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MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, kini telah terbit Modul
Kepemimpinan Perempuan di Desa. Modul ini merupakan bagian penting
dari peningkatan kualitas perempuan di bidang politik yang secara khusus
untuk menyiapkan perempuan untuk menjadi kepala desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkadilan gender.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia
tahun 2017 mencapai 261 juta jiwa, setengahnya adalah jumlah penduduk
perempuan masih tertinggal di berbagai bidang pembangunan yang mempengaruhi produktivitas nasional. Ketertinggalan perempuan diberbagai bidang pembagunan terjadi merata di seluruh negara dari berbagai kawasan di
dunia, yang mendorong Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
mendeklarasikan pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development
Goals/SDGs) pengganti agenda Milenium Development Goals/MDGs dan sekaligus mengagendakan planet 50:50 gender equality pada tahun 2030.
Agenda kerja PBB tentang SDGs tersebut sebagai upaya mewujudkan
keadilan dan kesetaraan gender di seluruh negara di dunia. Atas dasar itu, Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak mengambil langkah-langkah strategis dan pro-aktif terhadap berbagai
permasalahan atau isu di berbagai bidang pembangunan. Isu gender di bivii

dang politik, menunjukkan bahwa masih rendahnya keterwakilan perempuan di legislative, eksekutif dan yudikatif. Hasil pemilu legislative tahun 2014
menghasilkan keterwakilan perempuan 17,32% Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), 25,76% Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 16,15% Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi; dan 14,15% Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota. Perempuan di Eksekutif: 23,5% Menteri, 0% Gubernur, 3%
Wakil Gubernur, 14% Bupati/Walikota. Perempuan di Yudikatif dan Lembega Negara lainnya: 10% Hakim Agung, Mahkamah Agung; 20% Komisi
Pemberantasan Korupsi; 0% Komisi Yudisial; 14% Komisi Pemilihan Umum.
Perempuan yang menjadi kepala desa jumlah 5 % dari 78 ribu Desa diseluruh
Indonesia.
Pada era demokrasi dewasa ini, pemerintah memberikan ruang
aksesibilitas yang luas bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di
berbagai posisi pengambilan keputusan baik di pemerintahan maupun
kemasyarakatan. Namun aksesilibilitas itu belum dimanfaatkan oleh
perempuan secara optimal karena masih adanya kendala psikologi,
kultural dan politik yang menghambat kemajuan perempuan. Terlebih
bagi perempuan yang ingin menjadi kepala desa di tingkat perdesaan
memerlukan modalitas yang cukup memadai baik kapasitas intelektual,
modal sosial dan ekonomi serta dukungan politik dari masyarakat perdesaan sebagai pemilihnya.
Perlu memperbesar jumlah peran perempuan dalam politik dan
pengambilan keputusan, terlebih bagi perempuan agar menjadi kepala desa guna mengatasi permasalahan perempuan dan anak, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan perempuan dan
anak, kemiskinan dan keterbelakangan perempuan serta meningkatkan
kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu Kementerian PP-PA berupaya membuka akses yang lebih luas bagi perempuan
dalam berbagai bidang pembangunan.
Maka Modul Kepemimpinan Perempuan di desa dapan menjadi
wahana pembelajaran politik guna memotivasi perempuan untuk meningkatkan kualitas dan ketrampilan politik agar siap menjadi pemimpin dan
siap maju mencalonkan diri menjadi kepala desa. Melalui modul tersebut, Kementerian PP-PA akan melakukan pelatihan penguatan kapasitas
kepemimpinan perempuan perdesaan di berbagai daerah yang bertujuan
viii

untuk meningkatkan kualitas perempuan yang memiliki kepercayaan
diri yang tinggi dan siap bersaing untuk menjadi kepala desa pada setiap
pemilihan kepala desa. Semakin banyak perempuan yang menjadi kepala
desa akan berdampak positif dalam mewarnai dan memperkaya khasanah
demokrasi yang berkualitas guna mempercepat terwujudnya masyarakat
yang berkeadilan gender.

Jakarta,

November 2017

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

ttd
Yohana Susana Yembise
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PENGANTAR
Puja dan puji syukur senantiasa kami persembahkan kepada
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
cq Deputi Kesetaraan Gender bekerjasama dengan Lembaga Kajian
dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (LKPPM) dapat menyusun
Modul Kepemimpinan Perempuan di Desa. Penyusunan Modul ini adalah bagian dari upaya dan langkah strategis Deputi Kesetaraan Gender
untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan yang dihadapi
oleh perempuan untuk menjadi pimpinan di desanya.
Penyusunan Modul ini melalui proses yang cukup menyita waktu, komitmen yang kuat serta konsentrasi pemikiran yang serius oleh para
penyusun modul dan melibatkan berbagai pihak seperti Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA; Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan
Pembangunan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD- Kemendes); Biro Hukum
KPPPA; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan
Anak (DPMPPA) Kota Bogor; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
(DPMD) Kab. Bogor; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kab.
Bogor; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
Kab Tangerang; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
xi

(DPMPD) Kab. Tangerang; Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan); Center for Election and Political Party Universitas Indonesia
(CEPP UI); Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI); Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI); Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem); Maju Perempuan Indonesia (MPI); Kongres Wanita
Indonesia (Kowani); Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP); Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari Pusat); Universitas Sultan Agung
Tirtayasa; Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro); Nani Zulminarni Direktur Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Jakarta; Lian
Gogali – Direktur Mosihtuwu Parigi Moutong Sulawesi Tengah dan Khairani
Arifin - Ketua Dewan Pengurus Flower Aceh, melakukan wawancara khusus
kepada perempuan Kepala Desa yang menang di berbagai daerah. Pada setiap
focus Group Discussion (FGD), penyusunan modul melibatkan perempuan
partai politik, tokoh masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat dan pejabat
pemerintah Daerah serta akademisi. Oleh karena itu penyusunan modul ini
merupakan hasil pemikiran transformatif dari berbagai pihak yang disusun
secara sistematik oleh pakar/ahli dibidangnya sehingga memiliki keakuratan
dan validitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.
Modul ini adalah panduan untuk melakukan Pendidikan politik
guna membangun kualitas para tokoh perempuan yang potensial siap maju
menjadi kepala desa. Oleh sebab itu, peserta akan dilatih oleh fasilitator
yang ahli dibidangnya masing-masing. Dari pelatihan ini diharapkan dapat
meperoleh pengetahuan dan komprehensif yang dapat menjadi bekal dalam menyiapkan diri bersaing untuk meraih kemenangan pada pemilihan
kepala desa.
Namum demikian, kami mengaharapkan masukan pemikiran,
kritik dan sarannya untuk perbaikan modul dan penyusunannya. Kami
mengucapkan terima kasih kepada pemangku kepentingan yang terlibat
dalam penyusunan modul dan secara khusus kepada para pakar Lembaga
Kajian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (LKPPM) yang memfasilitasi penyusunan modul Kepemimpinan Perempuan di Desa.
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Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menerima amal ibadah
yang terlibat dalam penyusunan modul ini. Terima Kasih.

Plt. Deputi Kesetaraan Gender,
ttd
Dra. Sri Danti Anwar, MA
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Lembaga Kajian dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat – LKPPM

PRAWACANA
Secara umum beban kerja perempuan telah meningkat.
Dalam praktik-praktik pertanian, tugas dibebankan kepada perempuan
sesuai dengan pembagian kerja secara seksual ialah memindahkan benih,
menyiangi, memanen, dan mengolah hasil pertanian.
Penyiapan tanah dan penerapan bahan-bahan kimia – yang biasanya
menjadi tugas laki-laki – telah dimekanisasi dan
mengurangi beban kerja laki-laki (Palmer, tanpa tahun).

ALHAMDULILLAH. Puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, Modul Kepemimpinan Perempuan Perdesaan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan modul ini merupakan
hasil kerjasama antara Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
(LKPPM) dalam Tahun Anggaran 2017.
Modul ini didisain untuk menjadi panduan atau buku pegangan
bagi Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Potensial Perdesaan. Mengapa
harus perempuan desa? Pertama, desa semakin menjadi perhatian pemerintah dan berbagai kalangan lainnya. Secara politik dan ekonomi, desa terlihat semakin menarik terutama setelah terbitnya UU Desa dan kemudian
diikuti oleh kebijakan Dana Desa yang jumlahnya cukup besar. Kedua, di
satu sisi, desa menunjukkan dinamika dan perubahan-perubahan yang signifikan, namun di sisi lain, peran dan keterlibatan perempuan dalam politik
dan proses pengambilan keputusan di desa masih menjadi arus yang sangat
xv

kecil. Padahal, perempuan-perempuan potensial dan memiliki kualitas diri
yang baik cukup banyak di desa. Tidak berbeda dengan laki-laki sebetulnya. Ketiga, perubahan-perubahan dan/atau pembangunan yang sedang
dan akan berlangsung di desa membutuhkan peran dan keterlibatan perempuan-perempuan potensial agar terjadi keseimbangan-keseimbangan.
Keempat, pemerintah memiliki kebijakan tersendiri untuk memperbanyak
jumlah perempuan yang terlibat dalam politik termasuk di perdesaan, dan
berbagai kalangan civil society-pun ikut mendorong penguatan perempuan
dalam politik serta kehidupan publik ada umumnya melalui bentuk kegiatan.
Guna kepentingan itu, modul ini sengaja didisain sedemikian
rupa, dan ditulis dengan bahasa yang relatif sederhana dan praktis untuk lebih mudah dipahami kemudian disajikan dalam sistematika yang
runtut. Untuk sampai ke tingkat itu, secara substasi modul ini telah melewati serangkaian diskusi (focused group discussion) dengan berbagai
kalangan yang kompeten untuk itu. Kemudan, sistematika isi modul
ini, di mana antara satu bab dengan bab lainnya saling terkait dan saling melengkapi. Untuk itu, ketika diterapkan dalam pelatihan haruslah
mencakup keseluruhan bab-bab di dalamnya.
Terdapat delapan bab yang dicakup dalam Modul ini, yakni:
[1] Kepemimpinan Perempuan Perdesaaan; [2] Partisipasi Perempuan
dalam Pemerintahan Desa; [3] Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Pembangunan Perdesaan; [4] Pencegahan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak Perdesaan; [5] Tata Kelola Sumberdaya Ekonomi
Perdesaan; [6] Perberdayaan Lingkungan Perdesaan; [7] Pemanfaatan
Teknologi Informasi dalam Tatakelola Pembangunan Perdesaan; dan [8]
Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Kelurahan.
Kedelapan modul itu disusun oleh para pakar yang juga peneliti pada LKPPM, Jakarta. Mereka terdiri atas Achmad Ubaedillah,
MA, Ph.D; Dr. Nurdin Muhammad; Syafuan Rozi Soebhan, M.Si; Pratiti
Budiasih, MM; Dr. Abdul Aziz SR; Dr. Ade Reza Hariyadi; Kiki Luthfillah, M.Si; dan Dr. Tuswoyo Giri Atmosoedirdjo. Kepada mereka semua
kami sampaikan teruma kasih. Jazaakumullah khairul jaza. Semoga
xvi

menjadi jariyah bagi kita serta orang-orang yang turut terlibat dalam
proses penyusunannya.
Terima kasih sebesar-besarnya kepada Deputi Kesetaraan
Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia atas kepercayaannya kepada LKPPM untuk
menyusun modul ini. Terima kasih pula kepada Asisten Deputi Bidang
Politik, Hukum, dan Hankam Kementerian PP-PA Dr. A. Darsono
Soedibyo atas kerjasamana yang baik, bersahabat, dan menyenangkan
sehingga proses penyusunan modul ini dapat berjalan dengan lancar.
Juga, terima kasih kepada para staf pada Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Hankam, khususnya Rina Nurshanti, Ratna Oeni Cholifah,
Agam Bekti Nugraha dan Thomas Rizal atas bantuan dan kerjasamanya yang menyenangkan.
Modul ini tentu saja masih mengandung kekurangan-kekurangan
atau kelemahan-kelemahan di sana-sini. Tak ada gading yang tak relak, kata
pepatah. Jika tak retak itu pasti gading palsu. Tetapi, insya Allah modul ini
telah sangat layak dan memadai untuk menjadi panduan bagi pendidikan
politik perempuan perdesaan.
Semoga modul ini bermanfaat sebagaimana diharapkan.
Akhirnya, kepada Allah Subhanahu wata’ala jua kami berserah diri.
Jakarta, November 2017

ttd
Dr. Abdul Aziz SR
Direktur Eksekutif
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PANDUAN I
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
PERDESAAN

1

2

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PERDESAAN
Oleh: A. Ubaedillah
Intisari Panduan

Tujian Instruksional Umum

Tujuan Instruksional Khusus

Modul ini berisi tentang pengertian
kepemimpinan dan model-model
kepemimpinan
secara
umum.
Selanjutnya modul ini menjelaskan
kepemimpinan perempuan disertai
dengan
kisah-kisah
inspiratif
kepemimpinan perempuan Indonesia
di tingkat perdesaan, dan pandangan
positif agama dan budaya nusantara
atas peran publik perempuan.
Melengkapi pembahasan tersebut,
modul ini juga menuturkan gerakan
perempuan Indonesia modern dan
regulasi yang sudah dikeluarkan oleh
pemerintah, kelebihan dan tantangan
kepemimpinan perempuan masa kini
serta kilas balik peran perempuan
dalam lembaga tradisional desa di
Indonesia.
Peserta memahami makna dan
model-model kepemimpinan dan
pandangan positif ajaran agama dan
budaya
terhadap
eksistensi
perempuan. Peserta juga memahami
kelebihan, tantangan, kendala dan
peluang kepemimpian perempuan
dewasa ini.
Peserta memahami peran strategis
perempuan di tingkat perdesaan atau
tingkat
pemerintah
kelurahah;
peserta dapat mengambil pelajaran
dari kisah-kisah sukses sejumlah
kepala desa perempuan di sejumlah
daerah di Indonesia, peserta dapat
mengkritisi realitas kepemimpinan
perempuan saat ini; dan peserta
tergerak untu berperan aktif dalam
aktifitas kepemimpian perempuan di
tingkat kelurahah tanpa beban
teologis, kultural dan struktural.
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Kompetensi Utama

Setelah
mengikuti
pelatihan
Kepemimpian Perempuan Perdesaan,
peserta diharapkan mampu:

1. Memahami makna
kepemimpinan secara umum
2. Membedakan model-model
kepemimpinan dalam
masayarakat modern
3. Mengidentifikasi diri terkait
dengan model-model
kepemimpinan
4. Memahami pandangan positif
agama dan budaya atas peran
sejatinya perempuan dalam
kehidupan sosial-politik
5. Mengkritisi realitas peran
publik perempuan dewasa ini
6. Mengritisi peraturan
pemerintah terkait dengan
peran perempuan dalam
pembangunan
7. Menganalisa kekuatan,
peluang dan tantangan
kepemimpinan perempuan
dewasa ini
8. Menyadari peran historis
perempuan dan peran publik
yang seharusnya dilakukan
oleh perempuan di Indonesia
di era demokrasi ini
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9. Meningkatkan kesadaran
politik perempuan di tingkat
desa
10. Meningkatkan peran serta
perempuan di wilayah publik
11. Meningkatkan jumlah
perempuan yang terjun di
pemerintahan desa
Kompetensi Pendukung

1. Menjelaskan
arti
penting
kepemimpinan dalam perspektif
modern.
2. Menjelaskan
tentang
peran
strategis-historis perempuan dalam
tatanan
sosial
lama
dan
kontemporer.
3. Menjelaskan
tentang
peran
kepemimpinan perempuan dalam
pembangunan di tingkat desa
dalam pembangunan kelurahan
dalam
perspektif
kesetaraan
gender,
pembangunan yang
berkeadilan dan partisipatif.

SESI 1. Kepemimpian Perempuan Perdesaan
WAKTU: 120 Menit

KOMPETENSI UTAMA
Peserta pelatihan diharapkan mampu:
1. Memahami makna kepemimpinan secara umum,
2. Membedakan model-model kepemimpinan dalam masayarakat modern,
5
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kepemimpinan,
4. Memahami pandangan positif agama dan budaya
atas peran sejatinya perempuan dalam kehidupan sosial-politik,
5. Mengkritisi realitas peran publik perempuan dewasa ini,
6. Mengritisi peraturan pemerintah terkait dengan peran
perempuan dalam pembangunan,
7. Menganalisa kekuatan, peluang dan tantangan kepemimpinan perempuan dewasa ini’
8. Menyadari peran historis perempuan dan peran publik
yang seharusnya dilakukan oleh perempuan di Indonesia di era demokrasi ini,
9. Meningkatkan kesadaran politik perempuan di tingkat
desa,
10. Meningkatkan peran serta perempuan di wilayah
public,
11. Meningkatkan jumlah perempuan yang terjun di pemerintahan desa.
KOMPETENSI PENDUKUNG
1. Menjelaskan arti penting kepemimpinan dalam
perspektif modern,
2. Menjelaskan tentang peran strategis-historis perempuan dalam tatanan sosial lama dan kontemporer,
6

3. Menjelaskan tentang peran kepemimpinan perempuan dalam pembangunan di tingkat desa dalam
pembangunan kelurahan dalam perspektif kesetaraan gender, pembangunan yang berkeadilan dan
partisipatif.
METODE :
1. Curah gagasan
2. Role Playing
3. Diskusi kelompok
4. Pro-Con
5. Talk-show
ALAT/BAHAN/MEDIA PEMBELAJARAN :
1. Spidol
2. Kertas Plano
3. White board
4. Handouts
5. Presentasi ppt
ALUR FASILITASI:
1. Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi
dan kaitannya dengan tujuan umum pelatihan.
2. Fasilitator menggali pandangan peserta (curah gagasan) tentang peran perempuan dewasa ini, sembari menuliskan (elisitasi) semua pendapat peserta
pada white board atau kertas plano. Curah gagasan
semakin mengkerucut pada topik kepemimpinan,
dengan menggali sejauh mana pengetahuan dan
pemahaman peserta atas terma kepemimpinan dan
model-modelnya.
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3. Setelah makna kepemimpinan terumuskan dan dipahami oleh peserta, fasiltator membagi peserta menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok diberi
tugas untuk membaca cepat sub topik model-model kepemimpinan yang terpaparkan dalam modul 1.
Fasilitator membatasi diskusi kelompok antara 10-15
menit, sebelum memrintahkan tiap kelompok untuk
mengungkapkan hasil bacaannya kedalam gambar,
untuk selanjutnya dipresentasikan di depan kelas.
4. Setelah presentasi kelompok, fasilitator mengkondisikan kelas untuk beralih ke topik selanjutnya, yaitu pandangan agama dan budaya terhadap
perempuan. Fasilitator dapat memulainya dengan
membagi 2 kelompok besar yang berbeda pandangan atau pro-kontra (pro and con debate): kelompok yang setujua perempuan menjadi pemimpin
publik versus kelompok menolak kepemimpian perempuan dengan argumentasi masing-masing. Biarkan masing-masing kelompok mencari argumentasi masing-masing untuk memperkuat topik diskusi
pro-kontra. Berikan waktu antara 5-10 menit masing-masing kelompok mengumpulkan argumentasi
pendapatnya.
5. Diskusi Pro-kontra dimulai dengan mempersilahkan juru bicara salah satu kelompok memimpin diskusi. Selama debat berlangsung fasilitator bertugas
sebagai moderator atau penengah jika terjadi perdebatan semakin memanas. Setelah satu kelompok
selesai mengungkapkan pandangannya, dipersilahkan kelompok lain yang tidak sependapat atau
berlawanan pandangan untuk memberikan komentar. Pimpian kelompok dapat meminta anggota lain
untuk menjawab atau mengkonter pandangan yang
dilontarkan anggota kelompok lain. Debat pro-kontra dapat berlangsung antara 15-30 menit.
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6. Setelah diskusi selesai perintahkan seluruh peserta berdasarkan pembagian empat kelompok topik
pertama untuk membaca modul 1 terkait dengan
pandangan agama dan budaya terhadap perempuan. Setelah 20-30 menit membaca kelompok,
perintahkan masing-masing kelompok membuat
kesimpulan dalam 1-2 paragrap (singkat padat)
tentang hasil bacaan mereka, dan dibacakan di kelas. Jika memungkinkan kesimpulan kelompok di
tempel di dinding kelas.
7. Jika waktu masih memungkinkan, fasilitator dapat
mengajak peserta bermain peran (role playing)
dengan simulasi talk-show televisi untuk sub topik
pembahasan tentang kelebihan, kelemahan, tantangan dan peluang kepemimpinan perempuan.
Fasilitator mengarahkan agar masing-masing
kelompok untuk mengutus anggotanya untuk berperan sebagai: perempuan ibu rumah tangga, ibu
lurah, penggiat PKK, anggota LSM, anggota majelis
taklim, tokoh adat, tokoh feudal dll. Mereka akan
berperan sebagai pembicara dalam talk-show televise dengan topik “ Mengangkat peran perempuan
Indonesia”. Moderator dapat ditunjuk oleh fasilitator atau fasilitator bisa berperan sebagai moderator
talk-show.
8. Setelah talk-show selesai, fasilitator dapat menyimpulkan sesi ini dengan presentasi PPT modul 1, atau
dengan terlebih dahulu menanyakan kepada peserta, “apa saja keutamaanm kelemahan, tantangan dan
peluang bagai kepemimpinan perempuan Indonesia?” dan “apa yang harus dilakukan untuk menjawab
tantangan dan kendala yang dihadapi oleh kaum
perempuan saat ini? Biarkan peserta menyebutkan
jawaban mereka sambil diarahkan untuk membaca
modul 1 tentang sub topik bahasan ini.
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9. Sebelum menutup sesi, fasilitator (jika memungkinkan waktunya) dapat membimbing peserta untuk
menuliskan langkah-langkah strategis kedepan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia. Selanjutnya, fasilitator
menutup sesi.
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A. Pendahuluan
Kepemimpinan merupkana salah satu tema penting dalam
masyarakat modern seperti Indonesia. Sistem demokrasi telah
membuka kesempatan bahi setiap warga negara untuk berkiprah dalam urusan-urusan publik, tak terkecuali kaum perempuan, kelompok marjinal dan masyarakat penyandang disabilitas. Demokrasi meniscayakan peralihan kepemimpinan
berlangsung damai, teratur, terbuka serta berorientasi pada
kepentingan publik dan prestasi atau kinerja seseorang yang
bisa dinilai secara rasional. Modul ini berisi seputar pengertian kepemimpinan dan model-model kepemimpinan secara
umum. Selanjutnya modul ini menjelaskan kepemimpinan
perempuan disertai dengan kisah-kisah inspiratif kepemimpinan perempuan Indonesia di tingkat perdesaan, dan pandangan positif agama dan budaya nusantara atas peran publik perempuan. Melengkapi pembahasan tersebut, modul ini
juga menuturkan gerakan perempuan Indonesia modern dan
regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, kelebihan
dan tantangan kepemimpinan perempuan masa kini serta
kilas balik peran perempuan dalam lembaga tradisional desa
di Indonesia.
Setelah mempelajari dan mendiskusikan modul ini, peserta pelatihan diharapkan mampu:
1.

Memahami makna kepemimpinan secara umum

2. Membedakan model-model kepemimpinan dalam
masayarakat modern
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3. 0HQJLGHQWL¿NDVL GLUL WHUNDLW GHQJDQ PRGHOPRGHO
kepemimpinan
4. Memahami pandangan positif agama dan budaya
atas peran sejatinya perempuan dalam kehidupan sosial-politik
5. Mengkritisi realitas peran publik perempuan dewasa ini
6. Mengritisi peraturan pemerintah terkait dengan
peran perempuan dalam pembangunan
7. Menganalisa kekuatan, peluang dan tantangan
kepemimpinan perempuan dewasa ini
8. Menyadari peran historis perempuan dan peran
publik yang seharusnya dilakukan oleh perempuan
di Indonesia di era demokrasi ini
9. Meningkatkan kesadaran politik perempuan di
tingkat desa
10. Meningkatkan peran serta perempuan di wilayah
publik
11. Meningkatkan jumlah perempuan yang terjun di
pemerintahan desa
B. Makna dan Fungsi Kepemimpinan
Secara umum kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Secara
khusu kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengarahkan dan mempengaruhi anggotanya
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untuk melakukan suatu kegiatan yang harus dilakukan (Stoner,
Freeman, dan Gilbert, 1995). Kepemimpinan juga merupakan
suatu kualitas kepribadian yang dapat mempengaruhi orang
lain yang menjadi bawahannya dalam mengambil keputusan
dan tindakan (Holilah, 2014). Dengan demikian, yang membedakan seseorang sebagai pemimpin dengan yang lain yang bukan pemimpin adalah kemampuannya dalam mempengaruhi
dan mengontrol orang lain sebagai anggota atau bawahannya
dalam suatu organisasi.
Kepemimpinan diibaratkan sebagai suatu bentuk kualitas yang muncul dari suatu pikiran dan tindakan seseorang,
dan biasanya kepemimpinan ini berada dalam suatu organisasi dan manajeman. Dulu kepemimpinan identik dengan
kaum laki-laki, khususnya kepemimpian politik. Kini kepemimpinan sudah tidak lagi memiliki kecenderungan pada perbedaan jenis kelamin, melainkan pada kualitas seseorang. Sekarang para pemimpin perempuan baik di dunia bisnis maupun
politik akan dipandang tidak berbeda dengan laki-laki, baik
dalam pertarungan dan perebutan posisi dan kekuasaan
(Muang, 2008).
Kepemimpinan adalah faktor utama dalam setiap proses perubahan. Selain sebagai sumber gagasan, otoritas yang
dipercaya menetapkan tujuan dan memandu arah, kepemimpinan juga memberi dorongan, teladan dan inspirasi serta menjamin rasa aman. Oleh karena itu, seorang pemimpin
tentu saja bukan orang biasa. Seorang pemimpin adalah mereka yang dianugrahi bakat istimewa untuk mempengaruhi,
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mendorong dan menjadi teladan, selain tentu saja orang yang
mampu membuat keputusan-keputusan yang baik di waktu
yang tepat (Muang, 2008).
Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sosok pemimpin yang mampu melakukan suatu perubahan.
Tentang perubahan ini filosofi kepemimpinan Colin Poweel
menjelaskan model kepemimpinan yang diperlukan untuk
mengagas, mengawal, dan menyukseskan sutau perubahan. Menurutnya hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Pertama, bagan organisasi dan gelar-gelar jabatan yang indah tidak ada artinya. Maksudnya, dalam proses perubahan dan penataan ulang, seorang pemimpin harus melebur
diri untuk menemukan nilai-nilai yang tengah berkembang
dalam organisasi untuk kemudian menemukan gagasan
bagi penciptaan nilai-nilai baru; Kedua, optimisme yang
terus menerus merupakan pelipat ganda tenaga. Maksudnya, dalam proses penataan ulang seorang pemimpin harus
mencerminkan optimisme akan keberhasilan dan proses
yang sedang dijalankan, dengan demikian anggota organisasi akan ditulari rasa optimisme pula sehingga perubahan
akan dengan mudah dijalankan; Ketiga, jangan sekali-kali mengabaikan setiap detail, artinya, setiap aspek dalam
proses perubahan harus didekati dan ditangani dengan
sungguh-sungguh. Karena dengan mengabaikan hal-hal
detil akan menyebabkan proses perubahan yang diharapkan tersendat dan berakibat pada timbulnya biaya yang tidak seharusnya (Muang, 2008).
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Nilai merupakan unsur penting lainnya dalam kepemimpinan. Aspek nilai dalam kepemimpinan biasanya dimulai
dengan nilai-nilai yang dianut oleh sang pemimpin secara
personal, baru kemudian menyusul nilai-nilai yang dikembangkannya dalam organisasi atau kelompok. Dari berbagai
penelitian yang telah dilakukan atas kepemimpinan ditemukan bahwa, kekuatan personal seorang pemimpinlah banyak
mewarnai gerak dan langkah organisasi atau kelompok dalam
mencapai tujuan (Muang, 2008).
Seorang pemimpin adalah seorang yang sanggup mendayagunakan organisasi secara optimal untuk mencapai apa
yang diinginkannya. Yang paling klasik dari kepemimpinan
adalah batasan yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menggerakkan
sumberdaya secara optimal untuk mencapai tujuan. Salah satu
dimensi kepemimpinan yang penting saat ini, baik di dunia
bisnis maupun politik, adalah dimensi kemampuan manajerial. Artinya seorang pemimpin selain memang harus berpikir
besar, mestinya juga memiliki kemampuan untuk bertindak
benar. Dan bertindak benar adalah tunutan pertama seorang
menajer. Dengan demikian, pada prinsipnya seorang pemimpin adalah seorang manajer (Muang, 2008).
Tugas seorang pemimpin yang sesungguhnya adalah
mengulurkan tangan, dapat membuka hati dan pikiran serta menyediakan waktu dan tenaga untuk bekerja bagi orangorang yang dipimpinnya. Yang dimaksud dengan bekerja
dalam hal ini adalah menciptakan dan membangun harapan
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bersama, merumuskan cita-cita bersama, menetapkan tujuan,
mengelola dan menetapkan arah, mencari jalan keluar, mendorong dan melindungi, dan seterusnya (Muang, 2008).
Dalam kenyataan sosial kepemimpinan erat kaitannya
dengan kekuasaan. Antropolog Koentjaraningrat menjelaskan
bahwa dalam sebuah masyarakat yang relatif kecil, dengan kesatuan-kesatuan sosialnya yang juga kecil, mereka tidak memerlukan seorang pinpinan untuk menguasai dan mengatur
mereka secara formal. Kekuasaan dan kepemimpinan bagi
mereka hanya dibutuhkan pada waktu tertentu saja seperti
saat ada pekerjaan bersama yang membutuhkan seseorang
untuk menjadi kordinator. Diluar keadaan itu mereka tidak
membutuhkan sosok pimpinan yang bisa mendominasi dalam mengatur dan mengontrol kegiatan yang mereka lakukan
(Koenjtaraningrat, 1984).
Sebaliknya dalam kesatuan sosial yang lebih besar dan
kompleks, mereka membutuhkan adanya pemimpin formal
yang tidak hanya ada atau muncul pada saat-saat tertentu ketika ada aktivitas bersama yang dilakukan, tetapi juga selalu
ada dan dapat memberikan arahan dan pengaturan dalam
seluruh aspek kehidupan mereka (Koenjtaraningrat, 1984).
Kesatuan yang sudah relatif besar ini disebut sebagai “masyarakat sedang”. Koenjtaraningrat mengemukakan bahwa dalam “masyarakat sedang ini” dibutuhkan satu
bentuk kepemimpinan yang tetap dan untuk memantapkan
kepemimpinan tersebut diperlukan kekuasaan disamping
kewibawaan (Koenjtaraningrat, 1984).
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Dalam negara kuno (tradisional) yang memiliki kesatuan sosial dalam jumlah beribu-ribu bahkan sampai beratus
ribu orang, wewenang seorang pemimpin tidak hanya dibutuhkan kewibawaan yang bersumber pada keahlian, keterampilan dan kepandaian tertentu saja. Akan tetapi, kebanyakan elit
penguasa kuno (tradisional) mempertahankan dan menjaga
loyalitas rakyatnya dengan menggunakan konsep-konsep religi dan cara-cara keagamaan untuk memaksakan keseragaman
pada masyarakat yang ada di negara tersebut (Koenjtaraningrat, 1984).
Koenjtaraningrat mengemukakan bahwa meskipun
kekuasaan pemimpin tradisional memiliki kharisma sebagai
komponen yang penting yang menjadi unsur pokok dalam
menjaga keberlangsungan kepemimpinannya, akan tetapi seorang pemimpin tidak dapat mengabaikan komponen
lainnya sebagai kekuasaan dalam arti khusus, yaitu sebagai
NHPDPSXDQ XQWXN PHQJHUDKNDQ NHNXDWDQ ¿VLN GDQ PHQgorganisir masyarakat dalam jumlah yang banyak. Selain itu
seorang pemimpin haruslah memiliki sifat yang adil, baik
hati dan bijaksana. Ketiga hal tersebut juga sangat diperlukan
untuk menjadi seorang pemimpin baik tradisional maupun
pemimpin masa kini (Koenjtaraningrat, 1984). Unsur-unVXUQRQ¿VLNLQLVHPDNLQEHUNXUDQJVHLULQJGHQJDQSHUNHPbangan kemajuan jaman, dimana faktor-faktor keterampilan
manajerial seorang pemimpin menjadi unsur utama dalam
kepemimpian masyarakat modern. Faktor-faktor keahlian
tersebut dapat dimiliki seseorang dari berbagai sumber seperti pendidikan, pelatihan kepemimpinan, maupun aktivi17

