artian, program-program pemerintah
tidak hanya bersifat karitatif namun mampu mendorong inisiatif,
kreativitas, dan kemandirian masyarakat desa;

et

e. mendorong pengembangan kapasitas penyedia jasa layanan teknis dan

Se
kr

kader-kader lokal yang menunjang proses inovasi dan diversifikasi
ekonomi;

f. mendorong terciptanya sistem informasi yang dibangun secara sistematis,
terencana dan partisipatif serta mampu menunjang pengelolaan informasi
potensi desa, pembangunan desa, dan sumber-sumber pengetahuan yang
menunjang proses inovasi desa;
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g. mendorong

adanya

forum-forum

yang

menjadi

ruang

untuk

mengembangkan dan mengapresiasi gagasan-gagasan inovatif di wilayah
perdesaan;
h. sinergis dengan

rencana pembangunan desa yang dituangkan dalam

bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagai kerangka
ekonomi desa.

Y

Aspek ekonomi

DI

3.

Terkait aspek ekonomi, peraturan diversifikasi perekonomian desa perlu:

PR

D

a. ditopang secara kuat oleh pengembangan sektor pertanian perdesaan
dalam arti luas (terutama sektor agribisnis) melalui peningkatan efisiensi,

ar
ia
tD

modernisasi, dan nilai tambah;

b. sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan jangan sampai
menimbulkan ketidakadilan dalam sistem ekonomi perdesaan;

et

c. meningkatkan kesambungan antara kegiatan ekonomi wilayah perkotaan

Se
kr

dan perdesaan melalui pembangunan jaringan pasokan (supply chain)
antara aktivitas ekonomi di kedua wilayah;

d. ditopang dengan: (1) pengembangan pusat pertumbuhan antar-desa secara
terpadu, (2) penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, (3)
kelembagaan dan kemitraan ekonomi, (4) pembangunan infrastruktur dan
(5)

pengembangan sistem informasi desa dan sistem pembangunan

kawasan perdesaan;
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e. ditopang BUMDesa sebagai motor pengembangan usaha desa di bidang
ekonomi, pemberdayaan masyarakat desa dan penyelesaian masalah
sosial desa termasuk kemiskinan;
f. ditopang aktivitas kerjasama transformatif dan saling menguntungkan
antar desa dan antara desa dengan pihak ketiga;
g. ditopang dengan peningkatan peran koperasi dan UMKM sebagai katalis
penciptaan lapangan kerja;

DI

Y

h. ditopang upaya pengembangan industri kreatif sebagai salah satu potensi
besar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya dan kota

Terkait

aspek

tata

ruang

PR

Aspek tata ruang dan lingkungan

dan

lingkungan,

ar
ia
tD

4.

D

akademisi;

peraturan

diversifikasi

perekonomian desa perlu:

a. memperhatikan daya dukung, daya tamping lingkungan dan fungsi
perdesaan

dalam

upaya-upaya

peningkatan

diversifikasi

et

kawasan

Se
kr

perekonomian desa;

b. menyesuaikan dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber
daya alam, maupun sumber daya manusia di wilayah sekitar wilayah
pengembangan diversifikasi ekonomi desa.
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BAB IV
PENUTUP
4.1.

Kesimpulan
Kajian teoritik menunjukkan bahwa diversifikasi perekonomian yang

efektif ditentukan oleh sejumlah faktor internal dan eksternal, dimana masyarakat
desa, pemerintah, dan pihak ketiga memegang peranan penting di dalamnya, baik

DI

Y

dalam hal dukungan kebijakan, pemberdayaan, penciptaan iklim usaha,
pembinaan dan pengawasan, maupun penyediaan infrastruktur pendukung untuk

PR

D

mengakses informasi dan pasar. Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial
pelaku ekonomi lokal yang muncul sebagai hasil interaksi antara faktor internal

ar
ia
tD

dan eksternal tersbutlah yang menjadi kunci dari keberhasilan diversifikasi
perekonomian desa. Secara rinci, berbasis kajian teoritik yang diperkuat dengan
hasil analisis pengalaman regulator dan praktisi pengembangan ekonomi desa di

et

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, program diversifikasi desa yang efektif

Se
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perlu mempertimbangkan berbagai hal berikut:
1.

Pengembangan

sektor

ekonomi

desa

yang

berbasis

potensi

lokal,

memberdayakan masyarakat lokal, ramah lingkungan, menciptakan nilai
tambah bagi produk-produk lokal serta melibatkan banyak pihak melalui
berbagai bentuk kerja sama kemitraan;

2.