tasnya dalam organisasi formal (seperti partai politik dan
profesi) maupun non formal (seperti organisasi kemasyaratakan dan paguyuban yang bersifat longgar dan swadaya).
C. Teori dan Tipe-Tipe Kepemimpinan
Secara umum terdapat dua teori tentang kepemimpinan: Transformasional dan Transaksional.
Menurut teori kepemimpinan transformasioanl, pemimpin dapat mengoptimalkan kekuatan dan pengaruhnya
melalui karisma yang dimiliki dan inspirasi yang diberikan.
Staf, anak buah, pengikut, anggota dalam sebuah organisasi
maupun perkumpulan atau paguyuban boleh jadi tidak hanya
sekedar menganggap pemimpin mereka hanyalah sebatas simbol. Padahal aspek-aspek pemodelan peran dalam pertimbangan seorang pemimpin dan motivasi kognitif yang ia miliki bisa
saja dipicu dan dimoderasi oleh stimulasi intelektual (Narsa,
2012). Secara umum pemimpin transformasional adalah sebuah “agen perubahan” bagi organisasi maupun angggotanya.
Pada umumnya semua pemimpin transformasional memiliki kesamaan perilaku yaitu; memberikan rumusan
masa depan yang diinginkan; menimbulkan kegairahan; menimbulkan minat akan hal-hal baru; memberikan bimbingan
satu persatu; serta bekerja melalui kelompok kerja (Narsa,
2012). Melekat pada kepemimpinan transformasional adalah mereka selalu memiliki visi dan misi yang kuat, gambaran
bagi organisasinya di masa depan jika semua tujuan-tujuannya telah dicapai (Covey, 1989).
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Sedangkan dalam teori kepemimpinan transaksional, sifat-sifat kepemimpinan seseorang diakui keberadaannya
dan merupakan bagian dari poses hubungan hubungan timbal
balik (Bass, 1985). Dalam kerangka ini pemimpin dan anggotanya dianggap sebagai agen-agen yang membuat kesepakatan,
dan mengatur kekuatan-kekuatan relatif dalam sebuat proses
pertukaran yang saling menguntungkan. Menurut Bass (1985),
terdapat dua karakteristik yang dapat membentuk kepemimpinan transaksional, yaitu (a) contingent reward yang menggambarkan bahwa sistem pembayaran sudah lazim dipakai sebagai faktor untuk memengaruhi, yang mana ada kesepakatan
eksdplisit atau implisit atas tujuan yang akan dicapai dalam
rangka untuk mendapat reward yang diinginkan. (b) management-by-exception yaitu suatu cara bagaimana seorang pemimpin memonitor penyimpangan negatif yang dilakukan oleh
bawahan dan mengambil tindakan koreksi hanya jika bawahan
gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Dengan demikian, pemimpin transaksional adalah
pemimpin yang selalu “bertransaksi” dengan bawahan. Jika
ia memberi, apa yang ia dapatkan, atau jika ia memerintah,
ada sesuatu yang ia janjikan. Misalnya ia mengatakan “jika
gaji kalian ingin dinaikkan, maka naikkan dulu produktivitas
kalian”(Narsa, 2012). Pemimpin yang bersifat transaksional
menghubungkan diri dengan orang-orang yang dipimpinnya,
atasannya, serta dirinya sebagai pemain-pemain dalam suatu
proses transaksi. Pemimpin ini lebih cocok sebagai seorang
manajer yang selalu berusaha melakukan pekerjaan dan fungsinya dengen benar. Ciri khas seorang pemimpin transaksional
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adalah hubungannya dengan bawahan didasarkan pada azas
saling menguntungkan (Ruky, 1997).
Pada umumnya kepemimpinan transaksional cenderung tidak membuat organisasinya atau pihak-pihak yang
terkait dengannya berkembang apalagi orang-orang yang
dipimpinnya. Kecenderungannya adalah memanfaatkan beragai pihak bagi diriya. Keputusan yang diambilnya merupakan keputusan yang menguntungkan baginya dalam hubungan dirinya dengan berbagai pihak. Permasalahan benar atau
salahnya sebuah keputusan yang diambil tidak menjadi perhatian utama pemimpin model ini; sebaliknya masalah untung atau rugi bagi dirinya sering menjadi dasar pertimbangan roda organisasi (Narsa, 2012).
Selain teori kepemimpinan transaksional dan transformasional, terdapat teori kepemimpinan lainnya, yaitu teori
kepemimpinan situasional. Teori ini dikemukakan oleh Paul
+HUVH\\DQJPHQGH¿QLNDQNHSHPLPSLQDQVLWXDVLRQDOVHEDJDL
gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang berfokus pada
kesiapan pengikutnya (Roen, 2013).
Pemahaman dasar dari teori kepemimpinan situasional
adalah tentang tidak adanya gaya kepemimpinan yang terbaik.
Kepemimpinan yang efektif adalah bergantung pada relevasni
tugas, dan hampir semua pemimpin yang sukses selalu mengadaptasi gaya kepemimpinan yang sesuai. Efektivitas kepemimpinan tidak hanya dilihat dari seberapa besarnya pengaruh
terhadap individu dan kelompok, tetapi juga bergantung pada
terhdap tugas, pekerjaan, atau fungsi yang dibutuhkan secara
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keseluruhan. Sehingga, pendekatan kepemimpinan situasional fokus pada fenomena kepemimpinan di dalam suatu situasi
yang unik (Roen, 2013).
Berdasarkan pada pandangan ini, agar menjadi efektif,
seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinanya terhadap tuntutan situas yang berubah-ubah. Dengan demikina, teori kepemimpinan situasional ini bertumpu
pada dua konsep dasar, yaitu: tingkat kesiapan/ kematangan
individu/ kelompok sebagai pengikut dan gaya kepemimpinan
(Roen, 2013).
Selain mengacu pada 3 teori kepemimpinan tersebut,
kepemimpinan seseorang dapat juga dikategorikan oleh gaya
atau tipe kepemimpinannya. Berikut tipe-tipe kempemimpinan yang biasa dimiliki oleh seorang pemimpin;
1. Tipe Otokratik
Pemimpin otokratik adalah seorang pemimpin yang
memiliki sikap dan perilaku otoriter dan egois. Sikap menonjol ”keakuannya” dapat dilihat dalam bentuk:
¾Kecenderungan memperlakukan anggota atau bawahannya seperti benda mati, dengan demikian kurang menghargai harkat dan martabat mereka.
¾Lebih mengutamakan pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengaitkan dengan kepentingan dan kebutuhan para anggota maupun bawahannya.
¾Mengabaikan peran bawahan dalam proses pemgambilan
keputusan. Pemimpin tipe otokratik ini banyak:
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 Menuntut ketaatan penuh dari bawahannya.
 Menunjukkan keakuannya dalam menegakkan disiplin organisasi
 Bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi.
 Menggunakan pendekatan punitif atau pemberian
hukuaman jika terjadi penyimpangn oleh bawahan.
2. Tipe Paternalistik
Tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat dilingkungan masyarakat yang tradisional, umumnya dimasyarakat
agraris, yang salah satu ciri utamanya adalah rasa hormat
yang tinggi kepada orang tua atau seseorang yang dituakan
atau pemimpin. Pemimpin paternalistik memiliki sifat-sifat kebapakan dan berperan sebagai tauladan atau panutan
masyarakatnya. Pemimpin paternalistik biasanya diduduki
oleh para tokoh adat dan agama seperti ulama, dukun, guru
dan lainnya. Karaketer umum pemimpin paternalistik adalah
mereka sangat mengembangkan sikap kebersamaan dikalangan anggotanya.
3. Tipe Kharismatik
Secara umum pemimpin Kharismatik terdapat pada
daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Seorang pemimpin kharisnatik adalah seseorang yang
dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut
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tersebut tidk selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi.
4. Tipe Laissez Faire
Pemimpin tipe Laissez Faire berpandangan bahwa
umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya
karena para anggota organisasi terdiri ari orang-orang yang
sudah dewasa, yang sudah mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran sasaran apa yang ingin dicapai, tugas
yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota. Dengan
persepsi tersebut seorang pemimpin tipe ini tidak terlalu sering melakukna intervensi terhadap jalannya organisasi.
Keempat tipe kepemimpinan ini tentu saja kurang
tepat untuk dikembangkan atau dipraktikkan dalam era
demokrasi seperti sekarang ini, dimana unsur-unsur rasional
dan kemampuan manajerial sangatlah dibutuhkan oleh seorang pemimpin, terutama dalam orgnisasi pemerintahan dari
tingkat tertinggi hingga yang paling bawah.
5. Tipe Demokratis
Pemimpin demokratis memilik ciri-ciri kepemimpinan
sebagai berikut:
a.

Memandang peranannya selaku koordinator dan integrator (pemersatu) dari berbagai unsur dan komponen
organisasi.

b.

Menyadari bahwa mau tidak mau organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara
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jelas aneka ragam tugas dan kegiatan yang tidak bisa tidak harus dilakukan demi tercapainya tujuan.
c.

Melihat kecenderungan adanya pembagian peranan sesuai dengan tingkatnya.

d.

Memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi
dan menjunjung harkat dan martabat manusia (HAM).

Meskipun tipe kepemimpina demokratis ini dianggap
cocok dengan tuntutan jaman, terdapat beberapa kecenderungan yang umumnya terjadi. Pemimpin tipe ini cenderung pasif, dia banyak menyerahkan segala usaha untuk menentukan
tujuan dan kegiatan orgnanisasi sepenuhnya kepada anggota
atau kelompoknya. Pada saat yang sama pemimpin tipe ini hanya menyerahkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk dikerjakan. Bahkan kepemimpinan tipe ini acap kali tidak mengambil inisiatif apapun meski ia berada di tengah kelompoknya
(Marfuah & Ruzikna, 2015). Untuk mengurangi kecenderungan
ini seorang pemimpin yang demokratis seyogyanya dilengkapi
dengan kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi dengan
anggotanya selain memiliki visi dan misi yang baik dan terukur
bagi kemajuan organisasi yang dipimpinnya.
Tipe kepemimpinan yang juga merupakan gaya atau
corak kepemimpinan seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut, antara lain, bersumber
dari pendidikan, pengalaman, usia, karakter tabiat atau sifat
yang ada pada diri pemimpin tersebut. Orang yang ambisius untuk menguasai setiap situasi, misalnya, apabila men24

jadi pemimpin cenderung akan bersifat otoriter. Orang yang
mempunyai sifat kebapakan apabila menjadi pemimpin cenderung akan menjalankan kepemimpinan yang bertipe paternalistik sedangkan pemimpin yang tidak menguasai bidang
tugas yang menjadi wewenangnya akan menyerahkan segala
sesuatunya pada bawahan sehingga gaya kepemimpinannya
cenderung bersifat laisser faire. Sedangkan seseorang yang
memiliki kepribadian terbuka (open minded) cenderung akan
menjadi pemimpin demokratis manakala dia mendapat kesempatan menjadi pemimpin. Sikap terbuka terhadap ide dan
inovasi baru dapat menghantarkan tipe pemimpin demokratis
yang cenderung pasif menjadi seorang pemimpin yang inovatif-progresif seperti akan dijelaskan kemudian.
Namun demikian, menurut Day dan Sammons (2013)
untuk menjadi pemimpin yang sukses terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh calon pemimpin yaitu kemampuannya untuk:
9Menentukan visi, nilai dan tujuan.
90HODNXNDQSHQLQJNDWDQSURVHVSHQJDUDKDQWHUKDGDSVWD̆
9Mengatur ulang organisasi: meluruskan peraturan dan
tanggung jawab.
9Membangun hubungan yang baik di dalam organisasi
9Membangun hubungan yang baik di luar organisasi
9Menampatkan dan menekankan nilai-nilai umum dalam
berorganisasi.
25

Terdapat pandangan lain terkait kiat menjadi pemimpin yang sukses. Seorang pemimpin yang sukses adalah
saat seseorang dapat membuat keputusan yang baik. Seorang
pemimpin yang sukses selalu mempelajari bagaimana cara
mengatisipasi suatu permasalahan yang muncul dan berusaha
untuk mencari solusi yang terbaik bagi permasalahan tersebut
(Liopis, 2013).
Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses, diantanya;
9Sebagai pemimpin hendaknya memberikan kesempatan
kepada para pegawainya untuk berbicara mengutarakan
pendapat sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri.
Dengan demikian pemimpin dapat mengetahui bagaiamana para pegawainya memandang atau menyikapi suatu
permasalahan yang tejadi.
9Sebagai seorang pemimpin hendaknya dapat membuat
keputusan. Menjadi seorang pemimpin haruslah menjadi
seorang pembuat keputusan yang ahli. Karena apa yang
dilakukan pegawai akan bergantung pada keputusan yang
dibuat oleh pemimpinnya. Oleh karena itum sebagai seorang pemimpin haruslah membuat keputusan yang bijaksana.
9Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik sangat
diperlukan dalam suatu organisasi agar terciptanya keharmonisan dalam bekerja dan membangun hubungan
baik antara pemimpin dan yang dipimpin.
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9Seorang pemimpin hendaknya mencoba memberikan
tantangan kepada tim/rekan kerjanya untuk dapat berpikir guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan
mereka dalam menyelesaikan pekerjaan.
9Seorang pemimpin yang sukses hendaknya memiliki rasa
tanggung jawab yang tinggi atas apa yang harus dia kerjakan, dan tanggung jawab terhadap pegawai-pegawai yang
bekerja untuknya.
Menjadi pemimpin yang sukses adalah idaman setiap
orang dan masyarakat yang dia pimpin. Kesejahteraan, ketentraman dan kenyamaan adaah diantara kebutuhan asasi masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan ini akan terpenuhi jika seorang pemimpin bertanggung jawab atas hak-hak mereka. Jika
hak-hak masyarakat dipenuhi oleh seorang pemimpin, otomatis masyarakat akan patuh dan menjalankan semua program
yang pemimpin canangkan.
Pemerintah telah mencanangkan program pembangunan desa yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian
Desa (kemendes) melalui apa yang dikenal dengan Paradigma ‘Desa Membangun’. Paradigma ini bertujuan menjadikan
karakter pemerintahan desa sebagai campuran antara masyarakat berperintahan (self governing community) dengan
pemerintahan lokal (local self government). Melalui paradigm
ini akan berdampak terhadap perubahan posisi kepala desa/
kepala desa adat sebagai salah satu yang berperan sebagai
pemimpin di desa. Para pemimpin desa memainkan peranan
penting dalam membantu kelompok, kelembagaan dan or27

ganisasi desa atau masyarakat desa untuk mencapai tujuan,
visi dan misi desa yang telah ditetapkan (Kemendes, 2015).
Dalam hal ini dalam ruang lingkup desa yang dipimpin oleh kepala desa, terdapat tipe-tipe kepemimpinan kepala
desa yang dapat dibagi menjadi tiga tipe kepemimpinan yaitu,
kepemimpinan regresif, kepemimpinan konservatif-involutif,
dan kepemimpinan inovatif-prograsif (Kemendes, 2015)
Kepemimpinan regresif dapat dimaknai sebagai
kepemimpinan yang bersifat otakratis, secara teori otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang
oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang desa baik itu
musyawarah desa, usaha ekonomi bersama desa dan lain sebagainya yang sudah pasti ditolak. Desa yang parokhial (hidup bersama dalam garis kekerabatan, agama, etnis, atau yang
lain) serta desa-desa korporatis (tunduk pada kebijakan regulasi negara) biasanya melahirkan pemimpin seperti ini (Kemendes, 2015).
Kepemimpinan konservatif-involutif, merupakan
model kepemimpinan yang ditandai dengan hadirnya kepala
desa yang bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati kekayaan dan kekuasaan, serta tidak berupaya melakukan
inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan
kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya
hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi
kepala desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala desa (Kemendes, 2015).
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Kepemimpinan
inovatif-progresif,
kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru
mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan,
membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan, serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang demikian, kepala desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya (Kemendes, 2015).
Namun demikian, unsur yang paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan desa adalah faktor legitimasi. Hal ini terkait erat dengan keabsahan, kepercayaan, dan
hak berkuasa. Legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat
terhadap kewenangan termasuk kewenagan untuk memimpin, memerintah serta menjadi wakil dari masyarakat itu sendiri (Kemendes, 2015).
D. Realitas Kepemimpinan Perempuan Saat ini
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat
Statistik Indonesia (BPS) 2014 dan 2015, jumlah penduduk
Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa. Dari total tersebut penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa. Adapun rasio jenis kelamin
penduduk indonesia pada tahun 2014 dan 2015 relatif sama
yaitu sebesar 101,02 dan 101 hal ini menunjukkan bahwa dari
100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki
(BPS, 2015).
Perkembangan jumlah penduduk Indonesia sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan tiap ta29

hunya, mulai 243,70 juta di tahun 2011 naik menjadi 245,10
juta di tahun 2012, naik lagi menjadi 248,82 juta pada tahun
2013 dan naik lagi menjadi 252,04 juta di tahun 2014, dan terakhir di tahun 2015 naik lagi menjadi 254,90 juta jiwa (KPPA
& BPS, 2015).
Keadaan penduduk tahun 2015 menunjukkan bahwa
secara nasional penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Persentase penduduk perempuan sebesar 49,75 persen sedangkan laki-laki sebesar 50,25
persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, baik
diperkotaan maupun di perdesaan, jumlah penduduk perempuan juga lebih sedikit dibanding dengan jumlah laki-laki.
Berdasarkan data sensus penduduk tersebut, jumlah antara
laki-laki dan perempuan tidak berbeda jauh. Akan tetapi jika
dikaitkan dengan keterlibatan laki-laki dalam ranah politik,
perempuan cenderung memiliki porsi yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki.
Dewasa ini, tidak ada satupun Negara di dunia, kecuali
Rwanda, yang mana keterwakilan perempuannya di parlemen
mencapai lebih dari 30%. Meskipun demikian, jika merujuk
pada International Parliamentary Union, 2009 misalnya,
sekitar 27 perempuan di dunia telah menempati posisi eksekutif tertinggi di negaranya (dalam KPPPA, 2015). Sementara itu, sekitar 23% dari posisi Mahkamah Tinggi Nasional
diduduki oleh perempuan (dalam KPPPA, 2015). Dari presentasi tersebut jumlah perempuan yang menempati posisi
jabatan publik belum sebanding dengan jumlah penduduka
perempuan di dunia.
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Ada banyak faktor atau hambatan di balik rendahnya
keterwakilan perempuan di parleman. Hambatan tersebut
dapat dibagi kedalam dua faktor yaitu [1] faktor budaya dan
[2] faktor prosedural. Hal ini disebabkan oleh adanya suatu
anggapan bahwa ranah politik merupakan domainnya laki-laki. Hal ini juga sangat berkaitan dengan; (a) budaya patriarki
yang mana dalam suatu tradisi perempuan umumnya dipinggirkan dari jabatan-jabatan publik termasuk anggota parlemen; (b) adat dan agama yang mana membatasi dan bahkan
mengekang potensi perempuan untuk terliba lebih jauh dalam
dunia publik, termasuk dalam parlemen. Selanjutnya (c) kurangnya pengalaman perempuan yang mana biasanya perempuan dipaksa hanya terlibat dan berkiprah pada jabatan-jabatan yang “feminim”, sehingga sulit bagi perempuan untuk
masuk ke dalam ranah “politik formal” (dalam KPPPA, 2015).
Selain dua faktor di atas, kita juga dapat melihat dari
tiga faktor lainnya seperti; (a) proses pencalonan partai politik yang tidak adil, dan tidak ramah kepada perempuan; (b)
sistem pemilu digunakan namun seringkali dalam prakteknya tidak mempertimbangkan kepentingan dan keterewakilan
perempuan di dalamnya; (c) kampanye politik yang berkaitan
dengan persoalan pendanaan dan pembentukan organisasi
yang efektif selama kampanye pemilu (dalam KPPPA, 2015).
Secara sederhana hambatan yang dihadapi perempuan
untuk berpartisipasi dalam bidang politik bermuara pada 4 C
yakni; (a) Cash yang berkaitan dengan modal, kesejahteraan,
dan kemiskinan; (b) Childcare yang berkaitan dengan tang31

gung jawabnya atas anak, orang tua bahkan orang sakit dalam
keluarga, (c) Culture yang berkaitan dengan aturan main dari
politik yang didominasi oleh kaum laki-laki, (d) &RQ¿GHQFH
yang berkaitan dengan keterbatasan akses perempuan keruang publik (dalam KPPPA, 2015).
Dalam banyak kasus di berbagai partai politik misalnya, kaderisasi tidak berjalan dengan lancar bahkan sesekali
terlihat asal-asalan dan biasanya hanya dilakukan saat menjelang pemilihan umum. Terlebih lagi persoalan isu dan peran
politik perempuan masih sangat jarang disiskusikan yang ada
hanyalah perempuan yang diperlakukan sebagai penggembira politik. Hal ini menunjukkan ketidaseriusan partai-partai
politik dalam melibatkan perempuan untuk berperan di ranah
publik. Bahkan tidak sedikit partai politik yang memanfaatkan artis, pengusaha perempuan atau mereka yang punya
modal uang atau populritas (KPPPA, 2015).
Dalam konteks yang berbeda, keterwakilan perempuan
di DPD jauh terlihat lebih baik. Pada tahun 2004, saat DPD
pertama kali dibentuk, jumlah anggota DPD perempuan sebanyak 18%. Pada tahun 2009 meningkat menjadi 28,8% dan
sedikit menurun menjadi 25,8% di tahun 2014. Dari data DPD
ini dapat diperolah informasi bahwa jumlah kandidat perempuan yang berhasil lebih baik dari pencapaian di DPR karena
kandidat perempuan memiliki keleluasaan lebih luas ketimbang kandidat yang berasal dari partai politik (KPPPA, 2015).
Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di Indonesia dalam ranah politik menjadi sesuatu yang diperhitung32

kan. Hal ini, antara lain, karena Indonesia menjadi salah satu
negara yang pernah memiliki presiden perempuan. Pada tahun 2015 sebanyak 30 perempuan terpilih dalam pilkada serentak dan mendapat apresiasi dari kalagan DPR wanita. Dengan demikian kualitas politisi perempuan terbukti dan teruji
dapat setara dengan laki-laki. Di sisi lain, komitmen partai
politik dalam keberpihakan terhadap politisi perempuan semakin menunjukkan sinyal positif. Dengan terpilihnya politisi perempuan tersebut diharapkan dapat menjadi role model
bagi perempuan Indonesia lainnya dalam berkarya dan membangun daerahnya.
Peningkatan jumlah perempuan Indonesia dalam posisi jabatan publik sudah semakin menggembirakan, baik
di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dibuktikan dengan
terpilihnya sejumlah perempuan menjadi lurah/ kepala desa
dan segudang prestasi yang mereka torehkan, diantara mereka penulis paparkan tiga srikandi pemimpin desa perempuan
dari Nangro Aceh Darusslam (NAD).
1. Tiga Srikandi Aceh Pemimpin Gampong
Aceh telah dikenal sebagai provinsi satu-satunya yang
menjalankan sayriah Islam. Peran perempuan di wilayah publik pernah dirasakan oleh masyarakat Aceh beberap abad yang
silam, saat kerajaan Islam Aceh dipimpin oleh tiga perempuan
Aceh. Bukti historis ini menunjukkan betapa Aceh memiliki
tradisi kepemimpinan perempuan yang kuat. Namun, sejalan
dengan perkembangan jaman peran perempuan Aceh di ting33

kat kepemimpinan paling tinggi mengalami pasang surut. Kegagalan wakil walikota inkumben Nur Haliza menjadi Wali
Kota Banda Aceh dalam pemilu kepala daerah yangbaru lalu.
Hal ini menjadi bukti bahwa perjuangan kaum perempuan
Aceh untuk merebut posisi puncak pemerintahan daerah masih membutuhkan waktu dan kekompakan. Dibalik peristiwa
Pilkada Banda Aceh ini, terdapat beberap perempuan Aceh
yang menorehkan keberhasilan sebagai sosok pemimpin publik di tingkat desa (gampong). Mereka adalah Asnani, Yusniar
dan Tasariah.
Asnani adalah sosok kepala desa (keucik) perempuan
gampong atau kampung Pengasingan, Kabupaten Aceh Tengah, provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Gampong Pengasingn dikenal sebagai desa yang pesat dalam hal pembanguQDQEHUEDJDLVDUDQD3HUXEDKDQ¿VLN\DQJWHUMDGLSDGDGHVD
ini tidak lain berkat kepemimpan keucik Asnani, satu-satunya
kepala desa perempuan di kabupaten Aceh Tengah.
Banyak hal yang telah dilakukan oleh Asnani untuk memajukan desa Pengasingan. Diantaranya, Asnani membangun
sarana jaringan listrik, mengadakan koprasi simpan pinjam
husus perempuan, perbaikan jalan secara berkala, penampungan air bersih hingga tempat pemandian khusus wanita.
Sebagai keucik perempuan, karir kepemimpinan
Asnani tidak luput dari berbagai tantangan. Teruatama tantangan budaya setempat yang masih mentabukan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin desa. Namun berkat kerja
34

kerasnya memperjuangkan hak-hak perempuan Aceh, jerih
payah keucik Asnani membawanya untuk meraih sejumlah
penghargaan dari berbagai pihak, antara lain penghargaan
Aceh Award pada tahun 2012. Gerak cepat dalam membangun infrastruktur Asnani merupakan kuncinya untuk menjadi
pemimpin yang berhasil di daerahnya. Asnani tidak mau melihat masyarakatnya berlama-lama hidup dalam keterbatasan
IDVLOLWDV\DQJGDSDWPHQXQMDQJDNWL¿WDVGHVD/DQJNDKFHSDW
Asnani ini terbukti dapat dirasakan oleh masyarakat yang
dipimpinnya. Kecepatan mengambil kebijakan dalam pembangunan prasarana desa terbukti telah menghantarkannya
mendapat banyak pengakuan dan penghargaan sebagai keucik perempuan yang berhasil.
Keucik Gampong lainnya adalah Yusniar. Awlanya perempuan kelahiran kampong (gampong) Cot Mesjid, Banda
Aceh ini tidak berminat menjadi kepala desa. Selain alasan
budaya dan agama yang masih menganggap tabu perempuan
Aceh menjadi kepala desa (keucik), Yusniar adalah isteri sekretaris desa Cot Mesjid, Bahtiar. Ibu dua orang putra ini menghadapi tantangan manakala suaminya yang sekdes tersebut
terhalangi untuk menjadi keucik lantaran bukan asli kelahiran
gampong Cok Mesjid. Tak cukup dengan kendala primordial
tersebut, salah satu anaknya sangat menenatang keiniginan
Yusniar maju sebagai calon keucik. Tidak tanggung-tanggung anaknya sempat mengutarakan ancamannya jika Yusniar
tetap maju dalam persaingan pemilihan keucik. Jika sang ibu
kalah dalam persaingan, putranya akan tinggal jauh dari Cot
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Mesjid, karean merasa malu. Ancaman buah hati dihadapinya
dengan tenang oleh Yusniar, sembari meyakinkan bahwa dirinya merasa memiliki peluang dan dukungan sang suami.
Pengalamanya mendampingi suami yang menjabat sebagai Sekdes Yusniar mencoba maju dalam pencalonan kepala
JDPSRQJ&RW0HVMLG'LOXDULWXDNWL¿WDVQ\DVHEDJDLDQJJRWD
pengajian (majelis wirid dan yasinan) memabawanya terpilih sebagai keucik gampong kelahirannya. Langkah awal yang
ia lakukan adalah meyakinkan dewan gampong (tuhape),
yang kebanyakan dari mereka adalah anggota majelsi wirid.
Melalui dukungan ketua majelis wirid, Nurhayati, yang juga
anggota Tuhape, Yusniar ahirnya menjadi pemenang dalam
kontestasi kepala desa.
Duakui Yusniar, tidak mudah meyakinkan tokoh masyarakat, utamanya kaum laki-laki, untuk mendukungnya dalam pemilihan kepala desa. Beruntung salah seorang anggota
Tuhape adalah tokoh pemuda dan dosen sebuah perguruan
tinggi Islam negeri memberikan dukungan penuh dan meyakinkan Yusniar tentang bolehnya seorang wanita menjadi
pemimpin gampong. Dukungan dua tokoh berpengaruh sangat berarti bagi Yusniar untuk maju dalam persaingan calon
keucik di penghujung tahun 2015. Hasil ahir kontestasi calon
keucik yang juga diikuti oleh kandidat laki-laki tersebut menghantarkan Yusniar sebagai pemenang.
Langkah awal sebagai keucik Yusniar melakukan
pendekatan kepada pesaingnya untuk dilibatkan dalam pem36

bangunan gampong Cot Mesjid. Berutung Yusniar memiliki
Sekdes (Moh. Saleh), seorang mahasiswa fakultas hukum,
yang selalu memberikan dukungan secara optimal baik dalam hal tugas-tugas keseharian sebagai keucik maupun tugas
kemasyarakatan. Tak kalah pentingnya suami Yusniar tetap
membantu, meski tak lagi menjadi Sekdes.
Duet Keucik Yusniar yang selalu ingin belajar dan Sekdes
Muhammad Saleh yang telaten inilah bermacam kebijakan
pembangunan Gampong Cot Mesjid dicanagkan. Diantara
kebijakan umum yang dijalankan Yusniar pada tahun 2017,
sebagaimana tertunag dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Gampong (RPJMG) 2017, adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), kemanidiran ekonomi
masyarakat, dan mengoptimalkan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang. Program dan strategi RPJMG 2017 dihasilkan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong (Musrembang Gampong) yang dilaksanakan
di Balai Pengajian Gampong dan Balai Desa Cot Masjid, yang
dihadiri warga, tokoh adat maupun agama.
Sosok Srikandi Aceh ketiga adalah Tasariah, Keucik
Gampong Twi Kayee, Aceh Jaya. Nama Tasariah sudah menjadi ikon keberhasilan perempuan Kabupaten Aceh Jaya.
Segudang prestasi disematkan kepada Keucik perempuan
satau-satunya yang dimiliki Kabupaten Aceh Jaya sepanjang
tahun 2007-2014. Sejumlah prestasi telah disematkan atas
namanya. Tak heran beberap kali Tasariah di undang ke Istana untuk mewakili Keucik Perempuan Aceh yang berhasil
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membangun ekonomi warganya. Sejumlah penghargaan telah
diberikan pemerintah pusat dan daerah.
Diantara keberhasilan Tasariah selama memimpin Gampong Twi Kayee adalah pendirian lembaga Usaha
Ekonomi Produksi Gampong (UEPG) yang mengantarkan
Gampong ini sebagai desa terbaik dalam pengelolaan ekonomi
desa pada tahun 2009. Setahun sebelumnya Tasariah juga
menggagas Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP).
Keuletanya dalam menggagas berbagai terobosan dalam pembangunan ekonomi desa mengantarkan Keucik Tasariah menyabet penghargaan sebagai desa terbaik dalam bidang pengelolaan dana desa. Keberhasilan inilah yang menghantarkan
Tasariah untuk menempati posisi bendahara di Badan Kerja
Sama Antar Desa di tingkat Kecamatan.
Keberhasilan Tasariah tidak lepas dari gaya kepemimpinannya yang terbuka dan merakyat. Dukungan penuh
sang suami yang mantan kepala desa yang sama tentu tidak
kalah pentingnya bagi Tasriah, sebagaimana umumnya perempuan Aceh yang berkarir di wilayah publik. Bagi Tasariah, keberhasilan apapun tidak ada artinya tanpa dukungan
suami dan anak-anaknya. Keluarga adalah segalanya bagi
Keucik Tasariah yang juga menjadi kader salah satu partai
politik nasional.
Keterbukaan Tasariah dalam hal anggaran Gampong
ia tunjukkan dalam bentuk laporan keuangan gampong yang
setiap saat bisa dipertanggung jawabkan. Tasariah selalu
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mengumumkan dari mana dana Gampong berasal dan kemana dana tersebut hendak dipergunakan. Prinsip keterbukaan
ini nampaknya yang menjadikan Geucik Tasariah mendapat
kepercayaan warga Twi Kayee untuk memilihnya kembali sebagai Keucik untuk kedua kalinya. Meskipun untuk periode
kedua tidak dirasakan kendala yang besar bagi Tasariah untuk
terpilih kembali, diakuinya peran ulama Gampong sangatlah
penting. Pada pemilihan pertama Tasariah menghadapi tantangan dari kalangan ulama pesantren (dayah) yang menolak
kepemimpinan Gampong dipegang oleh seorang perempuan.
Setelah dilakukan pertemuan antara ulama Dayah dengan
ulama dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
yang tidak menghalangi perempuan untuk menjadi pemimpin
desa. Hasil pertemuan tersebut sangatlah luar biasa dampaknya bagi keyakinan Tasariah untuk mendapat dukungan masyarakat dalam pemilihan Keucik Gampong pada tahun 2007.
“Yang tidak diperbolehkan bagi perempuan adalah memimpin
sholat. Selain itu agama membolehkan, seperti menjadi pemimpin Gampong,” kenang Tasariah saat dikunjungi penulis di
kediamannya pada pertengahan Agustus lalu.
Sebagai perempuan, Tasariah dan keucik perempuan
lain, merasakan banyak kemudahan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, terutama terkait dengan kegiatan
yang banyak melibatkan kaum perempuan. Forum majelis
taklim merupakan sarana yang sangat efektif dalam mensosialisasikan program-program pembangunan Gampong. “Terkait dengan program kesehatan reproduksi kaum perempuan
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misalnya, Keucik perempuan jauh lebih bisa terjun langsung
ditengah-tengah kaum ibu dibandin Keucik laki-laki, “tegas
Tasariah bangga. Meskipun demikian, Tasariah selalu didampingi sang suami jika harus menghadiri undangan dari
warganya yang mengadakan hajatan di malam hari. Dan jika
acara dinas dilaksanakan di masjid dengan jamaah kaum pria,
Tasariah, seperti Yusniar dan keucik perempuan lainnnya,
akan mengutus Sekdesnya yang laki-laki. Selain keterbukaan
dan kerjasama dengan semua komponen warga, Tasariah menekankan pentingnya kejujuan dan keihlasan dalam bekerja
untuk masyarakat. “Kerja adalah ibadah”, tegas Tasariah.
2. Sulastri, Kepala Desa Joho Kediri, Jawa Timur
Di Jawa Timur, salah satu desanya dipimpin oleh seorang perempuan. Desa yang bernama Joho itu dipimpin oleh
Sulastri, tamatan SMA yang telah berhasil melakukan perubahan di desanya, khususnya yang berkaitan dengan kaum perempuan (Fajar, 2016).
Banyak hal yang telah dilakukan oleh lurah Sulastri. Diantaranya ia mendirikan koprasi untuk mengusir para
rentenir yang merongrong warga desa sejak puluhan tahun,
mendirikan paguyuban perempuan Sido Rukun, Koprasi simpan pinjam, Taman pendidikan Al-Qur’an bagi anak-anak pra
sekolah dan lain-ain. Di karuniai tanaman pisang yan memlimpah di desanya, lurah Sulastri telah mempelopori usaha
pembutan keripik pisang. Gagasan brilian ini telah menjelma
sebagai perbaikan ekonomi desa, sebagai alternatif bagi para
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ibu-ibu untuk menambah penghasilan mereka (Fajar, 2016).
Memprioritaskan pembangunan dalam bidang pendidikan
dan ekonomi desa yang bersumber dari potensi alam desa ini
terbukti menjadikan Sulastri dikenal sebagai kepala desa perempuan yang berhasil di daerahnya.
3. Ratna Rahayu Pitriyani, Lurah Sadang Serang,
Bandung
Di Jawa Barat Ratna Rahayu Pitriyani dikenal luas
sebagai seorang lurah perempuan yang berhasil. Sejak 2013
lurah Ratna, demikian biasa ia dikenal, diangkat menjadi
Kepala Desa Sadang Serang, Bandung. Ia ini menapaki karir
sebagai pimpinan desa bukanlah tanpa perjuangan. Keuletan
dan kerja keras adalah salah satu kunci kesuksesannya menjadi pemimpin bagi masyarakatnya. Kerja keras ini yang menghantarkan Pitriyani berhasil menjadikan kelurahan yang ia
pimpin sebagai kawasan percontohan bagi pemerintahan kota
Bandung.
Pada usianya yang terbilang masih muda lurah Ratna telah mengukir beragam prestasi. Diantara prestasi lurah
Ratna adalah peningkatan pelayanan yang ramah terhadap
masyarakat. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat Ratna boleh dikata tidaklah lazim. Selain menekankan sikap ramah dalam melayani masyarakat kepada seluruh staf kelurahan, untuk mewujudkan mimpinya menjadi pemimpin yang
akuntabel lurah Ratna memajang semua foto staf kelurahan
di ruang kerjanya. Hal ini dimaksudkan jika ada pengaduan
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masyarakat tentang suatu hal, masyarakat tinggal menunjuk
ke arah foto saja (Kompas.com, 2014). Cara ini terbukti cukup efektif bagi Ratna dalam menyelesaikan segala pengaduan
masayarakat.
Kesuksesan lurah Ratna tidak bisa lepas dari dukungan
suami tercinta. Motivasi yang diberikan oleh suami dan keluarga sangat membantu aktivitasnya sebagai seorang kepala desa. Bagi Ratna, ditengah kesinukannya sebagai seorang
kepala desa, bagi Ratna Keluarga adalah tetap nomor satu.
Bagi Ratna, keluarga merupakan sumber energi yang dapat
menjadikan ia sukses seperti saat ini.
4.

Yuli Merdekawati, Lurah Cigadung, Subang
Jawa Barat

Srikandi desa Jawa Barat lainnya adalah Lurah Yuli
Merdekawati. Ia dalah lurah Cigadung, Subang, Jawa barat.
Selain dikenal dengan sebutan lurah yang multi talenta, Yuli
merupakan contoh seorang pemimpinan perempuan yang
mampu membagi waktu untuk keluarga dan masyarakatnya.
Kordinasi dengan semua unsur adalah kuncu kebrehasilannya selama ini. Sikapnya yang egaliter dan terbuka terpancar
darti kepemimpinan Yuli yang dikenal sebaia sosok kepala
desa perempuan yang ramah. Bagi Yuli batasan pimpinan dan
bawahan tidak menjadi penghalang untuk bersikap egaliter.
Yuli juga dikenal sebagai lurah yang ulet dan penyabar
dalam menghadapi kritik dan masukan dari warga desanya.
Hal ini ia tunjukkan saat Ratna menghadapi cemoohan atas
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kebijakannya terkait penggalian ilegal yang banyak dilakukan
oleh warga. Cercaan datang bertubi-tubi kepada lurah Yuli.
Namun, semua protes warga tersebut ia jadikan sebagai energi untuk introspeksi diri dan menjadikannya sebagai tantangan dalam memimpin masyarakat. Yuli tidak mudah menyerah mengahadapi berbagai pro kontra di masyarakat. Dengan
kordinasi dan dialog dengan semua pemangku kepentingan
terbukti menjadikan Yuli dikenal sebagai lurah yang berhasil.
5.

Perempuan dan gerakan ekonomi desa: dua
contoh inspiratif

Peningkatan ekonomi desa menjadi salah satu unsur
penting dalam hal keberhasilan kepala desa. Salah satu penyebab kegagalan program ekonomi desa berseumber pada faktor kepemimpinan Desa. Kepala desa sebagai pemimpin masyarakat desa tidak memiliki imajinasi dan prakarsa yang kuat
untuk menggerakkan masyarakatnya dan mengonsolidasikan
aset ekonomi lokal.Pada umumnya Kepala Desa hanya berkutat dengan mengelola bantuan dari pemerintah baik itu pusa,
provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan sering kali bantuan yang diberikan tersebut masih belum menyentuh gerakkan
ekonomi lokal (Kemendes, 2015).
Dalam banyak kasus kepemimpinan di tingkat desa ini
dapat dicemati pada keberlangsungan nasib Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Sejumlah kasus matinya BUMD terjadi saat
pergantian kepala desa. Setelah adanya pergantian kepala
desa baru BUMD tersebut biasanya meredup, berhenti berakWL¿WDV GDQ ODPD NHODPDDQ JXOXQJ WLNDU +DO LQL GLNDUHQDNDQ
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adanya ketergantungan yang tinggi kepada kepala desa yang
lama. Dengan kata lain, aspek kepemimpinan desa nyatanya
menjadi faktor kunci kegagalan meupun keberhasilan dalam
menggerakkan potensi ekonomi lokal (Kemendes, 2015).
Dibalik nasib tragis yang banyak menimpa BUMD, terdapat sebuah kisah sukses kepemimpinan perempuan desa
dalam menggerakkan potensi ekonomi desa. Adalah Suyatmi,
kepala desa perempuan di Desa Petingsari, Sleman, Yogyakarta, yang dikenal sebagai inspirator denyut ekonomi di desanya. Suyatmi behasil membangun ekonomi warganya dengan memanfaatkna secara maksimal sumber daya alam yang
ada, yakni Gunung Merapi. Bagi Suyatmi Gunung Merapi
yang lekat dengan kehidupan desa Petingsari adalah potensi
ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh warga yang dipimpinnya. Gunung Merapi tidak lagi sebatas paku bumi yang setiap
saat bisa meletus, tetapi telah disulap oleh Kepala Desa Suyatmi menjadi kawasan wisata alam dan wisata budaya yang
dikelola secara gotong royong oleh masyarakat Petingsari. Berawal dari jeep sewaan yang digunakan sebagai transportasi
wisata, kini warga desa Petingsari telah memiliki 9 komunitas
jeep yang selalu siap melayani para wisatawan local maupun
manca negara (Kemendes, 2016).
Selain wisata alam, Kepala Desa Suyatmi telah melakukan terobosan wisata budaya Petingsari dengan menyediakan
penginapan untuk wisata live in (merasakan hidup di desa).
Wisata budaya ini banyak diminati wisatawan asing, yang ingin mengenal lebih dekat budaya dan masyarakat Petingsari.
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Pengembangan wisata alam dan budaya ini kini telah menjadi
identitas masyarakt Petingsari yang berhasil menjadikan potensi alam menjadi penggerak ekonomi masyarakat di perdesaan (Kemendes, 2016).
Kisah sukses pemimpin perempuan lainnya dalam peningkatan ekonomi masyarakat dilakoni oleh Hanik Dwi Martya, kepala desa di Desa Tunjung Tirto, Kecamatan Singosari,
Malang, Jawa Timur. Menggali aset desa desa adalah kunci
NHEHUKDVLODP+DQLN/HWDNJHRJUD¿VGHVD7DQMXQJ7LUWR\DQJ
berada di jalur Kabupaten Malang dan kota Batu tidak mau di
VLDVLDNDQEHJLWXVDMD'LWDQJDQ+DQLNEHUNDKJHRJUD¿VLQL
berhasil di ubah menjadi kawasan sentra ekonomi masyarakat
yang dinamis di Jawa Timur.
Setelah memetakan potensi desa Tunjung Tirto, Hanik mengusung ide pembukaan Pasar Desa. Kehadiran pasar
desa yang dilaksanakan tiap hari Minggu ini lambat tapi pasti
WHODKPHQJJHUDNNDQHNRQRPLGDQNUHWDL¿WDVPDV\DUDNDW\DQJ
ia pimpin. Selain kesadaran mengenai potensi pasar, analisa
aset juga memunculkan kesadaran adanya aset sumber daya
manusia yang begitu besar. Lokasi desa Tanjung Tirto yang
strategis di jalur Kabupaten Malang dan Kota Batu menjadikan desa ini sebagai desa industri dan perdagangan. Banyaknya pengusaha desa mendorong desa Tunjung Tirto untuk
membuat paguyuban pengusaha. Para pengusaha ini kemudian diminta untuk peduli terhadap pembangunan desa dengan cara mengumpulkan dana sosial dari penguasaha sebagai
salah satu sumber pendapatan asli desa.
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Rencana pembuatan Bank Desa juga menjadi prioritas yang diambil oleh Pemerintah Desa Tunjungtirto. Hal ini
GLODNXNDQVHWHODKPHQ\DGDULEHVDUQ\DDVHW¿QDQVLDO\DQJEHUjalan di lingkup desa. Pemerintah desa akan mengintegrasikan
keuangan yang beredar menjadi satu pintu melalui bank desa.
Pembuatan bank desa ini bisa menjadi salah satu Badan Usaha Milik Desa yang layak dikembangkan.
Cerita-cerita di atas menunjukkan peran kepemimpinan
perempuan sebagai kepala desa yang memimpin masyarakat
yang betul-betul mampu membangkitkan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Desa. Dalam
hal ini kepala desa mengambil prakarsa untuk pengembangan
ekonomi dengan membuat pelatihan-pelatihan secara mandiri dan revitalisasi aset Desa hingga mampu menghasilkan komoditas unggulan desa yang sangat besar (Kemendes, 2015).
E.

Perempuan dalam Pandangan Agama dan Budaya Nusantara

Semua ajaran agama besar memiliki pandangan positif
terhadap peran publik kaum perempuan. Tafsir religi (yang
umumnya dilakukan oleh agamawan laki-laki) yang memposisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki yang menjadi
salah satu faktor utama dan kendala bagi kaum perempuan
untuk memperoleh hak dan kesempatannya. Tafsir religi yang
kurang menguntungkan kaum perempuan ini sudah banyak
ditentang oleh kalangan mufassir kontemporer yang memandang tidak ada perbedaan peran publik perempuan dan
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laki-laki, sebagaimana akan dijelaskan kemudian. Beragam
pandangan positif ajaran agama-agama terhadap peran perempuan itu adalah sebagai berikut:
1. Islam
Seiring dengan hadirnya wacana global tentang pembebasan (liberation) dan pemberdayaan (empowerment)
kaum perempuan, fenomena kesetaraan gender telah menjadi isu penting dalam setiap agama, termasuk Islam. Di tengah-tengah masih kuatnya beraram upaya meminggirkan
kaum perempuan dan dominasi kaum laki-laki atas perempuan, kalangan feminis berusaha mengeluarkan perempuan
dari pusat laki-laki (Munawar-Rachman, 1996:24-25). Kaum
perempuan harus dibebaskan dari peran kulturalnya selama
ini sebagai „kanca wingkingெ (Bhasin, 1996). Salah satu pemikiran yang memberikan sumbangan terhadap hubungan
DWDX UHODVL JHQGHU DGDODK DGDQ\D SHUEHGDDDQ ¿VLNELRORJLV
antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu antara lain
WHUOLKDWSDGDWDPSLODQ¿VLNRUJDQUHSURGXNVLVHSHUWLDODWNHlamin dan buah dada (Hidayat & umar, 2001).
Kenyataan biologis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan ini telah melahirkan dua teori, yaitu teori
nature (alami-pen.) dan teori nurture (sosial-budaya-pen.)
(Hidayat & umar, 2001). Teori nature mengatakan bahwa
perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan adalah bersifat kodrati (nature). Anatomi biologis laki-laki yang berbeda
dengan perempuan menjadi faktor utama dalam menentukan
peran sosial di antara keduanya. Laki-laki memerankan peran
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utama dalam kehidupan masyarakat karena dipandang lebih
potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Sementara itu, teori
nurture berpendapat bahwa perbedaan relasi gender antara
laki-laki dan perempuan tidaklah ditentukan oleh faktor biologis, melainkan lebih karena kontruksi sosial-budaya. Oleh
karena itu, peran-peran sosial atau etika sosial yang membedakan relasi laki-laki dan perempuan yang selama ini dianggap baku dan difahami sebagai doktrin keagamaan, menurut
penganut teori nurture, pada dasarnya bukanlah merupakan
kehendak Tuhan, dan bukan pula merupakan produk determinasi biologis, melainkan sebagai produk kontruksi sosial
(Hidayat & umar, 2001).
Berkaitan dengan dua teori di atas, al-Qurெan tidak
memberikan dukungan yang tegas terhadap salah satunya,
tetapi al-Qurெan cenderung memberikan kebebasan kepada
NHFHUGDVDQ PDQXVLD GL GDODP PHQJLGHQWL¿NDVL SHPEDJLDQ
peran antara kaum laki-laki dan perempuan. Dengan demikian terbuka peluang adanya penafsiran dalam membangun
pola hubungan gender yang saling menguntungkan. Berikut
ini akan diuraikan sejumlah persoalan perempuan yang merupakan hasil pemahaman atau penafsiran para pemikir Muslim yang berkaitan dengan relasi gender, yang meliputi persoalan kepemimpinan, kesaksian, kewarisan, dan hijab.
Persamaan dalam Kedudukan dan Potensi Salah merupakan satu prinsip dari ajaran Islam (al-Qur’an) adalah ajaran tentang persamaan di antara manusia. Manusia menempati kedudukan yang sama di hadapan Allah. Faktor yang
48

membedakan antara laki-laki dan perempuan di hadapan AlODKEXNDQODKNDUHQDIDNWRU¿VLNELRORJLVQ\DPDODLQNDQVHmata karena ketaatan kepadaNya (al-Taqwa). Di antara ayat
al-Qurெan yang memuat prinsip persamaan ini antara lain:
Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari laki-laki dan perempuan, dan Kami
jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar
kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara
kamu adalah yang paling bertakwa (Q.S. 49:13)1.
Ajaran persamaan ini digemakan juga oleh Nabi Muhammad SAW., ketika beliau menyatakan: “Wahai manusia!
Dengarlah! Tuhanmu adalah satu. Tidaklah orang Arab lebih
superior dibanding non-Arab. Begitu juga orang non-Arab tidak lebih superior dibanding orang Arab. Tidak pula orang yang
berkulit hitam lebih superior dari orang kulit putih, dan bagitupun tidaklah orang berkulit putih lebih superior dari orang kulit hitam, melainkan karena kesalehannya” (Iqbal, 1997).
Selain itu ditemukan pula ayat al-Qur’an yang secara
khusus menunjuk kepada persamaan antara laki-laki dan
perempuan. Di antara ayat-ayat itu adalah: Siapa saja yang
mengerjakan amal-amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, sedang mereka orang yang beriman, maka mereka
itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walau
sedikitpun (Q.S. 4:124)2. Barangsiapa yang mengerjakan amal
saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya ke1
2

Lihat Qur’an Surah Al-Hujuraat: 13
Lihat Qur’an Surah An- Nisaa: 124
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hidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang
telah mereka kerjakan (Q.S. 16:97)3.
Selain persamaan kedudukan, secara potensi diakui
pula bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mahmud Syaltut, dalam bukunya al-Islam wa alThaqat al-Mu’attalat menegaskan, bahwa tabiat kemanusiaan
antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sama. Allah
telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana
menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua
dianugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk
memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis
kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitasnya, baik
yang bersifat umum maupun yang khusus (Shihab, 1994).
Salah satu ayat yang selalu menjadi fokus utama ketika membahas masalah rumah tangga dan efek kepemimpinan
adalah ayat 34 surat al-Nisa. Dari ayat ini telah muncul pandangan yang stereotip bahwasanya kepemimpinan dalam rumah tangga itu ada di tangan suami (laki-laki). Dari kepemimpinan yang domestik ini kemudian melebar ke sektor publik,
\DQJ MXJD PHQHPSDWNDQ ODNLODNL VHEDJDL ¿JXU SHPLPSLQ
Pandangan yang demikian ini telah mendorong kalangan pemikir Muslim untuk melihat kembali pemaknaan ayat tersebut, karena dilihatnya mengandung penafsiran yang bias gender yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi
kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian
3
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Lihat Qur’an Surah An-Nahl: 97

mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka. Oleh sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat
kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada
oleh karena Allah telah memelihara (mereka)4.
Menurut Quraish Shihab ayat di atas merupakan legitimasi kepemimpinan laki-laki (suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Menurutnya
kepemimpinan ini sesungguhnya tidak mencabut hak-hak isteri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta
pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan
suami. Dalam pendapatnya kepemimpinan ini merupakan
sebuah keniscayaan, karena keluarga dilihatnya sebagai sebuah unit sosial terkecil yang membutuhkan adanya seorang
pemimpin. Alasan yang dikemukakannya, bahwa suami atau
ODNLODNLPHPLOLNLVLIDWVLIDW¿VLNGDQSVLNLV\DQJOHELKGDSDW
menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga dibandingkan dengan isteri. Di samping itu suami (laki-laki) memiliki
kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan seluruh anggota
keluarganya (Shihab, 1996). Untuk memperkuat pendapatnya
Shihab mengutip al-Qur’an ayat 228 dari surah al-Baqarah:
Para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat/tingkat atas mereka (para isteri) (Q.S.
(2):228)5.