Pengembangan kapasitas internal desa melalui:(a) pemetaan, pengembangan
dan optimalisasi potensi desa; (b) penumbuhan wirausaha baru desa; (c)
investasi untuk mendorong penciptaan SDM Desa yang trampil, baik yang
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diinisasi oleh Pemerintah maupun entitas non-pemerintah; (d) pengembangan
industri kreatif dengan memanfaatkan teknologi; (e) pengembangan teknologi
alternatif; (f) penguatan kelembagaan sentra-sentra produksi desa; (g)
pengembangan akses pemasaran produk desa, baik secara offline maupun
online; dan (h) pembangunan dan penguatan infrastruktur di wilayah
perdesaan;
Pengembangan kapasitas eksternal desa melalui: (a) kolaborasi dengan pihak

Y

3.

DI

lain (yang melibatkan pemerintah, swasta, universitas, dan komunitas); (b)

D

perlunya variasi dan integrasi program-program berorientasi pengembangan

PR

perekonomian desa; (c) optimalisasi dukungan dana dari berbagai sumber; (d)
penciptaan iklim usaha yang kondusif, termasuk dalam kaitannya dengan
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peraturan-peraturan daerah yang mendukung diversifikasi perekonomian
desa; dan (e) pembuatan kawasan ekonomi khusus yang mengakomodasi
pengembangan perekonomian desa;

Pengoptimalan aktivitas pemberdayaan masyarakat desa yang melibatkan: (1)

et

4.

Se
kr

identifikasi potensi lokal desa, (2) aktivitas pemberdayaan berupa pelatihan
dan pendampingan yang memanfaatkan potensi lokal yang ada di desa (dekat
dengan kehidupan peserta program), (3) proses monitoring dan evaluasi yang
menjamin keberlanjutan aktivitas dan (4) mekanisme dalam internal
organisasi pemberdayaan masyarakat desa yang memfasilitasi proses
pembelajaran mandiri yang mendorong penciptaan gagasan-gagasan baru;
5.

Penguatan dan pendayagunaan institusi dan lembaga lokal dalam mendukung
pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, khususnya melalui sistem
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pengalokasian dana desa yang tidak hanya berfokus pada pembangunan
infrastruktur fisik, namun juga untuk pemberdayaan masyarakat dan aktivitas
yang memacu produktivitas dan pengembangan berbagai sektor usaha desa
serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam
mendukung pengembangan berbagai jenis usaha dan aktivitas ekonomi yang
berbasis potensi desa;
Kebijakan diversifikasi perekonomian desa yang sinergis dengan kebijakan-

Y

6.

DI

kebijakan pembangunan desa, baik ditinjau dari aspek filosofis, manajerial,

Saran

PR

4.2.

D

ekonomi serta tata ruang dan lingkungan.
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Berikut adalah beberapa poin saran yang dapat dirangkum dari kajian
Pengembangan Diversifikasi Perekonomian Desa ini:
1.

Perlunya orientasi pengembangan perokonomian desa yang berbasis potensi

et

lokal, mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, ramah

Se
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lingkungan, menciptakan nilai tambah pada produk lokal, serta melibatkan
kolaborasi antara masyarakat lokal, pemerintah, akademisi dan swasta.

2.

Perlunya proses identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi kapasitas inovasi lokal desa untuk memodelkan kinerja
diversifikasi perekonomian desa di tiap-tiap desa karena perbedaan
karakteristik di masing-masing desa.

3.

Perlunya pengembangan kapasitas internal dan eksternal desa melalui
berbagai program pemerintah dan kemitraan yang relevan.
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4.

Perlunya aktivitas pemberdayaan masyarakat yang mengkombinasikan
pendekatan bottom-up dan top-down sesuai dengan karakteristik lingkungan
desa serta memfasilitasi peningkatan kapasitas dan proses pembelajaran
mandiri yang mendorong penciptaan gagasan-gagasan baru dan kemandirian
desa.

5.

Perlunya pengoptimalan peran dana desa dan BUMDesa dalam menopang

Y

pengembangan aktivitas ekonomi desa dan aktivitas-aktivitas pemberdayaan

DI

masyarakat yang dapat mendorong peningkatan diversifikasi perekonomian

Perlunya kebijakan diversifikasi perekonomian desa yang sinergis dengan

PR

7.

D

desa.
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kebijakan-kebijakan pembangunan desa, baik di tingkat nasional, provinsi,
kabupaten, maupun desa.
8.

Perlunya peran aktif pemeritah dalam mendukung proses pengembangan
diversifikasi

ekonomi

melalui

dukungan

kebijakan,

pemberdayaan

et

masyarakat, penciptaan iklim usaha, dan penyediaan infrastruktur pendukung
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dalam mengelola informasi dan pengetahuan terkait pengembangan teknis
produksi, manajerial, maupun pasar. Dalam hal ini, diperlukan program
pemerintah yang mampu merangsang muncul dan berkembangnya partisipasi
lokal di masyarakat, khususnya melalui proses pembelajaran lokal secara
berkelanjutan dan penciptaan gagasan-gagasan baru yang lahir dari pemikiran
masyarakat lokal dengan cara mempertajam kemampuan eksplorasi dinamis
yang berorientasi pada masa kini dan masa yang akan datang.
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