4
5

Lihat Q.S An-Nisaa ayat 34
Lihat Qur’an Surah Al-Baqarah: 228
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Persoalan kepemimpinan (imamah) perempuan atau
peran mereka di wilayah publik sering dikaitkan dengan sebuah
hadits Nabi yang seolah-olah melarang kepemimpinan perempuan. Hadis Nabi yang berasal dari Abi Bakrah tersebut menyatakan, ketika Nabi SAW mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat puteri Kisra sebagai penguasa mereka, beliau
bersabda: “Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” (HR Bukhari). Namun
demikian, menurut mufassir Indonesia Quraish Shihab, yang
perlu digaris bawahi dari hadis di atas adalah, bahwa hadis itu
tidak bersifat umum. Ini terbukti dari redaksi hadis di atas yang
semata menunjuk kepada masyarakat Persia dan tidak ditujukan untuk semua masyarakat dan dalam semua urusan6.
Jika hadits di atas dipahami sebagai pesan dan ketentuan yang mutlak dari Nabi bahwa syarat kepemimpinan itu
mesti laki-laki, maka mengapa al-Qur’an menunjukkan kisah
seorang perempuan yang memimpin negara. Kisah al-Qur’an
tentang kesuksesan Bilqis menjadi ratu dari negeri Saba’ merupakan bukti kuat pandangan positif kitab suci al-Qur’an terhadap kepemimpinan perempuan, sebagaimana diutarakan
dalam surah al-Naml (27: 23)7, “ Sesungguhnya Aku (Hud)
menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka,
dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa terbuka peluang bagi perempuan untuk men6
7
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Quraish Shihab. Op. Cit., hal. 314
Lihat Surah An-Naml: 23

jadi kepala negara. Kesimpulan yang demikian juga diperkuat
dengan tidak adanya hadis Nabi yang secara jelas mensyaratkan pemimpin itu harus laki-laki. Fakta sejarah ikut memperkuat kebolehan perempuan menjadi kepala negara, yaitu
dengan adanya beberapa orang ratu (sulthanah) di kerajaan
Aceh (Mas’udi, 1997).
Ayat al-Qur’an lain yang sering menjadi rujukan terkait
dengan hak-hak politik perempuan adalah surat 9:718, “Dan
orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya bagi sebagian yang lain. Mereka
menyuruh untuk mengerjakan yang ma’ruf, mencegah yang
munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi
rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana”. Secara umum ayat di atas dipahami sebagai
gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara
laki-laki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan.
Menurut Shihab pengertian kata awliya mencakup kerjasama,
bantuan, dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang terkandung dalam kalimat menyuruh mengerjakan yang ma’ruf
mencakup segala segi kebaikan. Sehingga setiap laki-laki dan
perempuan hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat
agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau
nasehat dalam berbagai bidang kehidupan (Shihab, 1996).
Namun pada kenyataannya, tafsir ayat ayat-ayat tentang kepemimpinan masih menjadi kendala pada sejumlah
masyarakat, antara lain di Aceh. Hasil observasi lapangan
8

Lihat Qur’an Surah At-Taubah 71
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penulis, agama (ayat-ayat al-Qur’an) yang dipahami parsial
masih dijadikan oleh politisi laki-laki dan kalangan pemuka
agama untuk “menjegal” pesaingnya dari kalangan perempuan. Hal ini sangat ironis dengan fakta sejarah Islam di kerajaan Aceh di masa silam yang pernah dipimpin oleh tiga penguasa perempuan (sultanah).
2. Kristen Protestan
Dalam tradisi Kristiani, keberadaan laki-laki dan perempuan hakikatnya adalah setara. Pandangan positif al-Kitab
tersebut digambarkan oleh Kejadian 1 ayat (27), Mazmur 8
ayat (59) bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Allah. Bukan berarti Tuhan punya telinga dan sebagainya,
tetapi manusia selain merupakan anugerah sebagai mahkluk
yang mulia, juga mempunyai kewajiban untuk mencerminkan
citra Allah yang mulia (Surya, 2013).
Dalam Kejadian 2 ayat (15-18) disebutkan; “Tuhan
menciptakan manusia di taman Eiden untuk mengusahakan
dan memelihara Eiden. Eiden itu bukan merupakan suatu
tempat, tetapi merupakan sebuah kondisi, yang kita sebagai
orang yang beriman menggambarkannya sebagai salam, salom, sahdu dan sandu. Suasana di mana relasi manusia dengan Allah, relasi manusia dengan sesama, dengan lingkungan
terjadi harmonisasi (Surya, 2013). Ditegaskan pula, khususnya dalam di Kejadian 2 ayat (18), yang menyatakan, “Tidak
baik manusia itu seorang diri saja, aku memberikan penolong
yang sepadan dengan dia.”
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Teks ini secara tradisional ditafsirkan hadirnya seorang perempuan bagi laki-laki. Jika ditafsirkan bermakna
bahwa manusia jangan merasa sombong. Maksudnya orang
sadar bahwa dalam mengelola Eiden ini dia membutuhkan
orang lain serta bagaimana orang menerima kehadiran orang
lain sebagai penolong yang diberikan oleh Allah dan punya
kedudukan yang sama. Hal ini mempunyai konteks umum
dan khusus. Konteks umum adalah bagaimana orang menerima kehadiran orang lain sebagai penolong, bukan sebagai
rival yang harus disingkirkan. Sedangkan dalam konteks khusus adalah bagaimana seseorang menyambut istri atau suami(Surya, 2013).
Wacana posisi perempuan dalam tradisi Kristen sudah
terjadi di masa Yesus. Terdapat tiga mazhab, yaitu Mazhab
Farisi, Mazhab Bilel dan Mazhab Sama’i. Mazhab Bilel misalnya, perempuan dipandang dalam posisi yang rendah, sehingga laki-laki boleh menceraikan perempuan dengan alasan
apa saja. Terkait dengan masalah tersebut, Yesus memberikan
pengajaran; “Tidakkah kamu membaca bahwa Tuhan menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan
perempuan. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu
daging, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa
yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh
manusia” (Surya, 2013).
Dalam tradisi reformasi, al-Kitab memegang peranan
penting dalam mengembangkan iman umat Kristus (KPP,
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2004). Beberapa prinsip yang dianggap menjadi inti ajaran
maupun identitas Kristiani adalah:
a. The “golden rule” yang dimaksud sebagai inti dari kehidupan yang ditawarkan dan diajarkan dengan bayaran
sangat mahal dan kasih. Kasih itu adalah kekuatan yang
membongkar batas dan meninjau prasangka yang ada dalam diri manusia. ia sebagai titik tolah untuk berdialog lebih
jauh. Titik tolak ini akan mengkonfortasi diri dengan proses
dan target di dalam kehidupan sehingga proses pembaruan
diri patut dilakukan terus menerus. Kekristenan dijadikan
media untuk pembaruan manusia dalam berbagai aspek:
internal maupun relasi dengan manusia lainnya.
Pengalaman adalah cara membahasakan “kasih” itu.
Oleh karena kasih itu tidak abstrak tetapi konkret dan dialami. Bagaimana mewujudkan kasih ditengah ketimpangan, termasuk ketimpangan relasi gender yang telah terus
menerus mengakibatkan sekelompok orang merasa melulu
menjadi korban sedangkan pada pihak yang lain terdapat
kelompok orang yang terjebak dalam kemanjaan kuasa dan
ketidaksetraan.
Pemahaman bahwa Allah adalah kasih, ia menginginkan kasih menjadi aura kehidupan segenap ciptaanNya.
Kalau re-kreasi dilakukan manusia dalam berbagai bentuk
dan corak, yang disebut kebudayaan maka yang diharapkan
hal itu dilandasi oleh kasih, berproses di dalam kasih atau
terhadap yang lain dan mencerminkan eksistensi dari ciptaan itu sendiri maupun Sang Penciptanya.
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b. Keadilan Allah adalah karakter yang mengamati semesta ini, baik dalam hukum kausalitas maupun relasi-relasi lainnya. Keyakinan akan prinsip ini mengingatkan terus menerus akan bahwa kepercayaan kepada Allah maka
keadilan itu perlu dijabarkan secara mendetail dalam aspek-aspek hidup.
c. Kebudayaan manusia telah berkembang begitu lama dan
mengandung kompleksitas yang tinggi sehingga terlihat
kesulitan besar untuk merubah dengan sekehendak hati.
Namun pemahaman yang dapat melandasi pendekatan terhadap berbagai bentuk kebudayaan tidaklah asing, karena
pendekatan itu sama saja dengan melakukan pendekatan
terhadap teks Alkitab yang ditulis dalam berbagai bentuk
kebudayaan penulis, pembaca dan pendengarnya.
Prinsip melandasinya adalah bahwa roh Allah
bekerja di dalam setiap ciptaanNya (manusia dan ciptaan
lainnya) dengan segala cara sesuai dengan kehendakNya.
Dengan demikian tidak ada kebudayaan manusia yang
melulu mengandung hal-hal yang tidak baik dan disamping itu tidak pula ada kebudayaan manusia yang sempurna.
Manusia sebagai citra Allah, menempatkan manusia (perempuan dan laki-laki) dalam posisi setara. Manusia memerlukan hikmat untuk mempertahankan entitasnya
sebagai “citra Allah”. Hubungan-hubungan utama dalam
kerangka sebagai citra Allah antara lain:
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a. Hubungan manusia dengan Allah, manusia adalah
citraNya. Hal ini sudah jelas. Namun yang masih
terlihat timpang adalah penggambaran Allah sering
didominasi secara maskulin (Bapa, Raja, Hakim)
dan itu yang selalu diteruskan dalam tradisi gereja. Padahal didalam Alkitab sendiri menempatkan
ciri dan karakter Allah yang juga feminime seperti: bagaikan induk ayam yang melindungi anaknya,
Ibu bagi umatNya, mengajar umatNya berjalan,
merawat, dll. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh
perempuan. Dengan mengungkapkannya dengan
lebih adil menjadi bagian dari pewarisan tradisi,
maka hubungan-hubungan dengan Allah akan lebih
memberdayakan manusia yang mengininkan relasi
yang khusus, unik dan bervariasi dengan Allah.
b. Hubungan manusia dengan sesama, yang dalam
spririt cinta kasih dan citra Allah, semua manusia
layak dihargai dan diperlakukan dengan setara dan
adil, sekalipun berbeda dalam banyak hal, secara
kodrati maupun hasil konstruksi sosial.
c. Hubungan manusia dengan ekologi, melihat rumahnya ini dengan kecintaan untuk memelihara,
malayani sehingga menjadi kediaman yang bertahan untuk generasi selanjutnya. Suatu bentuk kecintaan dan keadilan yang berdasar pada keinginan
mempertahankan citra itu.
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Dipihak lain, banyak pula perempuan dan laki-laki
yang susah payah dan beresiko, dapat mempertahankan citra itu dengan setia dalam kesederhanaan sekalipun di antara mereka ada yang namanya tidak tersebut, tidak diingat
atau sengaja dihilangkan dalam penuturan karena pandangan
tertentu. Mereka berjuang sehingga melahirkan pengakuan
bahwa mereka adalah citra Allah yang setara dengan manusia
lainnya. Hal itu dapat dilihat dalam cerita-cerita dibawah ini:
a.

Perempuan yang mengurapi Yesus, yang melakukan tindakan pengurapan, keluar dari batas-batas yang dibuat
untuk memasung kesetaraan. Perbuatannya itu diingat
Yesusu dan dipesankan untuk diingat komunitas sebagai
keberanian berdasarkan iman untuk dengan jeli melakukan tindakan pemulihan dan pembebasan dari struktur
yang tidak adil.

b.

Perempuan Samaria yang menggugat paradigma yang
dimunculkan oleh Yesus untuk pembongkaran struktur
yang tidak adil berdasarkan ras (rasial).

c.

Perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus sebagai misionaris yang memulai titik balik gerakan Yesus
dengan memperkenalkan fenomena pembebasan.

d. Yusuf Arimatea, dalam solidaritas terhadap ketimpangan
struktur dan sistem yang dilegitimasi oleh hukum-hukum
agama dan politik.
e.

Maria ibu Yesus, mewakili paradigm pembebasan muda
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yang sering disubordinasi karena peran reproduksi, sebuah peran yang dianggap alamiah dan arena itu tidak
bernilai.
f.

Miryam seorang pemimpin agama yang menempatkan
diri sebagai mitra bagi saudarqa laki-laki, dan membebaskan diri dari diskriminasi kultur, politik maupun agama.

g.

Yesus, adalah salah satu diantara manusia yang berusaha mempertahankan citra itu sampai ke akhir hayatnya.
Ia dimuliakan oleh Allah karena jalan hidupnnya adalah jalan kasih, jalan untuk mempertahankan kesetaraan
semua manusia dihadapan Allah yang mutlak. Jalan
yang membuka hubungan-hubungan yang telah kaku
karena perbedaan kelas, ras, gender dan berbgai perbedaan lainnya.

Pokok tentang citra Allah ini membuka kemungkinan
yang sama sulit maupun luasnya kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan hal yang mulia, termasuk didalamnya
krisis terhadap berbagai bentuk penidasan karena hal itu berarti penghancuran terhadap citra itu. Pada lain pihak melihat
eksistansi Allah sebagai hal yang sangat pribadi untuk laki-laki maupun perempuan; setiap orang layak bertemu dam mneJDODPL WDQSDZDNLO SHUWHPXDQGHQJDQ$OODKGDQEHUHÀHNVL
dalam totalitas pemahaman diri dan pengalamannya (KPP,
2004).
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3. Katolik
Persoalan gender dalam Katolik tidak terlepas dari
konteks tradisi dan budaya, khususnya budaya agama Yahudi.
Dalam agama Yahudi, laki-laki mempunyai posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Dominasi ini
menciptakan ketidak adilan gender. Ketika suatu perbuatan
itu dilakukan oleh laki-laki, maka dianggap sebagai suatu kebenaran. Begitu juga di Indonesia, ajaran Kristen tidak dapat
terlepas dari budaya warga Indonesia (Surya, 2013).
Dalam Kejadian 2 disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari bumi. Manusia yang pertama kali diciptakan adalah Adam. Kemudian dari tulang rusuk Adam diciptakanlah Hawa. Kemudian disebutkan bahwa Adam jatuh ke
dalam dosa karena Hawa. Teks ini memunculkan pandangan
bahwa perempuan adalah manusia kedua. Perempuan juga
dipandang sebagai sumber dosa. Gereja mengambil teks ini
sebagai dasar pandangan hubungan (relasi) antara laki-laki
dengan perempuan. Hubungan ini dipandang hanya berdasarkan jenis kelamin saja. Posisi sub ordinat perempuan seperti
inilah yang menjadi dasar pandangan awal gereja mengenai
perempuan (Surya, 2013)..
Namun dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman, Gereja menolak ketidakadilan
gender, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Gereja memperhatikan dengan serius dasar-dasar ajaran agama,
\DLWXWUDGLVLWHRORJLGDQ¿OVDIDWNLWDEVXFLVHUWDDMDUDQJHUHMD
dengan pastoral lainnya (Surya, 2013).
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a. Aspek Tradisi
Salah satu sumber ajaran iman dan moral Katolik adalah tradisi. Tradisi gereja masih dipengaruhi oleh budaya yang
bersifat patriarkhi. Suami merupakan penguasa dalam keluarga. Wanita diletakkan dalam posisi subordinat. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan gender yang mendasar.
Namun Perjanjian Baru memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama, sehingga dengan jelas Perjanjian Baru
menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diadakan perubahan penafsiran kitab suci, terutama Kitab Perjanjian Lama (KPP, 2004).
b. Aspek Teologi dan Filsafat
Dalam Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan,
pencitraan Allah adalah sebagai Bapak, sehingga muncul pandangan bahwa Allah adalah laki-laki. Hal ini mengontruksikan
suatu pemikiran bahwa laki-laki adalah penguasa dalam keluarga sehingga sangat berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Sesungguhnya hubungan manusia dengan
Allah adalah bersifat personal sehingga Allah dapat memperVRQL¿NDVLNDQGLULVHEDJDL%DSDNPDXSXQVHEDJDL,EX
c. Aspek Kitab Suci
Dalam Kejadian 2 pasal 2 ayat (5) disebutkan bahwa
perempuan merupakan manusia kedua, perempuan sebagai
penggoda. Teks normatif ini sangat berpotensi memunculkan
kekerasan dalam rumahtangga jika ditafsirkan secara salah.
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Padahal dalam Kejadian 1 ayat (26) disebutkan bahwa Allah
menciptakan laki-laki dan perempuan sama secitra dengan
Allah, keduanya adalah baik.
Dalam Kitab Perjanjian Lama, banyak ketentuan-ketentuan yang menempatkan perempuan sebagai mahkluk kedua,
dan diposisikan pada posisi yang sub ordinat. Hal ini sangat berpotensi memunculkan kekerasan psikologis dalam keluarga.
Pencitraan perempuan yang cenderung terasa tidak
adil gender ini diperbaharui dan diformulasikan kembali dalam Kitab Perjanjian Baru. Dalam Kitab Perjanjian Baru, perempuan mendapat posisi yang sejajar dengan laki-laki. Yesus
menempatkan perempuan pada posisi yang harus dihormati.
Bahkan karena dianggap terlalu memuliakan perempuan dan
terlalu memperjuangkan perempuan inilah kemudian Yesus
ditangkap dan kemudian dihukum salib oleh penguasa pada
waktu itu yang memegang faham patriarkal.
d. Aspek Ajaran Gereja
Dalam pandangan Gereja Katolik, perempuan dianggap mempunyai martabat yang sama dengan laki-laki. Mereka mempunyai hak untuk berperan dalam masyarakat. Pengakuan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan haruslah
dihormati. Gereja mengemukakan sikap keterbukaan dalam
keluarga, sehingga interaksi dalam keluarga muncul kesejajaran. Gereja Katolik dengan jelas bersikap tidak toleran terhadap ketidakadilan, termasuk ketidakadilan gender yang berpotensi memicu kekerasan dalam keluarga.
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Dalam tradisi Katolik juga ada satu komisi yang melayani urusan keluarga yaitu pastoral keluarga yang bertugas
melakukan pendampingan keluarga, untuk menanggulangi
munculnya kekerasan dalam rumahtangga, termasuk perceraian. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Gereja
Katolik menolak ketidakadilan gender. Tetapi untuk mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat masih terdapat
hambatan yaitu faktor tradisi patriarkhis.
4. Hindu
Dalam pandangan Hindu keberadaan alam semesta
adalah ciptaan Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Alam sesmesta keberadaannya bukan sesuatu yang memang sudah
ada, ia ada karena memang diciptakan sebagaimana dinyatakan dalam Artharvaveda VI. 61.3: Aku (Tuhan Yang Maha
Esa) menciptakan langit dan bumi. Aku menciptakan musim-musim dan tujuh sungai suci.
Demikian Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam
semesta ini secara bertahap, setelah bumi (alam semesta)
diciptakan barulah kemudian menyusul penciptaan makhluk-makhluk isinya seperti tumbuhan, binatang, kemudian
manusia.
Wanita sebagai istri bukanlah pendamping suami semata, tetapi hidup bersama untuk menyukseskan swadharma
grhasta asrama, membina putra menjadi suputra dan bersama-sama untuk mengabdi pada jagat. Dengan kata lain, sesungguhnya wanita menurut pandangan Hindu sangat mulia,
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sejajar dengan laki-laki. Cuma dalam beberapa ketentuan
adat-istiadat sering dijumpai wanita menjadi subordinasi laki-laki, atau hanya sebagai pelaksana kebijakan kaum laki-laki. Padahal sesunguhnya perbedaan laki-laki dan perempuan
hanyalah swadharma-nya (KPP, 2004).
Ajaran agama Hindu telah meletakkan fondasi yang
kokoh bagi terciptanya kesetaraan gender antara perempuan
dan pria. Garansi’ kesetaraan yang mematahkan predikat stereotip bahwa perempuan itu manusia kelas dua secara jelas
tersurat dalam ajaran Weda, meskipun masih berupa dasardasar ajaran etika seperti ajaran sila krama, tata susila dan tri
hita karana. Ajaran-ajaran itu selanjutnya melahirkan beragam ajaran sesana seperti wiku sesana, rsi sesana, werti sesana,
aji sesana, stri sesana serta putra sesana (KPP, 2004).
Menurut I.B. Sudarsana, sesana-sesana ini yang mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat Hindu, sehingga
tercipta gerak kehidupan yang harmonis dan selaras di dalam
kegiatan bermasyarakat. Jika merujuk pada kitab suci Weda,
tak ada yang namanya gender dominan maupun sub dominan. Tak ada ada doktrin bahwa pria itu lebih tinggi hakikat
serta martabatnya dibandingkan kaum wanita. Wacana tentang tuntutan kesetaraan gender antara perempuan dan pria,
katanya, makin lantang diteriakkan para perempuan di belahan dunia mana pun. Tuntutan tentang kesetaraan gender
ini sangat manusiawi bahkan mulia. Belakangan ini kaum
perempuan sudah berani bersuara lantang dan tergerak hatinya untuk mengetahui jati dirinya serta mengetahui secara
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jelas dan tegas tentang hak dan kewajiban seorangperempuan
(KPP, 2004).
Tuntutan kesetaraan gender dianggap sebagai sebuah
kritik dan rem untuk kaum pria supaya tidak memperlakukan seorang perempuan semena-mena. Prinsip kesetaraan
dan keharmonisan antara kaum perempuan dan pria harus
dilandasi dengan suara hati nurani yang berbudi luhur sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Lanjut Sudarsana, konsep kesetaraan gender dari sudut pandang ajaran
agama dijelaskan dalam ajaran Maya Tattwa. Dalam ajaran
itu diungkapkan Sang Hyang Widhi bermanifestasi menjadi
dua kekuatan untuk menciptakan alam semesta beserta isinya
yakni kekuatan cetana (kesadaran) disebut kekuatan purusa
(maskulinum). Kekuatan yang lainnya adalah acetana (ketidak sadaran) yang disebut kekuatan prakerthi atau predhana
(feminin). Kedua kekuatan itu memiliki proporsi serta fungsi
masing-masing (KPP, 2004).
Kekuatan purusa menciptakan parama siwa tattwa,
sadha siwa tattwa, siwa tattwa sampai terciptanya kekuatan
panca dewata. Kekuatan predhana menciptakan kekuatan
mahat, budhi, ahamkara, triguna, panca tan matra sampai
adanya kekuatan panca maha butha. ‘’Ajaran Maya Tattwa
ini menegaskan bahwa sebelum manusia tercipta, kesetaraan
gender unsur kewanitaan dengan unsur kelaki-lakian telah
diciptakan. Namun memiliki proporsi dan fungsi masing-masing serta berjalan sinergis, saling ketergantungan seolah-olah
terciptanya suatu sistem sebagai ekosistem,’’ jelas Sudarsana.
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Lebih lanjut Sudarsana mengatakan, ekosistem inilah yang
menjadi hukum Rta sesuai yang diungkapkan dalam Weda.
Hukum Rta ini disebut dharma dan semua makhluk di alam semesta ini telah diikat oleh Dharmanya Sang Hyang Widhi. Oleh
karena itu, tak satu makhluk pun bisa terlepas dari ikatan dharma sehingga lahirlah yang disebut swadharma (KPP, 2004).
Dengan adanya swadharma, kehidupan makhluk di
alam semesta ini dapat mencerminkan aktivitas yang dinamis,
seimbang, selaras, dan serasi. Kalau swadharma ini diubah
oleh manusia sendiri, hanya atas dasar kemajuan jaman dan
teknologi, itu sama dengan mengubah kesadaran, keseimbangan dan keserasian alam terhadap isinya. Perubahan kesadaran bisa timbul disharmoni dan akan berimplikasi negatif
terhadap akhlak, moral, budi dan perilaku manusia sehingga
kehancuran tak terhindarkan hal ni yang disebut kali yuga
(KPP, 2004).
5. Budha
Tradisi Budha tidak bisa dipisahkan dari situasi sosial
yang timpang. Kondisi masyarakat India pada masa pra-Buddha diwarnai oleh perlakuan yang diskriminatif atas kasta
dan gender. Salah satu ajaran Brahmanisme yang mengandung unsur diskriminatif menegaskan bahwa hanya keturunan
laki-laki yang berhak melaksanakan ritual penyucian pada
saat upacara kematian orang tua mereka (ayah), dan akan
mengangkat ayah mereka masuk ke alam surga. Sementara
perempuan tidak berhak dan diyakini tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang tua mereka.
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Dalam situasi demikian, Buddha hadir membawa
pembaharuan. Kasta dihapuskan, perempuan diberi hak dan
kesempatan yang hampir sama dengan laki-laki dalam menjalani kehidupan religius maupun sosial. Totalitas sikap Buddha yang adil gender ialah didirikannya Sangha Bhikkhuni
atau komunitas perempuan yang menjalani hidup suci secara
selibat. Perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan
pilihan atas jalan hidupnya sendiri: menjadi perumah-tangga
biasa, atau meninggalkan peran tradisional tersebut dan hidup sebagai bhikkhuni. Buddha Gautama telah mewujudkan
keadilan gender yang hampir setara, yang pada konteks jaman
tersebut merupakan hal yang sangat radikal (KPP, 2004).
Pembaharuan yang dibawa oleh Buddha tersebut bertolak dari Hukum Karma yang diajarkannya: Kemuliaan seseorang tidak berasal pada kelahirannya yang berjenis kelamin
atau dari keturunan (kasta) tertentu, melainkan ditentukan
oleh perbuatan yang dilakukan. Ritual-ritual persembahan
atau pengorbanan tidak dapat menyucikan batin dan membebaskan seseorang dari samsara; oleh karenanya, salah satu
keyakinan yang mendiskreditkan perempuan karena dianggap tidak dapat menyucikan orang tuanya setelah mereka
meninggal adalah tidak benar (KPP, 2004).
Dalam hal spiritual, dalam ajaran Buddha tidak dikenal
perbedaan antara laki dan perempuan. Buddha menegaskan
potensi pencapaian spiritual yang sama antara kaum laki-laki
dan perempuan asal tekun melatih diri dengan menyempurnakan: Sila (moralitas), Samadhi (konsentrasi), dan Pañña
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(kebijaksanaan). Tidak ada bias gender atau seksisme dalam
‘ajaran Buddha yang fundamental dan universal (KPP, 2004).
Adanya pandangan bahwa terlahir sebagai perempuan
lebih banyak menderita karena faktor-faktor biologisnya seperti takdir untuk mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, dan memesarkan anak sedikit banyak telah
mendorong pada munculnya ketidak seimbangan dan ketdak
adilan gender. Keyakinan yang salah akan ketidakmampuan
perempuan mencapai ‘kebuddhaan’ selama masih terperangNDS GDODP ¿VLN GDQ NHVDGDUDQQ\D VHEDJDL SHUHPSXDQ MXJD
membawa efek yang menyudutkan posisi perempuan. Pandangan-pandangan salah semacam ini harus dikoreksi, jika menginginkan pemahaman dan keadilan gender dapat terwujud dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat (KPP, 2004).
Pembenahan dalam cara berpikir tentang gender perlu
diikuti dengan perubahan dalam sikap dan perilaku. Buddha
tidak hanya memberikan doktrin-doktrin, tetapi juga memberikan ‘jalan’ untuk mengurangi penderitaan dan mengantarkan pada kebahagiaan. Penderitaan dalam perspektif Buddhis erat kaitannya dengan sifat ‘dukkha’ yaitu ‘tidak kekal,’
‘tidak memuaskan,’ dan ‘tidak sempurna’ dari kehidupan ini.
Penderitaan muncul ketika seseorang menginginkan sesuatu
yang bertentangan dengan sifat kehidupan. Doktrin tidak
dapat merubah sifat dan perilaku seseorang. Dengan hanya
mengerti ajaran-ajaran tentang baik-jahat, terpuji-tercela,
kekal-fana, memuaskan-mengecewakan, dan seterusnya tidak
mampu merubah karakter seseorang menjadi baik.
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6. Konghucu
Kisah perjuangan perempuan mendapatkan haknya begitu jelas dalam tradisi Khonghucu yang dalam istilah aslinya
disebut Ji Kau, atau Agama Ji, yang berarti Agama bagi Yang
Lembut Hati, yang terbimbing, yang terpelajar dalam ajaran
Suci (Setiawan, 2012).
Wacana tersebut terdapat, misalnya, dalam kitab Sanjak (Shi-Ching, bagian Chiang Chung-tsu, Sanjak 3, berjudul,”Menjinjing Busana) terdapat sanjak yang memperlihatkan
bagaimana seorang perempuan berupaya mempertahankan
martabatnya di hadapan laki-laki . Demikian bunyinya,” Chung,
kekasihku yang terhormat, kumohon janganlah bertindak demikian, melompat masuk ke kebunku, hingga mematahkan dahan pohon cendanaku. Kerusakan itu dapat kuabaikan, tetapi
bila ada seorang sekitar mengetahui perbuatanmu itu, mereka
akan bertanya, gerangan apakah yang membawa pemuda itu
ke sana? Kata-kata mereka inilah yang kuhawatirkan. Engkau,
duhai Chung mendapat jantung hatiku; tetapi umpat caci merekalah yang akan mencemarkan daku”.
Sanjak di atas menunjukkan bahwa meskipun wanita
bebas-merdeka pada jaman itu, tetapi mereka tidak menyetujui percintaan bebas tanpa batas-batas kesusilaan (Setiawan,
2012). Pada Sanjak 6 yang terdapat pada Bagian Wei (Sanjak Wei), berjudul Mang (Bajingan) berbunyi sebagai berikut
(penggalan kecil saja yang dikutip), ”Tetapi engkau tak mengenal tebing maupun pantai, nafsumu tak pernah mengingkari hal ini. Kembali pada masa remajaku yang bahagia, tat70

kala rambutku masih terikat pada pita, dengan tak berpikir
panjang lebar, engkau kuikuti; aku tak mengerti, bahwa janji
setia dan senyum manismu ternyata palsu belaka. Bagiku engkau mengucapkan sumpah suci, siapa tahu, kini kau ingkari
semua. Tak ku sangka engkau begitu jahanam. Sekarang aku
menyesal tanpaguna”.
Sanjak di atas menggambarkan kecaman perempuan
secara terbuka terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh
kaum pria terhadap perempuan. Tentu mengharukan sekali
seorang perempuan mengungkapkan secara terus terang perlakuan yang diterimanya bagaikan “habis manis sepah dibuang” oleh pria hidung belang (Setiawan, 2012).
Contoh lain dapat dilihat pada penghargaan Mencius terhadap perempuan dan lembaga perkawinan tercermin dari ayat
berikut ini9: Mencius (atau Bingcu) berkata,” saling kerajsama
antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga
adalah hubungan yang terbesar di dalam hidup manusia”.
Pada bagian lain dalam Kitab Bingcu dikatakan,”…
Setelah seorang anak laki-laki menjalankan upacara mengenakan topi ( tanda sudah akil-baliq), sang Bapa memberi
petuah-petuahnya. Seorang anak perempuan ketika akan
berangkat menikah, sang ibu memberi petuah-petuahnya.
Ketika akan berangkat, diantar sampai pintu lalu dinasehati, ”Anakku yang berangkat menikah, berlakulah hormat,
berlakulah hati-hati, janganlah berlawanan-lawanan dengan
suamimu. Memegang teguh sifat menurut di dalam kelurusan
itulah jalan suci seorang perempuan”.
9 Ibid.
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Sebagaimana pandangan positif ajaran agama-agama lain, secara tekstual dapatlah disimpulkan bahwa pada
hakikatnya tidak ada pembedaan terhadap perempuan dalam tradisi Konghucu (Setiawan, 2012). Dari ayat-ayat di atas
terlihat jelas dikehendaki terpeliharanya hubungan yang harmonis antara suami-isteri, sesama saudara tidak memandang
gender, sehingga dapat dibangun kehidupan sosial yang saling menghargai peranan satu sama yang lainnya, mengingat
manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di dunia ini
memiliki arti dan fungsinya masing-masing (Setiawan, 2012).
Sama halnya dengan pandangan kaum agamawan terhadap perempuan yang memiliki sangat patriaki (yang menempatkan laiki-laki sebagai otoritas utama), budaya juga ikut
mendukung hal serupa. Hal ini dapat kita dijumpai dalam dunia politik yang di identikkan sebagai dunia kaum adam. Pandangan ini menjadi salah satu faktor yang menciptakan tersingkirnya kaum perempuan dari urusan publik. Tradisi budaya
ini telah membuat perempuan harus menempati posisi kedua
yang hanya berperan di sekitar wilayah yang hanya diurusi
perempuan. Tradisi budaya seperti ini dapat dijumpai pada
budaya Jawa, misalnya, yang memandang perempuan hanya dianggap sebagai kanca wingking atau teman dibelakang
yang tugasnya tidak jauh dari urusan masak (memasak), macak (berdandan), dan manak (melahirkan). Hal ini tidak lepas
dari nilai maupun norma yang berada di masyarakat yang telah menetapkan posisi perempuan, seolah-olah sudah menjadi
kodrat perempuan, untuk menjadi “ratu dan pengurus rumah
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tangga”, sehingga perempuan tidak diberi kesempatan untuk
EHUDNWL¿WDVGLOXDUUXPDKGDQMLNDPHUHNDPHODNXNDQDNWLIitas di luar rumah maka hal tersebut dianggap menyalahi kodrat (Hastuti, 2006).
Budaya patriarki bukan budaya yang ada sejak manusia
lahir sehingga bisa menyebarkan pandangan, anggapan dan
pemahaman manusia terhadap kesetaraan perempuan dan laki-laki. Budaya patriarki adalah hasil dari konstruksi manusia
(laki-laki) yang melanggengkan “kekuasaan dan superioritas”
atas kaum perempuan. Dengan demikian perempuan yang
mandiri dan berpolitik tidak mudah diterima. Ambisi yang dimiliki perempuan di bidang politik dianggap sebagai perilaku
yang tidak feminis sehingga lebih sulit bagi perempuan untuk berhasil di bidang politik dibandingkan dengan laki-laki.
Semua itu merupakan produk budaya patriarki yang masih
mengakar kuat di Indonesia yang menyebabkan perempuan
tidak terbiasa ikut serta dalam pengambilan keputusan di
ranah publik (Hastuti, 2006).
Namun demikian, jika ditelusuri lebih mendalam banyak pandangan positif terhadap kaum perempuan dalam
hasanah kebudayaan nusantara:
1.

Bugis-Makassar

Dalam konteks budaya masyarakat bugis dikenal budaya sikapatau (saling menghargai) dan sipakallebi (saling
menghormati). Budaya sikapatau atau sikapalebbi itu tidak
dimaksudkan untuk jenis kelamin tertentu, melainkan untuk
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laki-laki dan perempuan. Sifat masyarakat bugis berbeda dengan arab jahiliyyah yang memandang kelahiran anak perempuan sebagai aib keluarga. Bagi masyarakat bugis, melahirkan
anak laki-laki berselang-seling dengan anak perempuan (mallapi daun) menjadi suatu kebanggan (Yusuf, 2015).
Mengenai kepemimpinan dalam ruang publik, ulama
bugis tidak menguraikan secara rinci pandangannya terhadap
hal ini (MUI Sulawesi Selatan, 1, 1988: 269). Bisa jadi pandangannya menyetujui perempuan untuk berkiprah dalam
hal kepemimpinan dalam wilayah publik. Indikasinya, mereka tidak mengutip hadis yang sering dijadikan dalil untuk
menolak perempuan tampil di arena publik. Masyarakat bugis
menempatkan perempuan pada posisi setara dengan posisi laki-laki. Meskipun secara umum ulama masa lalu menyatakan
bahwa tugas laki-laki adalah sebagai pemimpin perempuan,
sebagaimana pemimpin yang memimpin rakyatnya dalam
bentuk perintah, larangan dan semacamnya, sebagai penguasa (musallitun) atas perempuan (Yusuf, 2015).
Dalam masyarakat bugis Makassar, perempuan di sebut makkunrai (Bugis) atau baine (Makassar), keduanya
mengandung makna tersendiri (Irmawati, 2014). Makkunrai
adalah penyebutan orang Bugis terhadap peran sosial perempuan. Penyebutan “Makkunrai”berasal dari kata”Unre”, yakni
sejenis busana rok bawahan yang jika ditambah awalan “ma”
dan akhiran “i” sebagai kata kerja, berarti pemakai Rok. Maka
bahasa bugis mencitrakan gender tersebut dari sejenis busana yang lazim dipakainya. Sedangkan Baine’ bagi masyarakat
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Makassar bermakna lebih “agung” lagi, yakni: Baine yang
mendekati kata bine (benih atau cikal bakal), sehingga dapat
dimaknai sebagai “asal atau permulaan”.
1DPXQ EDJDLPDQDSXQ SHUEHGDDQ KDU¿DK GDQ PDNQD
terhadap perempuan bagi kedua suku bangsa terbesar di Sulawesi ini, tetap saja menempatkan perempuan sebagai puncak martabat kemanusiaannya. Perempuan bukan sekedar
simbol, melainkan merupakan esensi luhur yang menandai
derajat dan martabat dalam suatu rumpun keluarga. Sebagai
contoh: suatu keluarga dapat dinilai tingkat strata sosialnya ketika anak gadisnya dilamar dengan jumlah mahar (mas
kawin) tertentu.
Kedudukan perempuan dalam masyarakat Bugis
Makassar sangat dipengaruhi oleh hukum adat yang tak tertulis namun di ajarkan secara turun temurun. Perempuan
VHFDUD XPXP GL NXDOL¿NDVLNDQ VHEDJDL DQDN LVWUL LEX GDQ
anggota masayarakat (Irmawati, 2014). Dalam tradisi Bugis,
peran perempuan tidak hanya dijadikan simbol kejelitaan
atau pengasuh rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya,
tetapi jauh sejak masa epos La Galigo mula dikisahkan, Perempuan Bugis sudah ikut mendominasi pranata sosial-budaya
dan politik di kerajaan-kerajaan Bugis.
Nenek moyang masyarakat Bugis yang disebut Tomanurung dikisahkan tidak hanya seorang lelaki bernama Batara
*XUX WDSL MXJD GLVDQGLQJNDQ GHQJDQ SHUVRQL¿NDVL SHUHPpuan jelita bernama We Nyilik Timo, permaisurinya. We
Nyilik Timo juga dipercaya sangat berperan melahirkan ga75

gasan-gagasan besar tentang pondasi bangunan kebudayaan
Bugis awal.
Dalam buku the History Of Java (1817) Thomas StanIRUG 5D̈HV  PHQFDWDW NHVDQ NDJXP DNDQ SHUDQ SHUHPSXDQ
%XJLVGDODPPDV\DUDNDWQ\D5D̈HVPHQJJDPEDUNDQZDQLWD
Bugis dengan ungkapan bahwa perempuan Bugis Makassar
menempati posisi yang lebih terhormat daripada yang disangkakan, mereka tidak mengalami tindakan kekerasan, pelanggaran privacy atau dipekerjakan paksa, sehingga membatasi
DNWL¿WDVNHVXEXUDQPHUHNDGLEDQGLQJ\DQJGLDODPLNDXPQya di belahan dunia lain (Irmawati, 2014).
Status sosial perempuan Bugis sangatlah tinggi. Hal itu
dapat di lihat baik dalam realitas sosial maupun dalam naskah kuno. Secara sosial kita bisa menyebut sosok Colliq Pujié,
seorang perempuan Bugis yang hidup pada abad ke-19 yang
berprofesi sebagai penulis, sastrawan dan juga negarawan.
Dalam naskah kuno perempuan Bugis disebut berani (materru’) dan bijaksana (malampé’ nawa nawa).
Budaya Bugis-Makassar tidak membatasi perempuan
untuk berekspresi menjadi pemimpin. Satu di antara perempuan Bugis yang terkenal memperjuangkan kemerdekaan
pada masa pemerintahan Belanda adalah Opu Daeng Siradju.
Opu Daeng Siradju memperoleh gelar sebagai macan betina
dari Timur, terbukti dengan beberapa kali beliau keluar-masuk penjara tetapi dalam dirinya tak sedikit pun rasa gentar
terlebih lagi mundur sebelum Indonesia meraih kemerdekaan.
Sehingga, dalam ruang-ruang kultural perempuan dan laki-laki Bugis-Makassar terpatri konsep kesejajaran peran dan
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fungsi. Artinya, walaupun memiliki hak dan kewajiban yang
sama, namun tetap terdapat batasan kerja individual yang terEHQWXNVHFDUD¿WUDZL ,UPDZDWL 
Peran perempuan hebat lainya dapat kita temukan
di desa Bontoloe Kab. Gowa perempuan ini di percaya lebih
mampu di bandikan sosok seorang laki-laki dalam hal ritual, di
Bontoloe, adaq baine selalu menikah dengan pemangku jabatan
tradisional, kecuali karaeng (bangsawan). Adaq baine dari penguasa desa adalah perempuan yang bertanggung jawab terhadap naskah kuno dinilai sakral (kalompoang) dan yang bertugas menyenggarakan ritual yang berkaitan dengan pusaka
keramat tersebut. Perempuan dewasa yang bertanggung jawab
terhadap pusaka keramat di Bontoloe telah mengembang tugas tersebut sekitar 30 tahun sementara selama periode yang
sama karaeng telah di pengang oloh empat orang. Perempuan
yang memelihara kalompoang, yang tidak dapat di ganti selama dia masih hidup, menepati jabatan adaq yang tertinggi
di desa. Dia di anggap sebagai perwakilan adaq yang paling
tinggi, termasuk dalm kepempinan politik dan spiritual, sementara karaeng tidak lebih dari pelaksanaan kekuasaan politik
di bawah legitimasi pusaka keramat. Sinong, perempuan tua yang
bertugas menjaga kalompoang Bontoloe, adalah orang yang
pada saat yang sama di pandang memiliki pengetahuan yang
paling mendalam tentang adaq serta kepercayaan tradisional
(Irmawati, 2014).
Pada umumnya kaum perempuan merupakan “pemeran utama” dalam praktek kepercayaan tradisional sehari-hari.
Mereka dianggap ahli dalam bidang itu dan hal itu semakin
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diperkuat oleh kenyataan bahwa di beberapa desa, kaum
perempuan berperang pula sebagai dukun (sanro). Selama
pelaksanaan ritual, kaum perempuan mempersiapkan dan
mengatur berbagai jenis persembahan dan memastikan agar
seluruh rangkaian upacara dilaksanakan sesuai dengan tata
cara yang telah ditentukan dalam kepercayaan dan adaq. Selain itu perempuan juga bertanggung jawab terhadap semua
unsur “keduniawian” suatu ritual, seperti memasak dan menyajikan hidangan kepada para peserta dari desa tersebut yang
nenghadiri upacara, maupun peserta yang datang dari tempat
lain. Dalam istilah modern, kita dapat katakan bahwa manajemen kepercayaan tradisional lebih banyak di serahkan kepada kaum perempuan, sedang kaum pria lebih mendominasi
pelaksanaan ritualnya, termasuk membakar kemenyan, membacakan mantra (baca-baca), menyucikan sesuatu dengan air
atau minyak. Hal itu khususnya terjadi dalam ritual menyangkut hubungan simbolis antara kepercayaan dengan struktur
politik komunitas tersebut. Sebaliknya perempuan melaksanakan sebagian besar ritual atau tahapan-tahapan ritual dalam ruang lingkup pribadi atau keluarga, misalnya ritus-ritus
daur hidup (Irmawati, 2014).
2. Sunda
Budaya suku sunda memiliki pandangan positif terhadap perempuan, terutama bagi perempuan dari daerah orang
sunda, atau perempuan pasundan. Sosok perempuan sangat
terhormat dan penting dalam kearifan masyarakat sunda. Sosok yang di hormati, dilindungi dan memiliki kemandirian.
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Mitos dongeng poe (asal usul hari), misalnya, menempatkan perempuan sebagai sentral dari terjadinya hari-hari.
Simbol Robayah, sebagai hari Rabu atau Rebo, kemudian
menjadi tokoh mitos perempuan, yakni miitos sebagai gambaran kosmologi Sunda yang mengakui eksistensi perempuan
dalam kehidupan. Kepercayaan Sunda Buhun mempercayai
eksistensi Sunan Ambu. tokoh sentral perempuan yang memiliki kualitas kasih sayang, keibuan, berwatak pengasih, dan
pengertian kepada manusia di bumi. Dalam banyak pantun,
sebagai salah satu seni sastra budaya suku Sunda. Dikisahkan
banyak tokoh yang dinisbatkan pada keturunan kerajaan Sunda Padjadjaran, mengadu masalah kepada Sunan Ambu. Bahkan, Sunan Ambu seringkali mengirim utusan-utusan yang
bertugas mendampingi mereka. utusan dewata yang memiliki
keahlian dan kelebihan banyak membantu pajajaran dalam
mengalahkan lawan-lawan.
Menurut Saefullah (2008) wanita dalam masyarakat
Sunda dihormati sedemikian rupa. Menurutnya, sikap ini
dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisionalyang tumbuh dalam
budaya Sunda maupun oleh agama Islam yang secara nyata
merupakan agama yang paling kuat berakar dalam kehidupan
orang sunda. Suatu penbuktian kultural untuk teori ini adalah
ketika dikatakan Sunda itu Islam dan Islam itu Sunda adanya
peribahasa indung tunggal rahayu bapa tangkal darajat alias
tiada keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan tanpa doa
ibu dan bapak. Sebab indung nu ngakandung bapak nu ngayuga, tak akan ada kasih sayang ibu dan bapak. Jelas, kedua
pribahasa tersebut amat menghormati posisi indung atau ibu.
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Sementara itu menurut Rosidi (1984), keyakinannya
yang menyatakan bahwa wanita Sunda memiliki kedudukan
yang terhormat dalam pembendaharaan budaya urang Sunda
berhubungan dengan salah satu legenda Sunda Kuno bernama Sunan Ambu (Dewa Wanita) yang menjadi simbol keagungan di Buana Agung (dunia langit yang sakral) (Rasidi, 1984).
Sebagaimana di bedah dengan apik oleh Sumardjo, demikian
Rasidi, melalui telaah hermeneutiknya terhadap pantun-pantun Sunda telah menunjukkan bahwa pada keyakinan Sunda
kuno wanita menempati posisi yang demikian penting dalam
kosmologi orang Sunda. Bahasannya yang mendalam mengenai kedudukan Sunan Ambu di Kahyangan dengan para Pohaci sebagai pembantunya dalam mitologi Sunda mengantarkan
pemahaman bahwa wanita dalam keyakinan spiritual orang
Sunda menempati posisi yang agung tersendiri.
Ulasan lain dari Sumardjo juga ketika membedah mitologi Dewi Sri (yang juga sering disebut Nyi Pohaci) yang
akhirnya karena “ketentuan Hyang Aung’ harus berkorban
karena pola hubungan yang unik dengan saudara kembarnya
Kalabusu dan Budugbusu yang dari pengorbanannya melahirkan tanaman padi menunjukkan bahwa alm pikir orang
Sunda terpatri pada kedudukan dan pengorbanan wanita
demi kebaikan umat manusia (orang Sunda). Melalui telaahnya tersebut sampai pada kesimpulan bahwa dalam
pikiran Sunda lama wanita Sunda bukanlah pelengkap bagi
laki-laki melainkan laki-laki yang menjadi subordinan bagi
wanita.
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Pandangan positif budaya Sunda terhadap perempuan
ini berbeda terbalik pada masa-masa tertentu yang membatasi
kebebasan perempuan Sunda. Di satu pihak wanita demikian
dihormati sementara di pihak lain dia tidak sebebas laki-laki
untuk pergi ke luar desa atau berhubungan degan dunia luar.
Wanita tidak dapat dipilih untuk memegang jabatan puncak
dalam komunitas, sehingga jargon awewe pondok lengkah
atau awewe dulang tinande masih menjadi uger uger kebebasan wanita di Jawa Barat. Penelitian Palmer pada 1967,
misalnya, menunjukkan bahwa wanita Sunda tidak sebebas
laki-laki dalam menghadiri rapat-rapat desa. Mereka masih
mendominasi sektor domestik di rumah tangga daripada memasuki ranah publik untuk memegang suatu tanggung jawab
yang lebih besar. Hal serupa dikuatkan oleh studi yang dilakukan oleh Wessing, bahwa kalau pun wanita harus keluar desa,
maka niscaya ia didampingi seorang laki-laki dari keluarganya, namun menurtnya, hal ini dilakukan justru untuk melindungi kehormatan wanita tersebut (Saefullah, 2008).
3. Minang
Masyarakat minangkabau dikenal sebagai salah satu
kelompok etnis di dunia yang menganut system kekerabatan
matrilineal.10 Penduduk Indonesia yang teridiri dari beragam
etnis masyarakat, hampir seluruhnya menganut sistem patrilineal.11 Dalam system kekerabatan masyarakat Minangkabau
10
Matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur
keturunan berasal dari pihak ibu.
11
Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur
keturunan berasal dari pihak Ayah
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yang matrilineal, perempuan mendapatkan posisi yang berbeda jika dibanding dengan perempuan dalam masyarakat
patrilineal (Fatimah, 2010).
Perempuan minang sudah berperan dalam pencaturan politik di Minangkabau sejak lama, dapat dilihat dari
cerita-cerita klasik Minangkabau, seperti dalam kaba, tambo
ataupun mitos serta legenda. Selain dari mitos Bundo Kanduang, Minangkabau memiliki banyak nama yang dijadikan
mitos, yakni Mande Rubiah (Ibu Rubiah). Mande Rubiah
merupakan seorang tipikal ratu dalam masyarakat Lunang di
pesisir selatan sesungguhnya memilki pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Sebagai seorang ratu di Rumah Gadang, ia
memiliki wilayah kekuasaan.
Dalam sejarah minagkabau tersebut, perempuan sangat berperan dalam berbagai urusan publik sebagai pengontrol kekuasaan, tetapi dimasa-masa tiga dekade terakhir ini
mengalami penurunan, bahkan telah hilang, dalam proses pemarjinalan yang sangat panjang yang dimulai oleh kolonialisme Belanda, dilanjutkan oleh Orde Baru, dan belum banyak perubahan pada masa reformasi. Khususnya, pada masa
berkuasanya rezim Orde Baru, pola sentralistik yang dipraktikkkan sangat mereduksi peran politik perempuan Minangkabau (Idris, 2010).
Namun demikian ditengah upaya-upaya peminggiran
peran perempuan Minang, sejarah telah mencatat srikandi-srikandi asal suku Minang yang tidak bisa dilepaskan dari
sejarah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Sebut saja diantaranya Rohana Kudus sang jurnalis perempuan yang dikenal cerdas dan berani. Nama lainnya adalah
5DVXQD6DLGVDQJDNWL¿VSHUJHUDNDQGDQSROLWLNVHPDVDGDQ
setelah kemerdekaan, disusul Siti Manggopoh sang penyusup
ke jantung pertahanan kolonial di masa perang.
4. Bali
Masyarakat bali yang menganut sistem patrilineal,
menjadikan perempuan Bali lebih rendah derajatnya di bandingkan pria Bali. Hal yang sangat mendasar tersebut menjadikan perempuan Bali lebih giat untuk mempertahankan hak
dan harga dirinya.
Bali yang menganut agama Hindu menjadikan perempuan Bali harus tunduk terhadap peraturan agama dan
adat-istiadat yang dimiliki oleh orang Bali. Seperti adat yang
mengharuskan istri ikut kemanapun suami pergi, namun hal
itu berlaku pada zaman dahulu. Saat ini tradisi tersebut sudah
mengalami perubahan dimana suami atau istri bisa saja ditinggal untuk urusan pekrjaan atau sebuah tugas.
Perubahan tersebut perlahan mulai melekat pada Budaya Bali. Masyarakat Bali sangat terikat dengan tradisi, bahkan ada yang mengatakan bahwa tradisi dijadikan agama bukan agama yang dijadikan tradisi. Sehingga perempuan Bali
harus mengikuti budaya tersebut.
Pada tradisinya, mendapatkan bayi perempuan adalah
suatu kemiskinan bagi orang Bali, namun apabila tidak memiliki anak perempuan juga merasa tidak lengkap. Hal tersebut
83

membuktikan bahwa peran perempuan Bali juga masih diharapkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat Bali.
Perempuan Bali mulai mengambil posisi untuk mengangkat harkat dan martabatnya sebagai perempuan tanpa meninggalkan tugas dan kodratnya sebagai perempuan.
Saat ini, perempuan Bali mampu menunjukkan eksistensinya
pada berbagai aspek kehidupan yang tercermin dalam Panca
Dharma Wanita, yang meliputi; aspek pendidikan, ibu rumah
tangga, warga negara, pendamping suami, dan penunjang
ekonomi keluarga.
F. Gerakan Perempuan Indonesia dan Kebijakan
Negara
Pemerintah Indonesia telah melahirkan banyak perundangan terkait dengan peranan perempuan Indonesia dalam
pembangunan. Menengok kebelakang sejarah kiprah perempuan Indonesia dalam sejarah Indonesia modern tidak
bisa dilepaskan dari keberadaan organisasi gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan organisasi bentukannya, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Kedua organisasi pergerakan perempuan Indonesia ini telah tercatat sebagai
roda pengarusutamaan gender sepanjang pemerintahan Orde
Baru memimpin. Kedua organisasi perempuan tersebut telah
identik dengan simbol peran serta perempuan dalam pembangunan yang telah meninggalkan hal-hal positif dan masih
sangat layak untuk dikembangkan kembali, utamanya di kalangan perempuan di desa dan kecamatan.
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Patut dicatat kedua lembaga ini tidak hanya menjadi ajang
peningkatan keluarga Indonesia melalui peran serta kauam
perempuan, PKK malah telah menjadi organisasi kemitra sejajaran kaum perempuan dan pria. Kiprah PKK ini bahkan telah mendapatkan pengakuan organisasi dunia seperti WHO,
Unicef dan Unesco karena program-programnya.
Awalnya ide pembentukan PKK berasal dari suatu gerakan
pembangunan masyarakat yang pertama kali digagas pada
Seminar “Home Economic” di Bogor pada tahun 1957. Kemudian, sebagai bentuk tindak lanjut dari gagasan tersebut, pada
tahun 1961 Panitia Penyusunan Tata Susunan Pelajaran pada
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kementerian Pendidkan bersama kementerian-kementerian lainnya menyusun
10 segi Kehidupan Keluarga.
Gerakan PKK di masyarakat berawal dari adanya
kepedulian Isteri Gubernur Jawa Tengah Ibu ISRIATI MOENADI yang melihat keadaan masyarakat yang menderita
busung lapar. Sehingga, dari rasa kepedulian yang timbul
tersebut dibentuklah gerakan PKK.
Pada awalnya program PKK meliputi 10 segi pokok PKK.
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10
Segi Pokok Keluarga tersebut dilakukan dengan membentuk
Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang mana keanggotaan timnya terdiri dari relawan dan tokoh/pemuka masyarakat,
para Isteri Kepala Dinas/Jawatan dan Isteri Kepala Daerah
sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan yang kegiatannya
didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pada tanggal 27 Desember 1972 Menteri Dalam Negeri
mengeluarkan Surat Kawat Nomor Sus 3/6/12 kepada Gubernur KDH Tk.I Jawa Tengah dengan tembusan Gubernur KDH
seluruh Indonesia , agar mengubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Sejak itu Gerakan PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
dan tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai “Hari Kesatuan
Gerakan PKK” yang diperingati setiap tahun.
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, oleh
karena itu dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera
harus dimulai dari upaya mensejahterakan keluarga terlebih
dahulu. Sehubungan dengan itu, maka TAP MPR Nomor : II/
MPR/1978 tentang GBHN Bab IV D butir 10 tentang peranan
wanita dalam pembanguan telah dengan jelas mengamanatkan kepada kaum wanita untuk; (1) Berpartisipasi dalam
pembangunan, (2) Mewujudkan keluarga sejahtera, dan (3)
membina generasi muda.
Dari sisi programnya, PKK pada awalnya diarahkan untuk mendorong kemajuan perempuan agar dapat memainkan
peran gandanya secara baik, yaitu sebagai pengelola keluarga,
pencari nafkah dan pelaku pembangunan. Akan tetapi sesuai
dengan perkembangannya, program pemberdayaan perempuan kemudian diarahkan untuk mewujudkan kemitra sejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan
demikian sasarannya ditujukan untuk mengembangkan dan
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mengangkat berbagai potensi yang ada pada diri perempuan
yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan
kesempatan yang sama terhadap sumber pembangunan (Biro
Pemberdayaan Perempuan Kementerian Peranan Wanita,
2007). Hal tersebut diperkuat dengan komitmen pemerintah
Indonesia terhadap Deklarasi Milenium yang ditandatangani
dalam United Nations Millenium Summit di New York Amerika tahun 2000. Tujuan Pembangunan Milenium yang harus
dicapai tahun 2015 antara lain adalah kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan.
Berdasakan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, PKK mempunyai 10
SURJUDPNHUMD\DQJPHUHÀHNVLNDQNHEXWXKDQGDVDUPDQXVLD
Indonesia, yaitu:1) penghayatan dan pengamalan Pancasila,
2) gotong royong, 3) pangan, 4) sandang, 5) perumahan dan
tatalaksana rumah tangga, 6) pendidikan dan keterampilan,
7) kesehatan, 8) pengembangan kehidupan berkoperasi, 9)
kelestarian lingkungan hidup, 10) perencanaan sehat. Program Kerja PKK tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok program, yakni :
a.

Program Pokok: memenuhi kebutuhan dasar dan terwujudnya kesejahteraan keluarga yang dikenal dengan sebutan 10 Program Pokok PKK. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 7, Nomor 1, Maret 2011, 1-73

b.

Program Prioritas (5 tahun): disebut juga Program
Keutamaan, adalah kumpulan program yang merupakan
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penjabaran dari 10 Program Pokok PKK sesuai dengan
situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dianggap
mendesak.
c.

Program Kerja Tahunan: adalah kumpulan kegiatan yang
merupakan penjabaran dari program prioritas untuk kurun satu tahun anggaran yang pelaksanaannya dapat merupakan kegiatan Tim Penggerak PKK sendiri atau pun kegiatan unit atau instansi yang dikerjasamakan dengan Tim
Penggerak PKK. Tim Penggerak PKK adalah pengelola
gerakan PKK yang berada di tingkat pusat sampai dengan
desa/kelurahan yang tugasnya mengelola dan menggerakkan kegiatan PKK; diketuai oleh isteri pimpinan daerah
(Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah), secara fungsional.

Sumber pembiayaan organisasi PKK adalah swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat. Bantuan pemerintah
dan bantuan dari sumber lainnya sifatnya sebagai pendorong
dan perangsang untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, sehingga pada awalnya keberadaan PKK merupakan salah satu tindak lanjut dari kebijakan pemerintah
pusat (top-down policy) yang diarahkan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga
yang sejahtera. Dalam pelaksanaannya, pimpinan dan pengurus PKK merupakan isteri-isteri para pejabat wilayah setempat (untuk daerah Provinsi/Kota/Kabupaten) dan isteri-isteri
SHMDEDW .HPHQGDJUL \DQJ EHUSHUDQ VHEDJDL DQJJRWD H[Ṙcio, baik sebagai pembina maupun pelindung di tingkat nasional. Masa jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Provin88

si sampai dengan Tingkat Kelurahan tergantung pada masa
jabatan suami masing-masing
Organisasi lain terkait dengan peran organisasi PKK
adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Lahirnya Posyandu tidak lepas dari upaya peningkatan gizi masyarakat
melaui program usaha perbaikan gizi keluarga. Ternyata untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera itu perlu
adanya kader -kader PKK dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau keluarga khususnya untuk pelayanan
kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu hal penting dalam hidup. Setiap orang memiliki tugas dan kewajiban memelihara kesehatan diri serta anggota dalam keluarganya. Dalam
hal ini pemerintah menyediakan Pos Pelayanan Terpadu atau
yang sering pula disingkat dengan Posyandu dimana terdapat
5 layanan yang dapat dimanfaatkan mulai dari perbaikan gizi,
imunisasi, penganggulangan diare, keluarga berencana serta
kesehatan ibu dan anak.
Tujuan Posyandu antara lain : menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, membudayakan NKBS, meningkatkan peran
serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan
dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. Posyandu berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan
ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.
Dalam meningkatkan pelayanan posyandu ini, PKK ikut terlibat dalam membantu mengadakan demontrasi mengenai gizi,
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kesehatan, keluarga berencana bahkan pemberian makanan
tambahan dan lain sebagainya.
Dalam membantu meningkatkan pelayanan posyandu, Ibu-ibu yang tegabung dalam gerakan PKK ikut membantu mewujudkan program-program yang dimiliki oleh
posyandu. Seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK di
daerah Lenteng Agung (21 Agustus, 2016) yang mana ibuibu terlibat saat program penimbangan bayi di setiap RW.
Aktifnya peran para Ibu PKK ini amat sangat membantu
bagi para kader Posyandu yang bertugas. Dengan demikian, adanya kerjasama antar kader dapat membantu dalam
upaya mensejahterakan masyarakat.
Di era reformasi, kebijakan terkait keterwakilan politik
perempuan, misalnya, dimulai sejak pemilu 2004 (UU No 12
tahun 2003). Regulasi ini mengatur tentang ketentuan kuota calon perwakilan perempunan, dimana dalam pencalonan
anggota DPR di setiap daerah pemilihan, partai politik dapat
mengajukan sebanyak-banyaknya 30 persen calon perempuan
di daftar calon anggota legisatif. Meski regulasi tersebut lemah
dalam mendorong partai politik untuk mendaftarkan caleg
perempuannya, terdapat penigkatan caleg perempuan terpilih
dari 9% di pemilu 1999 menjadi 11% di pemilu 2004. Adanya
desakan untuk memperkuat kuota gender dengan diberikannya sangsi dan peraturan nomor urut untuk caleg perempuan
di setiap daftar calon merupakan suatu perubahan yang sigQL¿NDQGDODPSHPLOX .333$ 6HEHOXPQ\DSDGD
tahun 2000 di era pemerintahan Abdurahman Wahid pemer90

intah telah mengeluarkan Instruksi Presdien (Inpres) tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan
Nasional, sebagai strategi pemerintah dalam hal mewujudkan
keadilan gender dan peningkatan peran kaum perempuan dalam berbagai bidang. Inpres PUG menjadi rujukan penting
bagi kebijakan pemerintah lainnya terkait dengan peningkatan peran publik kaum perempuan Indonesia.
Masih dalam ranah politik perempuan, pada pemilu tahun 2014, kuota perempuan semakin diperkuat dengan mengatur secara lebih tegas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
terkait dengan nomor urut perempuan di daftar caleg. Hal ini
bertujuan untuk memperbesar peluang perempuan dalam
keterwakilannya di bidang politik. Sehingga, setelah reformasi, hasil pemilu menunjukkan bahwa jumlah keterwakilan
perempuan secara perlahan meningkat. Akibatnya jumlah caleg perempuan di DPR nasional mengalami peningkatan yang
VLJQL¿NDQVHWHODKDGDQ\DNHELMDNDQXQWXNPHQHPSDWNDQPLQimal 30 persen perempuan dalam daftar caleg di setiap partai
politik (KPPPA, 2015). Namun demikian, jaminan perundangan kuota 30 persen perempuan dalam lembaga politik pada
perjalanannya belum pernah tercapai, kalau tidak bisa dikatakan semakin terancam. Mislanya, pada Undang-Undang
Pemilu no. 17 tahun 2017, jaminan keterwakilan 30 prosen
perempuan dalam partai politik mengalami ancaman serius
manakala UU ini hanya mewajibkan keterwakilan 30 persen
perempuan hanya di tingkat kepengurusan pusat partai politik (pasal 173, ayat (2), huruf E). Pasal ini dinilai oleh banyak
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kalangan sebagai pasal diksrimintaif terhadap hak politik
perempuan Indonesia di daerah yang tidak lagi dijamin
keterwakilannya dalam kepengurusan partai politik.
Sedangkan regulasi lain terkait dengan peran perempuan
di tingkat desa ditegaskan dalam Dalam UU Desa nomor 6
tahun 2014 tentang UU desa dan keberpihakannya terhadap
kaum perempuan dipaparkan bahwa menetapkan asas partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan. Ketiga asas ini menjadi
fondasi pembangunan desa yang inklusif, yang mengakomodasi nilai kesetaraan gender melalui partisiapsi dan pemberdayaan perempuan. Pasal 26 ayat dan pasal 63 menyebutkan
bahwa bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang
berkeadilan gender. Pasal 58 ayat 1 juga menyebutkan bahwa pentimbangan komposisi anggota Badan Permusyawarahan Desa, yang merupakan cermin dari demokratisasi di desa
yang mempertimbangkan faktor gender.
G. Kelebihan, Peluang dan Tantangan Kepemimpian Perempuan Perdesaan
Perempuan merupakan aset dan potensi bangsa yang
dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan
dan keahliannya. Pemahaman wanita tentang kepemimpinan
dimulai pada saat masa awal kanak-kanak. Diawali dari nilainilai yang mereka pelajari, pendalaman terhadap kemampuan
dalam suatu kepemimpinan, atau bahkan mereka memiliki
seorang pemimpin yang dijadikan sebagai model kepemi92

mpinan yang baik. Selain adanya peran yang dijadikan sebagai
model dalam mempelajari kepemimpinan, kepercayaan diri
dari seorang perempuan merupakan salah satu faktor penting
yang harus dimiliki oleh perempuan untuk mencapai kesuksesan dalam memimpin.
Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol
UI) menganggap penting untuk mendorong kepemimpinan
perempuan khususnya dalam partisipasi politik warga di tingkat desa. Hal ini didukung oleh pernyataan-pernyataan berikut; Pertama, karakter khas desa. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang sarat dengan proses politik formal
sekaligus personal sebagai akibat dari jumlah penduduk desa
yang relatif kecil, sehingga pola interaksi antar warga menjadi
lebih intensif, serta hubungan antara warga dengan pemimpin
desa sangat berpengaruh pada peluang dan bentu partisipasi
politik mulai dari tingkat lokal hingga lapisan diatasnya. Perempuan warga desa merupakan potensi yang selayaknya tidak
hanya diandalkan sebagai sandaran potensi reproduksi biologis dalam hal melahirkan dan membersarkan anak tetapi juga
perlu didorong untuk memenuhi potensi reproduksi sosiologis
dan politik dalam hal mengakses peran dan fungsi kepemimpinan di tingkat lokal atas dasar keadilan dan kesetaraan.
Kedua, kesejahteraan desa secara mendasar sesungguhnya bertumpu pada kesejahteraan perempuan dan anak.
Kesejahteraan desa bukan sekedar soal jumlah pendapatan
daerah di tingkat lokal tapi lebih mendasar lagi adalah soal
kesejahteraan hidup yang meliputi kesehatan dan pendidikan.
Angka kematian ibu dan anak (AKI), akses terhadap pendi93

dikan yang murah dan berkualitas, akses terhadap pelayanan
kesehatan, dan akses terhadap air bersih merupakan beberapa
contoh kesejahteraan yang sebenarnya sangat dekat dengan
perempuan. Dengan demikian, mendorong kepemimpinan
perempuan menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan
kesejahteraan kehidupan warga karena persoalan keseharian
yang menjadi indikatir kesejahteraan sangat dekat dengan
kepentingan perempuan.
Saat ini, Peran perempuan dalam memimpin perdesaan menjadi suatu hal yang dapat perhitungkan. Hal ini
dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perempuan yang
menjadi pemimpin desa di Indonesia. Contohnya di Seluma
Timur, Bengkulu telah memiliki 12 kepala desa perempuan.
Begitupun di Mojokerto (2016) enam dari 14 perempuan yang
bertarung dalam bursa pemilihan kepala desa (pilkades) berhasil unggul dari lawan politiknya. Dari 1.691 pemilih, perempuan-perempuan ini berhasil memperoleh 1.107 suara.
Menjadikan perempuan sebagai seorang pemimpin
memang patut menajadi pertimbangan. Karena perempuan
memiliki kelebihan tersendir dalam memimpin. Naluri alami seorang perempuan yang ingin selalu memberi, merawat,
menyayangi, dan menciptakan suasana nyaman tanpa disadari
sering kali menyusup ke dalam dunia kerja. Kehadiran perempuan di tengah para pekerja pria dapat menjadi penyeimbang
demi menciptakan harmonisasi kerja. Hanya saja perempuan
juga harus cerdik menyikapi insting alamiahnya agar tidak
menjadi bumerang yang bisa merusak kredibilitas profesionalismenya.
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Menurut Heather McGregor, wanita menghadapi tantangan yang cukup sulit di dunia kerja, yaitu menyeimbangkan
antara naluri keibuannya dengan tuntutan kariernya menjadi
seorang pemimpin. Naluri seorang ibu yang lembut, menyayangi, melindungi, cenderung menciptakan kedamaian,
PHQMDGL NRQWUDV GHQJDQ NHEXWXKDQ ¿JXU VHRUDQJ SHPLPSLQ
yang tegas dan tidak pakai hati dalam pengambilan keputusan. Salah satu temuan penting yang diamati Heather terhadap sikap responden wanita eksekutif dalam bukunya adalah
bahwa wanita sering kali enggan menyakiti perasaan orang
lain sehingga sulit berkata tidak. Namun demikian perempuan dapat tetap bersikap tegas kepada bawahannya dengan
tanpa menyakiti perasaan bawahan yang pada akhirnya tetap
dapat menajalin hubungan kerja yang harmonis.
Ketika perempuan berada pada posisi manajemen
atau stuktur puncak kepemimpinan, maka tantangan yang
dihadapinya dapat menjadi lebih berat. Tantangan itu adalah: Pertama, perempuan harus sanggup meyakinkan publik
atau bawahannya, bahwa dia tidak akan menjalankan kepemimpinan yang berbeda, hanya karena dia seorang perempuan.
Idealnya, dia akan lebih menampilkan keunggulan-keunggulan obyektif dibanding keunggulan khasnya sebagai perempuan. Kedua, pemimpin perempuan seyogyanya memiliki kemampuan untuk meminimalisir kekhasan alamiahnya
sebagai perempuan dalam melihat dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Ketiga, karena perempuan
memiliki daya tahan yang tinggi dan sanggup menghadapi
tantangan dalam reli dan pertarungan panjang, maka dia se95

harusnya membekali diri dengan kemampuan perspektif yang
lebih komprehensif. Perempuan bisa lebih sempurna dalam
hal-hal yang bersifat detail dan fokus, tetapi dia bisa sangat
lalai dalam memandang persoalan yang lebih besar; keempat,
perempuan harus menyadari penuh bahwa selain memegang
tanggung jawab publik, dia tidak boleh melupakan peran domestiknya sebagai seorang wanita. Sehingga harus ada kesembangan bagi perempuan dalam mengelola perannya sebagai
peran publik dan peran domestik (Muang, 2008).
Di dalam UU No 6/ 2014 tentang desa membuka kesempatan bagi proses pemdalaman demokrasi komunitarian
desa, termasuk peluang bagi kepemimpinan perempuan di
ranah desa. Dengan berpijak pada prinsip “dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat”, sehingga peluang bagi perempuan
untuk menjadi seorang pemimpin di perdesaan semakin terbuka lebar. Adapun mekanisme yang digunakan adalah dengan mempergunakan demokratis baik melalui pemilihan atau
musyawarah. Proses ini mencontohkan bahwa demokrasi
memberi ruang-ruang partisipasi bagi seluruh elemen yang
ada di masyarakat termasuk di dalamnya adalah perempuan
(Sundari & Nurjamman, 2016).
Dalam konteks membangun nilai kesetaraan pada
demokrasi di desa, tentunya wajib mempertimbangkan keterwakilan perempuan, dan UU Desa sebenarnya dapat mengatasi permasalahan tersebut. Keterwakilan perempuan dapat
GLODNXNDQGHQJDQFDUDPHQFLQWLKNHELMDNDQD¿UPDVLGLSDUOHmen, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, yaitu
dengan memberikan aturan kuota 30% di Badan Permusy96

awarahan Daerah (BPD) yang posisinya menyerupai “parlemen desa”. keterwakilan perempuan di pemerintahan desa
dinilai sangat penting untuk memberikan ruang demokrasi
bagi perempuan. Dengan adanya ruang ini perempuan dapat
mengasah kemampuan untuk bisa berorganisasi, mengeluarkan aspirasi dan mengontrol kebijakan-kebijakan dana di desa
agar pro pada program-program perempuan di tingkat desa.
Selain itu, keterwakilan ini dapat menjadi salah satu cara untuk membentuk kembali ruang-ruang publik dan munculnya
kepemimpinan politik perempuan di tingkat desa (Sundari &
Nurjamman, 2016).
Di perdesaan PKK dianggap menjadi keterwakilan
dari suara perempuan. Padahal suara perempuan di PKK tidak selalu mewakili kepemimpinan perempuan, mengingat
PKK merupakan wadah dan program yang terstruktur. Di beberapa desa kegiatan PKK hanya terbatas pada arisan, baik
hanya undian arisan atau arisan simpan pinjam. Selebihnya,
PKK hanya menerima sosialisi dari berbagai instansi pemerintah, seperti penyuluhan kesehatan, atau bahkan menjadi
objek bagi lembaga non-pemerintah untuk mempromosikan
barang dari agen-agen penjual barang tertentu (Sundari &
Nurjamman, 2016).
Dengan demikian, adanya UU Desa menjadi peluang
bagi perempuan untuk meraih kembali ruang-ruang keterwakilannya di tingkat desa melalui BPD. Keterwakilan perempuan memberikan kesempatan bagi perempuan yang duduk
di kursi BPD untuk menyepakati peraturan desa, melakukan
pengawasan, dan monitoring terhadap program-program
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pembangunan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa
sekaligus menjaring aspirasi bagi masyarakat(Sundari & Nurjamman, 2016).
Namun demikian, adanya peraturan perempuan
daerah tentang memberikan keterwakilan perempuan di BPD
tidaklah cukup. Sejarah panjang peminggiran dan domesWL¿NDVL SHUHPSXDQ GL GHVD PHPEXDW EDQ\DN SHUHPSXDQ GL
desa cenderung menjauhi kepemimpinan di tingkat desa. Untuk menghasilkan kepemimpinan di desa bukanlah hal yang
mudah , perempuan di desa sejatinya merupakan perempuan-perempuan yang cerdas, namun program-program perempuan di PKK jarang memberikan peluang bagi munculnya
pemimpin. Oleh karena itu, perempuuan perlu meneguhkan
kembali posisinya dengan memastikan bahwa ia dapat dipercaya oleh masyarakat agar bisa terjum kembali dalam arena
keterwakilan politik perempuan di desa (Sundari & Nurjamman, 2016).
H.

Perempuan Dalam Lembaga Tradisional Tingkat Desa

Pemerintah Desa termasuk salah satu perangkat pemerintahan daerah. Pemerintahan desa juga mendapatkan
limpahan tugas dari pemerintah daerah. Namun demikian, tidak semua tugas pemerintah daerah dilimpahkan kepada pemerintahan desa akan tetapi sebagian dari tugas pemerintah
daerah juga dilimpahkan pada kecamatan. Dalam pemerintahan NKRI, desa atau kelurahan merupakan lembaga pemerintahan terbawah. Desa merupakan gabungan dari beberapa
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dusun atau kapunduhan dan Rukun Warga (RW). Hal ini telah diatur dalam perundang-undangan terkait dengan pemerintahan desa, yang dijelaskan pada modul lain.
Namun demikian, terkait dengan peran perempuan
dalam lingkup lembaga tradisonal pemerintahan tingkat desa
di Indonesia perlulah kiranya dipaparkan bagaimana peran
mereka dalam lembaga-lembaga tradisonal itu. Secara garis
besar, sebagaimana akan diuraikan kemudian, perempuan
nusantara tidak kalah penting dari kaum adam dalam organisasi pemerintahan tradisional tersebut.
1.

Nagari: Pemerintahan Adat Minangkabau
Nagari merupakan bentuk sistem kekerabatan dan pemerintahan yang terdapat dalam kehidupan adat masyarakat minangkabau yang mayoritas bermukim di Provinsi
Sumatra Barat. Nagari sendiri adalah sekumpulan kampung yang dipimpin oleh seorang penghulu (melayuonline).
Sebagai masyarakat tradisional anak-anak nagari
menggantungkan mata pencahariannya dari sawah,
ladang, dan hasil ternak. Bahkan, tanah merupakan sesuatu yang tinggi kedudukannya dalam masyarakat minagkabau. Orang nagari pantang menjual tanah karena
menurut mereka tanah merupakan harta pusaka. Adapaun yang bertindak sebagai pengawas harta tersebut
adalah mamak yang bertugas mengawasi dan membagibagikan sawah kepada saudara-saudara perempuannya
secara adil (melayuonline).
99

Kehidupan masyarakat minang diatur oleh hukum adat
yang berlaku. Hukum adat tersebuat adalah Undang nan
Empat yang mengatur beberapa hal seperti: Undang-undang Luhak dan Rantau yang merupakan hukum adat
bagi wilayah-wilayah minang dan satuan genealogis penduduknya, undang-undang Nagari yang memuat berbagai bentuk pembuatan nagari, Undang-undang dalam
Nagari yang mengatur tata kehidupan masyarakat dalam
suatu nagari, serta Undang-undang nan dua puluh yang
mengatur persoalan dalam nagari yang terkait dengan
kriminalitas (melayuonline).
Pembentukan nagari tidaklah mudah, melainkan melewarti proses yang panjang. Pembentukan nagari selalu
berhubungan dengan proses persebaran penduduk, perpindahan, atau penggabungan kelompok masyarakat. Ada
empat tahap proses pembentukan nagari; pertama, banjar atau disebut juga dengan kabul yang merupakan tahap
awal pembentukan nagari. Masyarakat yang tinggal di
banjar hanya berasal dari satu suku dengan mata pencaharian berburu dan berladang. Kedua, taratak mempunyai
arti bercocok tanam. Sedangkan kampung tempat mereka
tinggal disebut dengan dusun. Di dusun ini tinggal dua
suku yang mana memungkinkan mereka untuk menikah
dan mengembangkan keturunan. Perkampungan ini
kemudian berkembang menjadi koto; ketiga, koto terdiri dari tiga suku yang berbeda. Perkembangan penduduk
pada tahap ini menjadi semakin pesat sehingga membutuhkan lahan yang lebih luas. Proses keempat, nagari ada
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empat suku asal yang menghuni pemukiman yang juga
meruapakan salah satu syarat pembentukan nagari. Pada
tahap ini masyarakat mulai membentuk perangkat pemerintahan dan bentuk pemerintahan, meskipun dalam
bentuk yang sederhana (melayuonline).
Pemerintahan adat nagari ini bukanlah bentuk pemerintahan yang rumit yang ada seperti saat ini. Pemerintahan nagari ini di kepalai oleh “mamak tua” atau orang yang
paling tua dari tiap-tiap keluarga mereka. Dari sinilah
kemudian terbentuk pemerintahan suku yang tiap-tiap
suku dikepalai oleh pengulu yang mana penghulu harus
bisa menguasai permasalahan keluarga dan ia bertindak
sebagai penengah jika ada perselisihan antar suku (melayuonline).
Semua kepala suku itulah yang nantinya akan menangani semua urusan persukuan dalam nagari. Penghulu
dipilih langsung oleh setiap suku dengan pertimbangan
tertentu. Misalnya orang yang paling tua atau dituakan
dan paling bijaksana. Pemilihan tersebut juga dilakukan
dengan musyawarah . bentuk pemerintahan seperti ini
sebenarnya bentuk pemerintahan demokrasi murni yang
sudah dimiliki oleh masyarakat Minangkabau.
Dalam hal kedudukan dan peran perempuan terutama
dalam kedudukannya sebagai pengambil keputusan, perempuan belum banyak berperan walaupun secara etnis
adat dikatakan memiliki kekuasaan, dinilai “superior”,
lebih berkuasa dibandingkan perempuan dari suku lainnya di Indonesia (Liesmana, 2005).
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Berdasarkan hasil studi Liesmana (2005) terehadap
pemerintahan nagari Mundo menunjukkan bahwa peran
perempuan khususnya dalam proses formulasi kebijakan
di pemerintahan baru terbatas pada tahap perumusan
masalah. Sedangkan tahap penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif dan penetapan kebijakan belum
memberikan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara lebih luas. Hal ini terlihat dalam proses formulasi dua Peraturan Nagari (Perna) Mungo yang berlaku saat ini.
2. Pemerintahan Adat Sunda
Keberadaan Kampung Adat, khususnya di Jawa
Barat tidak bisa menutup mata kita untuk melihat akan
kemampuan mereka dalam mempertahankan diri di tempat yang jauh dari keramaian, bahkan seringkali mencengangkan orang lain dan dianggap memiliki nilai budaya
yang tinggi. Kampung adat sebagai prototipe masyarakat
Sunda. Artinya keberadaan kampung adat cukup representatif guna mewakili tata kehidupan orang Sunda masa
silam. Dalam pengertiannya, walaupun tidak secara utuh
dapat memberikan pemahaman atas sejumlah persoalan
mengenai adat-istiadat, kepercayaan (religi), pemerintahan, seni budaya, sistem pertanian dan berbagai aspek kehidupan orang Sunda (Heryana, 2012).
Masayarakat Baduy atau Orang Kanekes (orang
Baduy) adalah suatu kelompok masyarakat yang mempu102

nyai adat, yaitu sunda di wilayah kabupaten Lebak, Banten. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang berikan oleh
penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut,
berawal dari sebutan para ahli Belanda, kemungkinan
lainnya adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung
Baduy yang ada di bagaian utara dari wilayah tersebut.
Masayarakat baduy ini merupakan masyarakat yang berpindah – pindah (Nomaden) (Irhamsyah, 2008).
Pada masyarakat Baduy ini dikenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional dan sistem tradisional (adat). Dalam sistem nasional, seperti halnya dengan
daerah lain di Indonesia, setiap desa terdiri atas sejumlah
kampung. Desa Kanekes ini dipimpin oleh kepala desa
yang disebut Jaro Pamerentah. Seperti kepala desa atau
lurah di desa lainnya, ia berada di bawah camat, kecuali untuk urusan adat yang tunduk kepada kepala pemerintahan tradisional (adat) yang disebut puun. Uniknya
bahwa bila kepala desa lainnya dipilih oleh warga, tetapi
untuk Kanekes ditunjuk oleh puun, baru kemudian diajukan kepada bupati (melalui camat) untuk dikukuhkan
(Irhamsyah, 2008).
Dikarenakan masyarakat kanekes mengenal dua
system pemerintahan, yaitu Sistem Nasional, yang mengikuti atauran Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Sistem Adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya
masayarakat tersebut. Kedua system tersebut digabungkan atau diakulturasikan sedemikian rupa sehinga tidak
terjadi pembenturan. Secara Nasional penduduk kanekes
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dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagi Jaro
Pamarentah, yang ada di bawah camat, sedangkan secara
adat tunduk pada pemimpin data kanekes yang tertinggi,
yaitu “puun” (Irhamsyah, 2008).
Dari segi pemerintahan tradisional, masyarakat
Baduy bercorak kesukuan yang disebut kapuunan, karena
puun menjadi pimpinan tertinggi. Puun di wilayah Baduy
ini terdapat tiga Cikartawana. Puun-puun ini merupakan
tritunggal, karena selain berkuasa di wilayahnya masing-masing, juga secara bersama-sama memegang kekuasaan pemerintah tradisional masyarakat Baduy. Walaupun merupakan satu kesatuan kekuatan, ketiga puun
tersebut juga mempunyai wewenang tugas yang berlainan
(Irhamsyah, 2008).
Dalam pemerintahan masyarakat Baduy, dimulai
dari lingkungan rumah, yakni seorang kepala keluarga
inti mengatur kehidupan para anggota keluarganya, termasuk pengawasan sosial terhadap aturan adat. Urusan
dan pengaturan yang dilakukannya ialah membina kehidupan keluarga intinya, berhuma, hubungan dengan
kaum kerabat, melakukan perhitungan untuk menentukan saat mulai menanam, bepergian, menyelenggarakan
perkawinan, pengasuhan, pendidikan anak dan turut serta dalam berbagai upacara (Irhamsyah, 2008).
Pada tingkat kampung ada beberapa jenis pemimpin. Di dangka terdapat seorang pemimpin adat dan agama
yang disebut jaro dangka. Ia meneruskan dan mengawasi
ketentuan karuhun yang disampaikan melalui puun, dan
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ia juga dapat berkumpul di tangtu dalam upacara keagamaan. Selain itu, jaro dangka diharuskan turut serta dalam upacara membersihkan tangtu dari dosa yang ditinggalkan oleh si pelanggar. Itu artinya, dalam pamarentahan
Baduy, ada dua orang yang dituakan dalam kampung panamping namun berfungsi berbeda, yaitu: pertama, kokolotan lembur. Yang menjadi pemimpin pikukuh. Ia bertugas atas nama puun untuk mengawasi, mengatur, dan
melaksanakan ketentuan puun. Kedua, kokolot lembur
yang kedudukannya sejajar dengan ketua rukun kampung
dalam sistem pemerintahan formal (Irhamsyah, 2008).
Peran perempuan dalam masyarakat Baduy mempunyai fungsi dan peran yang sama dengan pria, dan memiliki fungsi dan peran yang khas serta tidak boleh dilakukan oleh pria. Dengan kata lain, pria dan wanita Baduy
sama-sama memiliki fungsi dan peran yang penting.
Ide atau gagasan yang melatar belakangi prilaku kesetaraan antara pria dan wanita Baduy tereletak pada konsep budaya seperti konsep Ambu, NyiPohaci, dan konsep
Keseimbangan.
a. Konsep Ambu
Dalam kehidupan sehari-hari, Ambu (ibu) dapat dikatakan memiliki peran ganda: dirumah tangga dan
diladang. Dirumah tangga, ambu sebagai ibu dan istri dengan seluruh kerendahan dan kerelaan mengabdikan hari-harinya untuk keluarga. Diladang, ambu
memegang peran penting dalam men-jaga dan memelihara padi.
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Peran dan tugas Ambu tersebut memiliki kedudukan
yang sangat penting bagi masyarakat Baduy. Perempuan tidak menjadi bawahan pria, tetapi berada dalam
posisi yang terhormat. Menghormati perempuan berarti menghormati Ambu, begitupun berbuat kebajikan
sesama makhluk dan lingkungan serta mentaati adat
berarti juga menjunjung dan menghargai Ambu.
b. Konsep Nyi pohaci
Sebagai sumber kehidupan, Nyi pohaci menjadi pusat
dan fokus pemujaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy yang bermata pencaharian utama berladang menanam padi. Rangkaian kegiatan yang berNDLWDQGHQJDQDNWL¿WDVSHUODGDQJDQWHUVHEXWGLDQJJDS
sebagai ibadah.
Padi yang melambangkan Nyipohaci tersebut menyiratkan bahwa wanita merupakan sosok yang harus
di hormati, di junjung dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Wanita dianggap sebagai sumber kehidupan, sehingga tidak ada kekuatan dan kecerahan
kehidupan tanpa adanya wanita.
c. Konsep Keseimbangan
Keseimbangan atau keharmonisan merupakan suatu
hal yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Baduy.
Keseimbangan tersebut berlaku dalam segala sendi kehidupan, baik dalam hubungan antara sesame manu106

sia, manusia dan hewan, manusia dan makhluk lainnya,
atau hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya.
Sebagai pengejawantahan Konsep ambu, Konsep Nyi
Pohaci, dan Konsep keseimbangan, pria dan wanita
Baduy selalu hidup secara sejajar dan harmonis. Tidak
ada yang mendominasi dan tidak ada pula yang tersubordinasi. Kesetaraan tersebut terlihat dalam berbagai
sendi kehidupan. Bahkan dalam kehidupan “politik”
kesukuan mereka, wanita (istri) menjadi syarat mutlak seorang pemimpin. Seorang pria Baduy, dari puun,
jaro, girang, seurat, hingga pimpinan lain dalam birokasi kesukuan Baduy akan tanggal secara otomatis dari
jabatan-jabatan tersebut jika istri mereka meninggal
dunia. Sebuah realitas betapa pentingnya peran perempuan dalam kehidupan masyarakat Baduy.
3. Pemerintahan Adat Bali
Desa adat di Bali memiliki aturan adat tersendiri yang
di tuangkan dalam awig-awig desa. Dari segi pemerintahan adat, masing-masing desa adat bersifat otonomi, dalam
arti setiap desa adat mempunyai aturan tesendiri yang
hanya berlaku bagi warga desa/ banjar yang bersangkutan, yang sama sekali terlepas dari sistem pemerintahan
Republik Indonesia. Walau demikian aturan-aturan yang
tertuang dalam awig-awig sama sekali tidak bertentangan
dengan peraturan yang berlaku baik di tingkat nasional
maupun daerah (Arif, 2010).
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Anggota desa adat dinamakan sebagai Krama Adat
atau sering disebut Krama Desa. Namun ada juga di beberapa tempat krama tersebut di golongkan lagi menurut
status pribadi dan perkawinannya, utuh atau duda. Prajuru Desa Adat merupakan perangkat desa adat yang
berfungsi untuk senantiasa menjaga kesuciaan dan keselarasan serta keserasian kehidupan dalam desa adat dengan menjaga ketertiban, keamanan dalam arti yang dinamis bersama-sama segenap anggota masyarakat adatnya,
guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir
dan batin. Dalam melaksanakan tugasnya, Prajuru desa
adat berpegang kepada aturan-aturan yang ditentukan
dalam awig-awig yang didalamnya memiliki satua-satuan
Kahyangan Tiga. Secara garis besar awig-awig mengatur
hubungan anggota masyarakat adat dalam keyakinannya terhadap Tuham Yang Maha Esa/ Sanghyang Widhi
Wasa, hubungan antar sesama anggota masyarakat adat
dan hubungan anggota masyarakat dengan wilayah dan
lingkungannya (Arif, 2010).
Secara umum jabatan-jabatan dalam Prajuru Desa Adat
adalah sebagai berikut :
1.

Bendesa Adat atau Kelian Adat sebagai kepala desa
adat.

2.

Petajuk Bendesa sebagai wakilnya.

3.

Penyarikan sebagai juru tulis.

4.

Sinoman atau Kesinoman sebagai juru arah.

5. Jero Mangku, Mangku Desa atau Jero Gede un108

tuk jabatan Pimpinan pelaksana upacara di Pura
Kahyangan Desa.
6.

Pekaseh atau Kelian Subak untuk jabatan yang mengurusi pengairan subak.

Semua aturan-aturan/awig-awig yang berlaku pada
suatu desa adat berpegang teguh pada falsafah ini yang
merupakan suatu konsepsi keseimbangan antara manusia, Tuhan Yang Maha Esa/ Sanghyang Widhi Wasa dan
alam lingkungannya, karena Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta telah menciptakan manusia beserta alam/
bumi yang mengandung segala sumber potensi kebutuhan
hidup bagi manusia (Arif, 2010).
Bali memiliki dua istilah dalam sistem pemerintahan/
kepemimpinan masyarakat dalam tingkatan desa. Pertama sistem- kedinasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang dikenal
dengan nama desa dinas, yang dikepalai oleh kepala desa
(kades)/ lurah. Kedua adalah sitem desa adat, yang berdasarkan awig- awig (aturan adat setempat). desa adat
ini ketuai oleh Bandesa adat, desa adat ini memiliki fungsi
untuk menjalankan fungsi-fungsi kegiatan adat yang ada
di suatu desa. Lengkap dengan satuan pengamanan desa
adat yang dikenal dengan nama Pecalang.
Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki satu kesatuan tradisi dan
tatkrama pergaulan hidup masyarakat umat hindu di Bali.
Desa Pakraman sebagaimana yang diatur dalam Perda
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Provinsi Bali No 3 tahun 2001 dibentuk oleh enam unsur
pokok, yaitu kesatuan masayarakat hukum adat, mempunyai satu kesatuan trasisi, tatakrama pergaulan hidup
menurut Agama Hindu, ikatan kahyangan tiga, mempunyai wilayah, dan memiliki harta kekayaan sendiri (Krisna, Pascarani, & Winaya).
Setiap Desa Pakraman memiliki aturan (awig-awig)
tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku bagi warga
Desa Pakraman yang bersangkutan.Dalam proses pembuatan awig-awig seringkali dilakukan oleh perwakilan
dari laki-laki saja, yang mana keberadaan perempuan tidak
dapat dilibatkan dalam proses pembuatannya. Mengingat
di Bali memiliki sistem kekerabatan sendiri yang berbeda
dengan masyarakat yang lain. Sistem kekerabatan yang di
maksud adalah sistem gotong royong dan kekeluargaan
dalam metulungan (membantu) yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Keterlibatan perempuan dalam merumskan
awig-awing desa Pakraman sudah mulai digalangkan
(Krisna, Pascarani, & Winaya).
Desa Pakraman Panjer merupakan salah satu desa pakraman di Bali yang melibatkan perempuan dalam proses
pembuatan awig-awing desa. Perempuan Bali adalah perempuan yang kawin dengan lak-laki Bali yang sama-sama beragama Hindu dan akibat dari perkawinan tersebut
menjadi karma istri di desa adat (Krisna, Pascarani, &
Winaya).
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Dalam proses pembuatan awig-awig terdapat beberapa tahapaan, yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pengesahan dan tahap sosialisasi. Partisipasi perempuan yang ada hanyalah aspirasi dan pendapat
saja. Sehingga dalam proses pembutan awig-awig ini
perempuan hanya terlibat pada tahap awal saja (Krisna,
Pascarani, & Winaya).
Perempuan hanya bisa memberikan aspirasiya berupa pendapat mengenai apa yang akan dirubah ataupun
yang perlu ditambah dalam awig-awig tersebut. Kemudian setelah ada hal yang akan diusulkan lalu disampaikan
pada Bandesa Adat yang nantinya akan melakukan rapat
untuk membahas dan memutuskan apa yang telah diusulkan karma istri. (Krisna, Pascarani, & Winaya)
4. Pemerintahan Masyarakat Tengger, Jawa Timur
Di Jawa Timur terdapat sekumpulan masyarakat
yang dinamai sebagai masyarakat tengger. Masyarakat
Tengger ini merupakan masyarakat yang berbeda dari
masyarakat lainnya yang ada di Jawa Timur. Masyarakat
Tengger ini memiliki budaya yang berbeda dengan masyarakat lainnya yang sama-sama berada di Jawa Timur.
Tradisi yang paling menonjol dari masyarakat Tengger ini
adalah, banyaknya pelaksanaan upacara adat di lingkungan tinggal mereka. Selain itu, kentalnya kepercayaan
mereka terhadap nenek moyang dan pemimpin mereka
membuat masyarakat Tengger menjadi masyarakat yang
patuh. (Dahlia, 2013)
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Masyarakat Tengger memiliki tradisi yang kental dalam ritual adat dan keagamaan. Beberapa adat atau ritual kegamaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku
Tengger adalah, upacara kasada, karo, entas-entas, unan-unan, pujan mubeng, upacara kematian, upacara
kelahiran dan sebagainya. Setiap melakukan upacara keagamaan, masyarakat Tengger memiliki pemimpin yang
disebut kepala dukun. Begitupun dalam upacara perkawin kepala dukun memiliki peran yang sangat penting. Bagi
masyarakat suku Tengger, perkawinan akan dianggap sah
apabila direstui dan diupacarai oleh kepala dukun. Begitupun pada upacara kelahiran dan upacara lainnya, kepala
dukun memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger. (Dahlia, 2013)
Dalam pergaulan sehari-hari masyarakat Tengger
memiliki sikap yang saling menghargai satu sama lain.
Mereka meyakini bahwa adanya hukum karma sehingga
mereka senantiasa untuk selalu berbuat baik, tidak meyakiti dan menyelesaikan semua masalah dengan musyawarah. Mereka memiliki tujuh landasan yang disebut
welas asih pepitu (cinta kasih yang tujuh) yang mereka
jadikan sebagai pegangan untuk selalu berbuat baik. Diantaranya adalah; 1. cinta kasih kepada Tuhan, 2. Cinta kasih
kepada Negara dan Tanah Air, 3. Cinta kasih kepada orang
tua, 4. Cinta kasih kepada rasa jiwa, 5. Cinta kasih kepada sesama hidup, 6. Cinta kasih kepada binatang, 7. Cinta
kasih kepada tumbuh-tumbuhan. Lanadasan yang tujuh
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ini dilakukan guna menjaga keserasian hubungan antara
masayarakat suku Tengger itu sendiri (Dahlia, 2013).
Selain tujun landasan yang menjadi panutan suku
Tengger, mereka juga memiliki pantngan seperti, tidak
boleh berbuat jahat, tidak berkata dusta, tidak mencuri,
tidak membunuh binatang kecuali binatang untuk korban
atau dimakan. Sehingga bagi masyarakat suku Tengger
yang melanggar aturan-aturan tersebut akan diadili dengan sistem pengendalian sosial, dan wujud pengendalian
sosial tersebut adalah dengan adat istiadat itu sendiri.
(Dahlia, 2013)
Masyarakat suku Tengger sangat menghormati warisan yang diberikan oleh nenek moyang mereka, selain itu
kepatuhan mereka pada pemimpin, baik pemimpin pemerintah atau pemimpin suku (Dukun) dapat membentu pribadi mereka menjadi masyarakat yang taat. Segala
aktivitas upacara adat dan keagamaan yang dilakukan di
lingkungan suku Tengker akan dipimpin oleh pemimpin
suku yang di sebut “Dukun”. Kepatuhan masyarakat Tengger terhadap nasehat Dukun dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyukseskan program pemerintah dalam hal
keagamaan dan pendidikan (Dahlia, 2013).
I.

Penutup
Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa
pandangan agama dan budaya nusantara terhadap peran perempuan tidaklah negatif. Secara umum agama
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sebagai sumber sabda langit sangat menjunjung persamaan peran dan kewajiban antara kaum laki-laki dan
perempuan. Pandangan positif terhadap perempuan
pun sama halnya dijumpai di sebagian besar tradisi dan
budaya nusantara. Pandangan patriakhal yang menomorsatukan kaum laki-laki dalam segala hal lah yang
menjadikan seolah-seolah ajaran agama dan pandangan
budaya dimanapun sebagai penyebab utama yang menempatkan kaum perempuan sebagai mahluk kelas dua,
yang tidak memiliki peran sejarah serta hanya pelengkap penderita peradaban manusia. Setelah akses terhadap ilmu pengetahuan dan informasi dimiliki oleh kaum
perempuan, beragam kendala teologis, kultural dan
struktural lambat namun pasti telah berubah baik oleh
kaum perempuan maupun mereka yang peduli terhadap kesetaraan peran sosial dan politik perempuan. Perubahan penting ini harus terus dikembangkan menuju
arah yang lebih positif dan bermakna bagi kaum perempuan khususnya, dan umumnya bagi tatanan sosial yang
lebih adil dan berkeadaban.
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PANDUAN II
PERENCANAAN, PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
PERDESAAN BERPERSPEKTIF
GENDER
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PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN PERDESAAN BERPERSPEKTIF
GENDER
Pedoman Penggunaan Modul:
A. Pembukaan dengan Ice Breaking dan Games-Permainan
Dinamika Kelompok: Para peserta dilatih menyanyikan
lagu ‘Desaku Yang Kucinta’(Karya: L. Manik) atau lagu lain
yang mencerminkan pedesaan, dengan Bahasa Indonesia
dan kemudian oleh peserta diterjemahkan ke Bahasa Daerah
Nusantara masing-masing, disertai pembacaan syair lagu
tersebut dengan memilih gaya antara lain: puisi-deklamasimacophat-tembang-gumam-gaya ‘rapp’. Boleh dengan alat
bantu musik yang dibawa peserta sendiri seperti alat musik
tradisional, rebana/tifa/gitar/uku lele/harmonica, dsb. Untuk
itu diumumkan dalam undangan pelatihan agar peserta
jauh-jauh hari diminta untuk membawa alat musik untuk
mengiringi lagu dimaksud.
B. Tujuan Modul ini:
Keahlian yang diharapkan: Peserta pelatihan diharapkan
menghayati keindahan dan keadaan desa, baru selanjutnya
dilatih untuk memahami apa aspek teknis perencanaan,
penganggaran dan pengawasan berwawasan gender, dengan
membahas bagaimana tahapan proses Musranbangdes yang
baik, sehingga dengan mudah mampu membaca potensi
desa, tahu aspirasi warga desa termasuk perempuan, remaja,
anak, lansia dan disabel, tahu akar permasalahan dan solusi
tepat guna untuk kemajuan dan desa dan keahlian praktis
penganggaran dan perencaanan pembangunan sebagai
modal sosial perempuan menjadi Kepala Desa, BPD (Badan
Perwakilan Desa), untuk nanti meniti karir menjadi Kepala
Daerah, dengan memperkuat keahlian dan semangat SDM
(Sumber Daya Manusia) Desa perempuan untuk berkarir di
Pemdes, pengurus BPD, pengurus RW/RT, pengurus Dasa
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:LVPDSHQJXUXV3..ZLUDXVDKDMXUXEHULWDDNWL¿V2UPDV
desa, LSM desa, untuk memiliki perencanaan implementasi
visi/mimpi membangun desa yang “Aman, Tertib, Indah,
Nyaman, Makmur, Murah, Mudah, Inovatif, Modern, Ramah
Keluarga” karena memahami atau itu RPJM, RKPDes,
APBDES, BUMDES.
C. Simulasi Role Play dan Perencanaan Desa:
1. Masing-masing peserta diminta untuk membuat Sketsa
Gambar “Desa Ku Dulu, Desa Ku Sekarang dan Desaku
Yang Akan Datang”, dikaitkan dengan perencanaan dan
penganggaran desa yang berperspektif gender.
 0HPEXDW 3URSRVDO 6HGHUKDQD725 Terms of Reference)
dan RAB (Rancangan Anggaran Belanja)untuk disampaikan
di Musrenbangdes dengan BUMDES untuk penciptaan
lapangan kerja dan ekonomi kreatif; atau Membuat Penitipan
Anak Keluarga Bekerja di Perkebunan/Pasar Desa/Pabrik;
pengadaan Listrik Desa dari Energi Terbarukan dengan Dana
Desa: biogas, hydropower mini, pompa air tanpa listirik/
hydram, pembangkit listrik tenaga magnet; membangun dan
merawat jalan desa dengan biji plastik daur ulang sampah;
gorong-gorong/trotoar antibongkar/selokan desa multifungsi; Membuat Lumbung Pangan Desa –Ikan larangan;
Membuat ‘dapur duafa’-, Membuat teknologi tepat guna
desa (kemasan produk kreatif, pengawetan makanan alami,
alat bantu kerja inovatif/penemuan baru), model pemasaran
on-line/medsos produk barang/jasa desa.
3. Membuat Simulasi Musrenbangdes terkait upaya menggoal-kan penganggaran inovatif berbasis gender dengan
merancang suatu BUMDES dan cara pemasarannya.
D. Role model Penganggaran dan Pendanaan Kreatif untuk
Inovasi Desa:
Peserta diminta untuk menentukan potensi terpendam
dan icon keunggulan desa, mengangkatnya ke forum
Musrenbangdes Perencanaan, Penganggaran, Penerapan
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GDQ (YDOXDVL 'HVD %HUSHUVSHNWLI *HQGHU  GHQJDQ 6:27
(Strengthness-kekuatan, Weakness-kelemahan, Opportunitypeluang, Threatness-resiko kerugian), yang memiliki visi
dan jenis desa: Desa Seni; Desa Rendah KDRT, Desa Ramah
Anak, Desa Wisata Berbasis Keluarga, Desa Sayang Ibu
Hamil, Desa Rawat Manula, Desa Spesial (satu desa satu
produk unggulan Produk/Jasa), Desa Tanggap Bencana dan
.RQÀLN 'HVD (QHUJL 7HUEDUXNDQ 'HVD GHQJDQ .HDULIDQ
Lokal (Sasien/Sasi; Pela Gandong-Sirih-Darah); Desa Sadar
Mutu/Kualitas; Desa Responsif Tenaga Kerja Luar Negeri/
TKW; Desa Kenyang Wareg (Penganggaran desa Anti Gizi
Buruk). Sumber dana lain-lain selain Dana Desa: arisan
desa, jumpitan beras, arisan bahan bangunan, BUMDES
peternakan/perkebunan desa.
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Tahap pembukaan :
Ice Breaking dan Games (Pencair Suasana dan Kekompakan peserta).
Peserta dalam kelompok (3-5 kelompok) menyanyikan lagu
‘Desaku Yang Kucinta’(Ciptaan: L. Manik) atau Lestari Alam Ku
(Ciptaan: Gombloh) dengan Bahasa Indonesia dan terjemahkan
ke Bahasa Daerah Nusantara, disertai pembacaan syair- puisideklamasi-macophat-tembang-gumam-gaya ‘rapp’- diiringi alat
musik tradisional, minimal gendang, rebana, ketipung atau tifa.
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DESAKU YANG KUCINTA
PENCIPTA LAGU: L MANIK
DESAKU YANG KUCINTA, PUJAAN HATIKU
TEMPAT AYAH DAN BUNDA, DAN HANDAI TAULANKU
TAK MUDAH KULUPAKAN, TAK MUDAH BERCERAI
SELALU KURINDUKAN, DESAKU YANG PERMAI.
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Modul 3:
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN PERDESAAN BERPERSPEKTIF
GENDER
A.

Pengantar

Desa adalah ibarat rumah tempat pulang dan asal-usul bagi
kita semua. Leluhur kita tinggal, besar dan mungkin juga meninggal
disana, ke sanalah anak, cucu dan cicitnya akan pulang berziarah.
Begitulah gambaran pentingnya desa bagi kita. Di desa, perempuan
adalah bagian warga, yang selama ini ada yang kurang dilibatkan atau
tidak mau terlibat dalam pembangunan desa. Bahkan di beberapa desa
ada perempuan yang dipingit dan tidak bisa bertemu angsung dengan
tamunya. Ada perempuan yang tidak terbiasa dan malu berbicara
dalam forum terbuka. Untuk itu perempuan di desa perlu dilatih
untuk terbiasa berbicara di forum dialog desa agar bisa terlibat dalam
perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan desa
yang berperspektif gender dalam pengertian luas (memperhatikan
kepentingan keluarga, ramaja, anak, lansia dan disable).
Dalam membangun desa diperlukan kecerdasan akal,
emosi dan juga spiritual. Caranya dengan berniat yang baik dalam
membangun desa. PEran permpuan terlibat pembangunan desa
mesitinya juga ibadah, jika diniatkan sebagai ibadah (amal jariah)
dan melibatkan semua warganya. Kalau niatnya ibadah, mstinya
agama dan budaya mendukung keterlibatan perempuan dalam
membangun desa. Untuk itu perlu diperkenalkan cara pandang
baru bagi masyarakat perdesaan yaitu: bagaimana upaya MD atau
‘Membangun Desa’nya agar berwawasan gender, dari yang tadinya
berpola DM atau ‘DesaMembangun’. Dalam cara pandang ‘Desa
Membangun’ yangberwawasan gender maka diharapkan SDM
(Sumber Daya Manusia) desa, juga melibatkan kaum perempuan
sebagai aktor utama yang mestinya ikut serta dalam proses
membangun desa. Kaum perempuan mestinya juga diberi peluang
untuk duduk dan terlibat dalam lembaga desa dalam membangun
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desa bersama kaum laki-laki.Sedangkan konsep lagi ‘Membangun
Desa’: sifatnya cenderung hanya dilakukan oleh kalangan atas,
yaitu pemerintahan pusat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan
dengan SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah)-nya.
Selanjutnya kita ketahui bahwa desa-desa di Nusantara
sebenarnya memiliki ‘hak asal usul’ dan ‘hak tradisional’ dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, namun dalam
beberapa hal cenderung belum berwawasan keadilan gender. Untuk itu
pelatihan perencanaan, penganggaran dan pengawasan diperlukan upaya
untuk membangun pelibatan perempuan, anak, lansia dan penyandang
disable, untuk memperkuat ‘kedaulatan desa’, membangun ‘Desa yang
demokratis’, melaksanakan wawasan Nawacita yaitu ‘membangun dari
pinggiran’ yang diatur dalam UU Desa.
Tujuan yang akan dicapai dan manfaat penguasaan modul ini
adalah agar ada kesetaraan partisipasi perempuan dan laki-laki yang
sama di desa-desa di Nusantara. Juga memberikan semangat agar
perempuan berbakat di desa dapat membangun jenjang karir politik
perempuan secara bertingkat, yang awalnya dapat bermula dari
tingkatan desa hingga kabupaten dan provinsi hingga nasional. Untuk
itu kita perlu mengetahui kondisi desa di Indonesia berdasarkan data
dari Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016 menunjukkan
ada sekitar 54.750 desa tertinggal, ada 17.000 desa sangat tertinggal
dan ada 1.138 desa di daerah perbatasan, dari sekitar 74.093 jumlah
total desa di Indonesia.
Masih banyaknya jumlah desa tertinggal dan desa sangat
tertinggal mengingatkan kita untuk memperhatikan desa-desa
tersebut. Bisa jadi peran perempuan dan persepektif gender di
desa-desa tersebut belum ada. Selanjutnya, berkaitan dengan
perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan desa
tidak terlepas daridasar hukumnya yaitu adanya UU Desa No. 6
tahun 2014, yang memerlukan penajaman perspektif gender di
dalam pelaksanaannya:
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Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

Pada intinya UU Desa kita mengatur adanya dua forum untuk
ruang partisipasi warga.Forum pertama, musyawarah perencanaan
pembangunan desa (Musrenbangdes). Di sini bentuk partisipasi
warga berupa pengajuan usulan pembangunan desa kepada unit
pemerintah di atasnya untuk penyusunan rencana pembangunan
jangka menengah daerah (RPJMD-kabupaten/ kota) dan RPJMN
(nasional).
Forum kedua yakni musyawarah desa. Di forum ini
warga dapat terlibat dalam pembahasan dan penyusunan rencana
pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), pembahasan
dan penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes),
pembahasan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa
(APBDes), pembahasan dan penyusunan peraturan desa (perdes),
dan pembahasan masuknya investasi (penanaman modal) dan hibah
(pemberian tak bersyarat) ke desa.Musyawarah desa yang dimaksud
dalam UU Desa Tahun 2014 ini merupakan forum permusyawaratan
yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masya rakat
desa untuk membahas hal-hal strategis. Hal strategis itu di antaranya
pembuatan perdes, RPJMN, RKP, penataan desa, kerja sama desa,
rencana investasi yang masuk desa, pembentukan BUM Desa, asset/
kekayaan desa, dan kejadian luar biasa lainnya (Pasal 54).
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Musyawarah desa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014. Pada Pasal 80 disebutkan, unsur masyarakat
terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh
pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin,
kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan
perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.
Selain itu musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain
sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
UU Desa memberikan rambu-rambu tentang tata cara untuk
pengembangan desa dengan membuka ketentuan tentang dana
desa, memperjelas posisi asset atau harta milik desa, BUMDES
dan juga memperkenalkan payung hukum sistem informasi desa
dan penganggaran untuk teknologi tepat guna misalnya, agar desa
lebih berkembang seirama kemajuan teknologi di perkotaan dan
globalisasi dunia.Selain itu dasar hukum perencanaan desa lebih
rinci tercantum dalam:

Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

Selanjutnya, hasil dan harapan kita dari pelatihan topik
perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan desa ini
maka akan makin banyak perempuan desa yang mau, mampu dan
berprestasimenjadi kepala desa perempuan, camat perempuan bahkan
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kepala daerah perempuan yang kreatif, inovatif dan berprestasi.
Perempuan yang teruji dan punya reputasi yang hebat karena
menguasai bidang perenanaan dan penganggaran di wilayahnya.
Karir perempuan di desa dapat bermula dari PKK, Pengurus RW/
RT, Sekdes, Kepala Desa, BPD, Camat, Bupati, hingga Gubernur.
Kuncinya perempuan di perdesaan dengan pelatihan ini
diharapkan akan semakin mahir dalam perencanaan, penganggaran
dan evaluasi dengan menerapkan antara lain pelaksanaanperencanaan
‘Pro Bono Publik’yaitu memunculkan kapasitas pribadi perempuan
di perdesaan dengan melakukan hal-hal terbaik secara sukarela dan
bermanfaat bagi masyarakat banyak di lingkungannya. Untuk itu
kita perlu memperhatikan gambar berikut yang memuat:

.

Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

B. Langkah Kegiatan Perencanaan Responsif Gender di Desa
Dalam melakukan penyusunan perencanaan kebijakan,
program dan kegiatan yang responsif gender dapat dilakukan melalui
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langkah-langkah analisis kondisi desa. Salah satu alat analisis gender
yang telah diterapkan di Indonesia, termasuk di desa berdasarkan
amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah
Analysis Pro BA (Problem Based Analysis) yang metodenya hampir
mirip denga PRA (Participatory Rapid Appraisal) yang dapat dilihat
pada diagram di bawah ini:

Sumber: Pak Syamsul, KPPPA RI, 2017.

Analisis kebijakan gender Analysis Pro BA (Problem Based
Analysis) dilakukan dengan mengacu pada analisis masalah gender,
telaah kebijakan, formulasi kebijakan dan penyusunan rencana aksi
dan kegiatan intervensi yang akan dilakukan yang berlaku pada saat
ini (jangka pendek) dan mendatang (jangka menengah dan panjang)
terkait berbagai isu gender di perdesaan. Isu gender tersebut dapat
diperoleh dari data pembuka wawasan dengan memperhatikan
keempat faktor kesenjangan kondisi perempuan dan laki-laki,
termasuk anak, lansia dan disable. Isu gender yang ada diharapkan
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dapat mendorong pencarian data sebagai pendukung analisis.
Analisis gender atau analisis situasi tersebut, memasukkan berbagai
analisis sebagai berikut:
1. Gambaran kesenjangan akses (kesempatan), partisipasi
(keikutsertaan), control (pengawasan) dan manfaat
antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan
pembangunan di desa;
2. Gambaran adanya faktor penghambat di internal(dalam)
lembaga desa dan atau eksternal (luar) lembaga masyarakat;
3. Indikator outcome (dampak) yang dapat dihubungkan
dengan tujuan kegiatan di desa;
4. Indikator input (masukan) atau output (keluaran) yang dapat
dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan di desa.
Berdasarkan analisis gender tersebut, dirumuskan kebijakan
gender untuk menghapus atau memperkecil kesenjangan gender
yang ada, penyusunan program operasional, tim inti, dan ukuran
keberhasilan program. Sebagai alat pengukur, dapat digunakan
beberapa indikator gender.Selanjutnya, dibuat rencana program
yang responsif gender, dengan memperhatikan sasaran dan kegiatan
yang ada dan diimplementasikan.Selanjutnya dilakukan kegiatan
monitoring dan evaluasi untuk melihat dampak dari program dan
kegiatan tersebut.Untuk keperluan praktis, maka alur kerja ini
diterjemahkan ke dalam bentuk matriks, yang terdiri dari langkahlangkah yang perlu dilakukan untuk menyusun perencanaan yang
responsif gender.
Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam membuat GAP,
yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:
Tahap I: Analisis Kebijakan Gender di Perdesaan
Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan
pembangunan yang ada serta menganalisis faktor penyebab
kesenjangan gender di desa, dengan menggunakan data pembuka
wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin. Pada tahap ini ada 5
(lima) langkah yang dilakukan:
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 0HQJLGHQWL¿NDVL WXMXDQ GDUL NHELMDNDQSURJUDPNHJLDWDQ
di desa ada tidak kaitannya dengan perempuan, anak dan
keluarga.
1.2. Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut
jenis kelamin di desa.
1.3. Menganalisis sumber terjadinya kesenjangan gender.
 0HQJLGHQWL¿NDVLSHUPDVDODKDQJHQGHUGLGDODPGHVD
 0HQJLGHQWL¿NDVLSHUPDVDODKDQJHQGHUGLOXDUGHVD
Tahap II: Formulasi Kebijakan yang responsif Gender di
Perdesaan
Tahap ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana kebijakan
yang responsif gender, melalui 2 (dua) langkah sebagai berikut:
1. Merumuskan kembali kebijakan/program/kegiatan yang
responsif gender dan
2. Penyusunan Rencana aksi kegiatan dan program desa yang
peduli atau responsif gender.
2.1.

Langkah Penyusunan Penganggaran Responsif Gender
di Desa

Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang
responsif gender dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: (1)
tahap analisis situasi di desa; (2) penyusunan Term Of Reference
(TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK); (3) penyusunan GBS
(Gender Budget Statement)3HQJHUWLDQ725 DWDX .HUDQJND$FXDQ
Kerja adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran
umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai
di desa sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga yang memuat latar
belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian,
dan biaya yang diperlukan serta pelaksananya.
$GDSXQIXQJVL725LQLDQWDUDODLQpertama, sebagai alat bagi
pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan
oleh bawahannya. kedua: Alat bagi para Perencana Anggaran untuk
menilai urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang
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keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi. ketiga: Alat bagi
pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi
kegiatan tersebut. dan keempat: Sebagai informasi bagaimana
output atau hasil kegiatan dilaksanakan/didukung oleh komponen
input, serta apa saja input (tahapan-tahapan) yang dibutuhkan
dan bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang
GLKDUDSNDQNHEDQ\DNDQZDUJDGHVD$GDGXDPDFDP\DNQL  725
8QWXN 3HQJXVXODQ 5HQFDQD$QJJDUDQ GDQ   725 8QWXN$FXDQ
3HODNVDQDDQ .HJLDWDQ VHSHUWL  725 6ZDNHOROD 725 3HQJDGDDQ
%DUDQJ 725 3HQJDGDDQ -DVD .RQVWUXNVL 725 3HQJDGDDQ -DVD
.RQVXOWDQVLGDQ7253HQJDGDDQ-DVD/DLQQ\D
2.2.

Tahap Analisis Situasi Desa

Analisis situasi dalam perspektif gender merupakan analisis
terhadap suatu keadaan yang terkait dengan intervensi program/
kegiatan pembangunan dan menjadi tujuan dan sasaran untuk
dicapai. Analisis situasi dapat dilakukan melalui langkah pengkajian
masalah dan ptensi desa, misalnya dengan bertanya kepada diri
sendiri apakah di kantor desa dan sarana umum di desa seperti
tempat ibadah, sekolah, pabrik dan pasar di perdesaaan sudah ada
tempat penitipan anak, pendidikan anak usia dini, ruang laktasi atau
tempat menyusui bagi ibu, sarana berkumpul bagi kaum Lansia
(Lanjut usia), ada tanaman yang menyejukkan, ada tempat duduk
yang nyaman, ada tempat khusus untuk merokok, ada toilet/WC
yang bersih, ada jalur bagi kaum disable (tuna netra, tuna rungu,
tuna daksa, dst.).
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Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

Selain pengkajian potensi, masalah dan solusi jangka pendek,
QHQJDKGDQSDQMDQJGLVHVDDGDGXD725 Term of Reference) yang
harus dipahami dan dikerjakan di tata kelola desa yang baik, yakni
725XQWXNXVXODQDQJJDUDQGLEXDWXQWXNSHQJDMXDQUHQFDQDNHUMD
dan anggaran sebelum DIPA(Daftar Isian Proyek) di setujui dan
725 DFXDQ SHODNVDQDDQ GLEXDW VHWHODK ',3$ GLV\DKNDQ VHEHOXP
suatu pekerjaan atau program dilaksanakan di desa.
C. Musrenbangdes: Forum Perencanaan dan Penganggaran
Desa Partisipatif
Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka
Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari paling
dasar dan utama yaitu di tingkat desa dan kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota hingga tingkat propinsi, termasuk menyelenggarakan
Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Propinsi, Kabupaten dan
Kota (Forum SKPD-Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah).
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Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

Selanjutnya Musrenbang Desa adalah salah forum
musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder)
desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan.Musrenbang Desa
biasanya dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada
RPJM(Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa.Setiap desa
diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu
RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.
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Musrenbang adalah forum perencanaan program yang
dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja
sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
Musrenbang yang baik dan demokratisakan mampu membangun
kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa secara
bersama-sama, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber
pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

Tim pengundang Musranbangdes wajib mengumumkan atau
mengundang calon peserta minimal 7 hari sebelum kegiatan, termasuk
adanya perwakilan perempuan.Pada tahap persiapan perencanaan
ini juga harus dipastikan adanya partisipasi perempuan untuk
menyuarakan kebutuhannya. Perempuan atau kelompok perempuan
harus dipastikan ikut berpartisipasi dalam setiap Musrenbang agar
kebutuhan dan kepentingannya dapat terwakili, termasuk agenda
yang akan dibicarakan, sebagai berikut:
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Beberapa hal yang dapat dibahas dalam Musrenbangdes
antara lain hal-hal sebagai berikut:

D. Dasar Hukum dan Kebijakan Musrenbangdes
Keinginan untuk mendemokratiskan desa dalam perencanaan,
penganggaran dan pengawasan, sebaiknya bukalah hal yang mainmain atau setengh hati.Hal itu ditunjukan dengan dibuatnya payung
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hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya di lapangan.Implementasi
UU No.6/2104 tentang Desa (maju, mandiri, sejahtera, demokratis).
Berikut ini payung hukum yang dimaksud:

Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

Musrenbang Desa umumnya dilaksanakan pada bulan
Januari setiap tahunnya, saat itu mestinya berbagai aspirasi
masyarakat yang beragam dari berbagai latar belakang gender,
VXNXDJDPDSHQGLGLNDQSHNHUMDDQNRQGLVL¿VLNGDQSHQJDODPDQ
digali dapat digali melalui dialog atau musyawarah antar kelompokkelompok masyarakat. Perempuan dan kelompok perempuan
harus ikut berpartisipasi untuk memasukkan agenda kebutuhannya
dalam forum Musrenbangdes tersebut.Keluaran dari Musrenbang
di tingkat ini adalah penetapan prioritas kegiatan pembangunan
tahun mendatang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/
kelurahan tersebut. Pada tahap ini juga ditetapkan daftar nama 3–5
orang utusan atau delegasi dari peserta Musrenbang Desa/Kelurahan
untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan, mestinya delegasi
tersebut juga mewakilkan perempuan, difabel/disable, remaja dan
juga Lansia secara bergilir.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang
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selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan
untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan,
program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan
serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. Berikut ini informasi tentang
jadwal waktu Musrenbang:

Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya di desa-desa
diselenggarakan Musrenbang untuk menyusun ‘Rencana Kerja
Pembangunan Desa’ (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa
selalu diikuti dengan penyusunan dokumen ‘Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa’ (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa
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anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka.
Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan
musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan
dokumen dan infomasi publik.Pemerintah desa merupakan lembaga
publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga
masyarakat.Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi
prinsip penting bagi pemerintah desa.
RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK)
Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan
pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang
Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan (input)
penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari
Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa),
swadaya dan pastisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya
yang tidak mengikat.
E. Model Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan Pemdes
Desa-desa di Indonesia era reformasi ini sudah mulai
diharuskan untukmenyelenggarakan forum Musrenbangdes untuk
menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan
dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa),
karena suatu rencana apabila tanpa anggaran maka akan menjadi
dokumen atau berkas belaka. Berikut ini gambaran untuk
memudahkan keterkaitan:
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Keempat tahapan dalam gambar di atas sebaiknya tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan infomasi
publik yang sifatnya tertulis. Dengan prinsip transparansi dan akuntabel, maka pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib
menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat baik diminta atau tidak diminta.Keterbukaan dan tanggung gugat kepada
publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa. Pemerintah
desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung
gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.
Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatian dalam perencanaan
pembangunan desa:

Dana desa yang menjadi keputusan politik untuk membangun
Indonesia dari pinggiran, ketika akan dicairkan oleh aparat desa
memerlukan beberapa dokumen penunjang antara lain RPJM Desa.
Berikut ini gambar yang membantu untuk memahami apa dan
bagaimana memeahami RPJM Desa dengan mudah, sebagai berikut:
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Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

Rancangan RPJM desa merupakan perpaduan dari arah
kebijakan desa yang dituangkan dalam Musrenbangdes, dijelaskan
dengan rencana kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan desa yang
dituangkan sebagai visi dan misi kepala desa yang telah merangkum
keinginan umum warga desa secara partisipatif, sebagai berikut:
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Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.
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Ada beberapa hal yang dicermati terhadap RPJM Desa seperti perlunya menghadirkan tenaga ahli selain pendamping desa, untuk memberikan pembelajaran dan pengalaman untuk menata desa
menjadi desa yang inovatif dan kreatif dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pengawasan desa, sebagai berikut:
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Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

B.

Perencanaan Pembangunan Perdesaan
b.1. Model Tahap Perencanaan dan
Berperspektif Gender:

Penganggaran

Pada tahap perencanaan dan penganggaran ini harus dipastikan adanya partisipasi wakil kaum perempuan, anak-remaja, lanjut usia dan kaum disable untuk menyuarakan langsung harapan,
kekhawatiran dan kebutuhannya. Perempuan atau kelompok perempuan dan yang lainnya tadi harus dipastikan ikut berpartisipasi dalam setiap Musrenbang, bukan basa-basi, namun dicatat, diperjelas,
bukan hanya kebutuhan jangka pendek sarana desa (jalan, talut, selokan), namun juga penciptaan peluang perempuan untuk terlibat dalam BUMDES, program desa wisata, seni pertunjukan, pasar seni
NUHDWL¿WDVDWDXIHVWLYDOEHUNDODGLGHVDSHQJRODKDQOLPEDKXQWXN
energi terbarukan agar kebutuhan untuk berkegiatan, teater pertunjukkan seni budaya, kewirausahaan dan kepentingannya khusus
lainnya seperti sarana penitipan anak yang murah atau gratis bagi
seorang buruh pekerja perempuan di lingkungan pabrik di desa
dapat terwakili.
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Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

b.2. Tahapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa):

Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

.DXP DNWL¿V SHUHPSXDQ GL GHVD SHUOX WHUOLEDW GDODP
penyusunan dokumen RKP Desa yang selalu akan diikuti dengan
penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya
akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini
tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan
mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan
infomasi publik.
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Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala
Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahunan atau biasa disebut Musrenbang Desa.
Dokumen RKP Desa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana
Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan pastisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

Proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam
tiga tahapan, tahapan tersebut adalah :
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1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa:
Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa,
mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan
DQDOLVD GDWD GDQ PHPYHUL¿NDVL GDWD NH ODSDQJDQ ELOD GLSHUOXNDQ
Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis
kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa” yang meliputi
data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awalRKP Desa dan perhitungan anggarannya.
2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa:
Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku
kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan desa”, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan
prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK)
Kepala Desa.
3. Tahap Sosialisasi Hasil Musrenbang
Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa
dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat
dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap
pelaksanaannya.
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Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

Langkah
Penyusunan
Dokumen
Rencana
Kegiatan
Pembangunan (RKP) Desa
1. Pembentukan dan Persiapan Pokja (Tim) Perencana
Desa:
Penyusunan RKP Desa merupakan kelanjutan dari proses
penyusunan RPJM Desa, dan pelaksanaan kegiatannya tetap dijalankan oleh Pokja (Tim) Perencana Desa yang sama. Beberapa
istilah sering dipergunakan untuk tim ini, yaitu Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa atau Tim Penyusun RKPDesa. Istilah
apa pun yang digunakan, intinya adalah tim yang bertugas menyelenggarakan dan memandu proses sejak dari persiapan, pelaksanaan
musrenbang sampai paska musrenbang.Keluaran (output) dari tahap
ini adalah:
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P SK Kepala Desa tentang Pokja (Tim) Perencana Desa
atau Tim Penyusun RKP Desa atau Tim Penyelenggara
Musrenbang Desa yang bertugas memfasilitasi dan menyusun
dokumen RKP Desa.
P Pokja (Tim) Perencana desa yang siap menjalankan tugasnya
setelah memperoleh pembekalan yang diperlukan.
Susunan tim ini biasanya sebagai berikut:
 Kepala Desa selaku pembina dan pengendali kegiatan;
 Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan (Ketua
Tim);
 Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku
penanggungjawab pelaksana kegiatan, termasuk
membentuk tim pemandu.
Tugas-tugas tim RKP Desa ini antara lain: melakukan pertemuan/rapat-rapat panitia, membentuk Tim Pemandu, mengidenWL¿NDVLNDQSHVHUWDGDQPHQJXQGDQJSHVHUWDPHQ\XVXQMDGZDOGDQ
agenda, dan menyiapkan logistik. Tim pemandu bertugas untuk
mengelola proses dan memfasilitasi pertemuan/musyawarah seperti
kegiatan kajian/analisis data, lokakarya desa, dan pelaksanaan Musrenbang Desa.
2. Mengkaji ulang Dokumen RPJM Desa:
Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa
atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa melakukan reviuw terhadap dokumen RPJM Desa dan dokumen RKP Desa tahun lalu sebagai tahap awal pelaksanaan tugasnya.Bagi desa–desa yang sudah
mempunyai RPJM Desa, penyusunan RKP Desa dilakukan dengan
merujuk pada program dan kegiatan indikatif yang sudah disusun dalam dokumen rencana 5 tahun tersebut.Sedang bagi desa yang belum
mempunyai RPJM Desa, pada tahap pra-Musrenbang RKP Desa harus dimulai dari penggalian kebutuhan dan permasalahan masyarakat
melalui musyawarah dusun/RW.
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3. Analisis Data Kerawanan Desa dan Responsif Gender:
Untuk penyusunan RKP Desa, kajian desa bersama
masyarakat (Participatory Rural Appraisal/PRA dengan proses
yang cukup panjang yaitu musyawarah dusun/RW dan kajian
kelompok sektoral) tidak perlu dilakukan.PRA cukup dilakukan
setiap penyusunan RPJM Desa.Walau dokumen RPJM Desa sudah
menyusun program dan kegiatan indikatif selama 5 tahun, namun
data/informasi terkini perlu dicek kembali.
Analisis data yang dilakukan disebut sebagai “analisis
kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa”, kebijakan desa
yang senditif dan responsif gender. Hasil analisis ini akan menjadi
salah satu materi yang dipaparkan saat pelaksanaan Musrenbang.
Kegiatan ini perlu melibatkan kepala dusun, pemuda dan perempuan.
Hasilnya didampingkan dengan data tahun lalu, untuk dianalisa
dan dicari program apa yang lebih baik dilanjutkan, ditambah,
dikurangi, dan sebagainya. Dengan demikian, sifat dokumen RPJM
Desa tidaklah “harga mati” tetapi juga bukan berarti dengan mudah
diubah atau diganti program maupun kegiatannya.
Analisis data kerawanan dan berwawasan gender ini
digunakan untuk mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, khususnya
mengenai prioritas masalah dan kegiatan yang akan disusun
untuk RKP Desa tahun berikutnya. Data-data kerawanan dan
Indikator desa respoonsif gender meliputi:
D
Berapa jumlah KK miskin sekarang, terutama kaum
perempuan, remaja, lansia dan disabel;
D
Berapa warga yang menganggur sekarang dan prakiraan
waktu ke depan;
D
Berapa anak yang putus sekolah dan yang rawan putus
sekolah sekarang;
D
Berapa jumlah kematian ibu, bayi dan balita selama setahun
terakhir;
D
Berapa orang (terutama ibu, bayi, balita) yang mengalami
kurang gizi;
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D
Berapa angka kematian ibu dan anak, apa kasus wabah
penyakit yang terjadi selama setahun terakhir;
D
Apa ada isu-isu darurat/rawan terkait kemiskinan, gangguan
kesejahteraan atau gangguan pemenuhan 10 hak dasar
keluarga.
D
Apakah pernah ada pelatihan Kesehatan Reproduksi
Kesehatan Perempuan, pecegehan kematian ibu dan anak,
pencegahan dan penanganan KDRT.
D
Apakah sudah ada PKK dan Posyandu Multifungsi
(Pelayanan dasar konseling kesehatan dan pola asuh ibu dan
anak/parenting, plus Bina Keluarga dan Remaja, simulasi
anti-KXPDQWUDI¿FNLQJ).
4. Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa:
Sama seperti cara penyusunan draft rancangan awal RPJM
Desa, draft RKP Desa bisa dilakukan dengan Lokakarya Desa
yang melibatkan warga masyarakat, bisa juga dilakukan dengan
rapat Pokja (Tim) Perencana desa. Secara umum, langkahlangkah penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sama saja, hanya
penyusunan RKP Desa lebih ringkas/sederhana. Untuk RKP Desa
dilakukan lokakarya desa. Peserta lokakarya adalah berbagai
komponen desa (terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ketua,
Ketua LPM sebagai Sekretaris dan beranggotakan : LPM, Tokoh
Masyarakat dan Wakil Perempuan), biasanya juga melibatkan
unsur kecamatan dan unsur UPTD atau SKPD.Proses lokakarya
penyiapan RKP Desa adalah sebagai berikut:
4.1. Persiapan:
Menyusun jadwal dan agenda, mengumumkan secara terbuka
kepada masyarakat mengenai agenda lokakarya desa, membuka
pendaftaran/mengundang calon peserta, menyiapkan peralatan,
bahan materi dan notulen.
4.2. Pelaksanaan:
>Pendaftaran peserta lokakarya yang memperhatikan
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NHWHUZDNLODQSHUHPSXDQODQVLDDNWL¿VDQDNGDQGLVDEOHGL
desa.
>Pemaparan tujuan, metode serta keluaran lokakarya oleh
Tim Perencana Desa.
>Pemaparan dan analisa kebijakan dan arah program desa.
Narasumber dari Desa: tokoh masyarakat, pengurus
Kelembagaan Masyarakat Desa, LSM yang bekerja
di Desa tersebut. Topik-topik pembahasannya adalah:
Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya (RKP Desa
sebelumnya),Pemaparan dan analisa kegiatan di dalam
dokumen RPJM Desa dan Pemaparan dan analisa keadaan
darurat desa.
>Pemaparan dan analisa kebijakan dan arah program supra
desa. Narasumber: dari Kecamatan (Camat /yang mewakili,
Kasi PMD, Kepala UPTD/yang mewakili) dan Kabupaten
(DPRD dari Dapil yang bersangkutan, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat).
>Pengembangan draft rancangan awal RKP Desa : Penentuan
draf prioritas pembangunan tahun yang akan datang dan
Penyusunan draf matrik program dan kegiatan RKP Desa.
>Penandatanganan berita acara dan penutupan lokakarya.
5. Persiapan Teknis/Logistik Musrenbang:
Setelah dokumen draft RKP Desa tersusun, panitia pendukung bertugas untuk menyiapkan logistik (tempat, alat dan bahan/materi) untuk kegiatan pelaksanaan musrenbang. Undangan
GLVHEDUNDQ NHSDGD ZDUJD PDV\DUDNDW PHVWLQ\D MXJD DNWL¿V SHUHPSXDQ DNWL¿V UHPDMD DNWL¿V ODQVLD GDQ DNWL¿V GLVDEOH ,QWLQ\D
berbagai pemangku kepentingan diundang dengan sungguh-sungguh serta kegiatan diumumkan secara terbuka. Jadual dan agenda
disusun oleh tim pemandu. Tim pemandu dan tim notulen mengadakan persiapan teknik memandu dan mendokumentasikan hasil
Musrenbang.
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6. Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa:
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan
pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa
dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk
menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya (tahun
yang direncanakan).Perserta Musrenbang RKP Desa adalah berbagai
komponen desa (terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua
LPM sebagai Sekretaris dan beranggotakan : LPM, Tokoh Masyarakat
dan Wakil Perempuan), unsur Kecamatan, unsur SKPD, ditambah
unsur DPRD dari daerah pemilihan (dapil) bersangkutan.
Tujuan Musrenbang RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan)
Desa:
PMenyusun prioritas kebutuhandan pemecahan masalah
yang akan dijadikan kegiatan untuk penyusunan RKP Desa
dengan pemilahan sbb : Prioritas kegiatan desa yang akan
dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang
bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi
Dana Desa (ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan
sumber lain yang tidak mengikat, dan Prioritas kegiatan
desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai
oleh APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi, APBN.
PMenyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa
yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan
untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan
atau SKPD);
PMenyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan
persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang
kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah
(UPTD dan atau SKPD) tahun berikutnya.
Penting untuk diperhatikan:
1. 3DGD SUDNWHNQ\D OHELK EDQ\DN DNWL¿V GDQ SHMDEDW GHVD
yang membawa usulan kegiatan skala desa ke Musrenbang
kecamatan sehingga tidak dapat diakomodir oleh program
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supra desa terutama SKPD. Usulan yang dibawa dari desa
ke atas semestinya yang bukan kegiatan skala desa, tapi
kegiatan skala kecamatan atau kabupaten.
2. Seringkali terjadi kesulitan dalam memilah antara kegiatan
skala desa dengan skala kabupaten. Biasanya akan muncul
usulan kegiatan baru yang di bawa oleh peserta musrenbang
yang tidak mengikuti proses sebelumnya.
3. SKPD dan anggota DPRD belum terlibat sehingga usulan
untuk skala kabupaten kadang tidak sinkron dengan
Rancangan Renstra SKPD.
4. Masih minimnya keterlibatan warga miskin dan perempuan
sehingga perlu diterapkan kuota jumlah peserta perempuan.
5. Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa.
Draft RKP Desa kemudian diperbaiki berdasarkan hasil
musrenbang di dalam rapat Pokja (Tim) Perencana Desa.
Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dokumen RKP Desa oleh
Kades.
8. Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa
Penyusunan draf Surat Keputusan Kepala Desa
tentang RKP Desa dilakukan oleh sekretaris desa. Draft
Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa diserahkan
kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Surat
Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa.
9. Sosialisasi Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya
wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah
desa. Materi Sosialiasasi adalah Lampiran SK RKP Desa
yang memuat program dan kegiatan tahun bersangkutan.
Media sosialisasi RKP Desa sebaiknya disesuaikan dengan
kondisi masing – masing desa.
10. Beberapa alternatif media sosialisasi yang bisa digunakan
antara lain: Forum masyarakat baik formal maupun non
formal, poster RKP Desa dan APB Desa, papan informasi
desa, papan informasi dusun/RW/RT, dan sebagainya. Sasaran
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sosialisasi di tingkat desa adalah: warga masyarakat pada
umumnya, toga (tokoh keluarga), tomas (tokoh masyarakat),
Lembaga Masyarakat Desa (LKMD, PKK, RW, RT, dsb),
kelompok-kelompok kepentingan (kelompok tani, kelompok
pedagang, nelayan, perempuan pedagang kecil, dsb.).
Berikut ini ada contoh atau bentuk RKP Desa yang tampanya
cenderung belum berperspektif gender untuk dapat dijadikan
acuan belajar, analisis dan perbaikan agar peduli perempun,
anak, remaja, lansia dan disabel:
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Sasaran sosialisasi RKP Desa di tingkat supra desa adalah:
Pemerintah (kecamatan, BAPPEDA, SKPD terkait), DPRD (Komisi DPRD terkait, anggota DPRD dari perwakilan daerah pemilihan
bersangkutan).Upaya Memasukkan Kepentingan Perempuan Dalam
Proses Penganggaran.Langkah Tahap Persiapan agar penganggaran
GHVD EHUSHUVSHNWLJ JHQGHU DNWL¿V SHUHPSXDQ GHVD SHUOX PHPLQWD
kepada aparat desa agar:
1. Tersedianya data pilah tentang persoalan perempuan yang ada di
desa di daerah masing-masing.
2. Perempuan dan kelompok perempuan harus melakukan analisa
gender terhadap kerja pembangunan yang ada di desa masing-masing.
3. Perempuan dan kelompok perempuan harus melakukan sosialisasi
pemahaman tentang masalah ketidakadilan yang muncul akibat
relasi gender yang timpang pada masing-masing desa.
4. Perempuan dan kelompok perempuan terlibat aktif dalam proses
Musrenbang dari tingkat desa sampai pada tingkat propinsi dan
nasional.
5. Perempuan dan kelompok perempuan harus terus memantau hasil
keluaran dari masing-masing Musrenbang tersebut agar dapat
memastikan apakah kepentingan perempuan secara konsisten tetap
dapat menjadi prioritas kegiatan pembangunan di desa masing-masing.

Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.
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Berkaitan dengan Langkah Tahap Penyusunan APBDES dan
3HODNVDQDDQQ\D\DQJEHUSHUVSHNWLIJHQGHUPDNDDNWL¿VSHUHPSXDQ
desa perlu untuk antara lain:
1. Mengamati apakah program atau proyek telah mencapai
target seperti yang direncanakan pada tahap awal dengan
memperhatikan kepentingan perempuan.
2. Melihat apakah alokasi anggaran direalisasikan sesuai dengan
anggaran yang dialokasikan dalam APBD (Berapakah nilai riil
dari alokasi anggaran yang ada? Apakah tender telah berjalan
secara transparan dan akuntabel? Apakah perempuan dilibatkan
dalam kegiatan-kegiatan pembangunan?) Apakah penerima
manfaat dari program tersebut telah tepat sasaran dan apakah
dampak dari program tersebut dapat diukur untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat termasuk perempuan?
3. Jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan, sebaiknya
masyarakat termasuk perempuan menyampaikan hasil
pengaduan tersebut kepada institusi yang berwenang (aparat
kepolisian, BPK, Bawasda, BPKP).

Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.
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Berdasarkan pengalaman beberapa desa di nusantara, ada
sejumlah kendala atau faktor penghambat bagi kaum perempuan,
DSDODJL \DQJ EXNDQ DNWL¿V DWDX DNWL¿V SHPXOD GDODP EHUSDUWLVLSDsi dalam penganggaran desa, antara lain:
O Kemungkinan kaum perempuan kurang percaya diri, karena
ada kondisi peserta dalam kondisi tidak atau belum setara
dan merasa ragu apakah pendapatnya akan didengarkan
ketika menyampaikan pendapat saat Musrenbangdes ketika
memasukkan aspirasi perempuan, anak, remaja, lansia,
disable untuk menjadi agenda desa yang mememerlukan
penganggaran APBDES ada dalam tahap perencanaan yaitu
tahap I, tahap penjaringan aspirasi masyarakat.
O Namun dalam kenyataannya, proses ini tidak dirancang untuk
mendengarkan suara perempuan miskin. Bagi perempuan
yang tidak berorganisasi dan tidak terbiasa menyuarakan
kepentingannya, maka proses ini terasa sulit untuk memulai.
Diperlukan pelatihan pidato atau berpendapat di forum
terbuka yang dihadiri kaum pria dan pejabat desa.
O Pada tahap II, penentuan kebijakan umum anggaran (KUA),
kembali persoalan perempuan tidak terangkat, karena hal
ini berhubungan dengan luputnya memasukkan analisis
persoalan perempuan, anak, remaja, lansia dan disabeldalam
RPJMD dan atau RKPD.
O Untuk memastikan agar kebutuhan dan kepentingan
perempuan benar-benar masuk dalam perencanaan dan
penganggaran daerah maupun nasional maka perlu diadakan
program-program peningkatan kapasitas bagi perempuan
dan organisasi perempuan.
O Program peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi
perempuan ini bertujuan agar perempuan tersebut mengetahui
hak dan kewajibannya dalam proses perencanaan, dan yang
lebih penting lagi agar perempuan dan kelompok perempuan
mampu memasukkan kepentingan gender dalam agenda proses
perencanaan daerah maupun nasional.Berikut ini informasi
ZDNWX\DQJSHUOXGLSHUKDWLNDQDNWL¿VSHUHPSXDQGHVD
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Sumber: Kementrian Desa dan Transmigrasi RI tahun 2016.

UU Desa mengatur dan mengarahkan agar Pemda provinsi
hingga tingkat desa wajib melibatkan perempuan dalam memberikan masukan saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Keterlibatan masyarakat di dalam proses peUXEDKDQ GHQJDQ PHODNXNDQ UHÀHNVL NULWLV GDQ DNVL \DQJ PHOLSXWL
dimensi politis, ekonomis, ilmiah, dan ideologis, secara bersamaan. Pengembangan partisipasi dalam ini adalah pengembangan
kekuasaan dan kontrol lebih besar terhadap suatu situasi melalui
peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan pilihan kegiatan dan berotonomi. Kaum perempuan dan kelompok marginal
lainnya harus dilibatkan untuk memasukkan program pembangunan
yang ramah dengan kebutuhan mereka langsung.
Selama ini kegiatan Musrenbang di sejumlah desa tertinggal
dan perbatasan, keterlibatan perempuan cenderung sangat minim.
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Padahal mereka hadir dan ikut ikut diundang untuk terlibat dalam
Musrenbangdes. Umumnya mereka hadir namun diam, biasanya
ada perempuan yang ikut andil dengan pengambilan keputusan persoalan pendidikan dan kesehatan, namun tidak bersuara untuk pengadaan energi murah di desa dengan memanfaatkan septik tank bersama diubah menjadi gas murah untuk dapur setiap 10 rumah (dasa
wisma) misalnya, memanfaatkan sampah pslatik untuk bahan baku
jalan rusah dan jalan baru di desa, mengusulkan adanya BUMDES
yang mengandalkan seni pertunjukan yang dimiliki warga desa sebagai penghasilan tambahan warga desa dan pelakunya.

Berikut ini contoh APBDes salah satu desa di Jawa yang
mengumumkan secara transparan keuangan desanya dan bisa diakses melalui internet oleh siapapun, apalagi warga desanya.
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Gambar di atas menerangkan prosedur atau tahapan kehati-hatian dalam penggunaan dana desa, berserta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar pertanggungjawaban dana
publik dilakukan dengan benar.
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SIMULASI DAN PANDUAN CARA MENYUSUN RAB
(FORMAT RAB DESA)
Pedoman Cara Menghitung RAB (Rancangan Anggaran
Belanja) Desa:
Adapun cara menghitung Rencana Anggaran Biaya atau disingkat RAB Desa bisa dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:
Cara Pertama:
o Hal yang dilakukan adalah menggunakan perhitungan
m2 (meter persegi) atau m3 (meter kubik). Cara ini
memiliki kelebihan dapat dilakukan dengan cepat mudah,
tidak membutuhkan banyak waktu dan pemikiran untuk
mengumpulkan data dan tanpa harus membaca gambar
(praktis). Namun kelemahannya tidak akurat dan tidak dapat
diketahui kebutuhan bahan, alat dan kebutuhan pekerja yang
sebenarnya. Cara ini hanya untuk menghitung perkiraan
biaya kasar. Perhitungan RAB Cara Pertama ini cukup
dengan mengetahui volume pekerjaan yang akan dikerjakan
dan harga satuan pekerjaan per m2/m3. Untuk mengetahui
biaya yang diperlukan cukup dengan mengalikan volume
pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan per m2/m3.
o Contoh: Misalkan kita hendak membangun rumah sederhana
ukuran rumah yang akan dibangun panjang 10 meter dan
lebar 7 meter. Harga satuan per m2 rumah sederhana di
Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 1.500.000. (Nilai harga
ini hanya sebagai contoh yang pada kondisi sebenarnya
GDSDW EHUYDULDVL PHQ\HVXDLNDQ VSHVL¿NDVL SHQJJXQDDQ
bahan material dan lokasi pembangunan rumah) berapa biaya
bangunan sederhana tersebut?
o Jawaban : Luas bangunan 7m x 10 m = 70m2, jadi
rencana anggaran biaya bangunan tersebut sebesar 70m2 x
Rp.1.500.000,00 = Rp.105.000.000,00 ( Terbilang : seratus
lima juta rupiah ).
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Cara Kedua :
o Cara lainnya adalah menggunakan perhitungan analisa harga
satuan. Cara ini agak rumit namun hasilnya cukup akurat. Ada
beberapa langkah yang harus dikerjakan dalam menyusun
RAB yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggung
jawabkan. Penting saya tegaskan bahwa RAB yang dibuat
harus dapat dipertangung jawabkan. Karena Pemeriksaan
oleh instansi terkait terhadap pekerjaan pemerintah dimulai
dari pemeriksaan RAB. Jika RAB yang dibuat tidak sesuai
dengan Analisa Harga Satuan dan belanja daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka boleh jadi RAB
akan bermasalah.
o Jika Analisa harga lebih rendah akan berdampak tidak
dapat diselesaikannya pekerjaan, volume pekerjaan
berkurang atau setidaknya mutu pekerjaan
tidak
sesuai spek (penurunan kwalitas). Sebaliknya apabila
analisa harga terlalu tinggi akan menimbulkan masalah
dugaan markup yang mungkin berakibat hukum.
Untuk dapat membuat RAB dengan benar silakan mengikuti
penjelasan / panduan yang akan dijelaskan dibawah ini:
Panduan Lengkap Menyusun RAB ( 8 Langkah menyusun RAB
Desa):
o Berikut ini langkah-langkah penyusunan RAB berdasarkan
Analisa Harga Satuan.
Urutan perhitungan RAB bangunan secara akurat adalah :
1. Membuat gambar bangunan yang akan dibangun.
0HPEXDWVSHVL¿NDVLEDKDQPDWHULDO
3. Membuat rincian daftar perkerjaan yang akan dilaksanakan
4. Menghitung volume masing – masing item pekerjaan.
5. Mencari daftar harga upah dan bahan terbaru.
6. Menghitung analisa harga satuan setiap item pekerjaan.
7. Mengalikan volume dengan analisa harga satuan dan
menjumlah harga keseluruhan.
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8. Menyusun RAB sesuai format baku(Format RAB Desa)
Untuk jelasnya mari kita simak penjelasan masingmasing tahapan
1.

Membuat gambar bangunan yang akan dibangun.
o Syarat pokok menyusun RAB adanya gambar teknis
pekerjaan. Pada bagian ini tidak akan dijelaskan bagaimana
membuat gambar teknis. Penjelasan lebih lanjut tentang
cara menggambar teknis pekerjaan akan dibahas dalam
modul tersendiri.Pada bagian ini terbatas hanya membahas
bagaimana membaca sebuah gambar teknik (bangunan)
untuk dapat menyusun RAB.Untuk Jelasnya perhatikan
contoh gambar di bawah ini.

o Pada gambar di atas menunjukan kolom kiri sebagai
gambar utama (gambar teknis), kolom sebelah kanan
merupakan atribut atau kelengkapan gambar yang terdiri
dari :
a. Nama Program (Misalnya Program Dana Desa).
b. Daerah Penerima Program.
c. Jenis kegiatan/Prasarana.
d. Lokasi Prasarana dilaksanakan.
e. Digambar oleh siapa.
f. Diperiksa oleh siapa.
g. Diketahui/Disetujui.
h. Lembar ke (berapa) dari (keseluruhan jumlah gambar)
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o Sedangkan perhitungan RAB akan menggunakan
gambar teknis yang ada pada kolom sebelah kiri. Dengan
memperhatikan secara seksama gambar Tembok Penahan
Tanah (TPT) di atas, akan diperoleh beberapa informasi
(data) yang diperlukan dalam menyusun RAB. Yaitu : Bahan/
Material, daftar pekerjaan dan volume masing-masing bagian
pekerjaan.Untuk jelasnya mari kita memasuki tahap ke-2:
0HPEXDWVSHVL¿NDVLEDKDQPDWHULDO
o Perhatikan kembali gambar TPT di bawah :

Dengan melihat gambar di atas kita dapat mengetahui
bahan yang diperlukan selanjutnya kita perlu menentukan
VSHVL¿NDVLEDKDQWHUVHEXW
Misalnya sebagai berikut :
a. Semen /PC merek Holcim atau sekwalitas.
b. Pipa PVC 1,5 inchi -AW merek Wavin/sekwalitas.
c. Batu Belah 15-20 ex Bataragung.
d. Pasir pasang ex Cikeruh.
e. Bambu ampel (Cerucuk).
Perlu diingat bahwa setiap pekerjaan pasangan/
konstruksi diperlukan persiapan yang meliputi pengukuran
dan pemasangan bouplank dalam gambar teknis hal ini tidak
cantumkan, namun pada prakteknya pasti diklaksanakan
sehingga perlu dimasukan dalam RAB. Nah bahan material
yang dibutuhkan umumnya adalah :
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a. Kayu 5/7 .
b. Paku 2”-5”.
c. Kayu Papan 3/20.
.DODXWHODKVHOHVDLPHQHQWXNDQVSHVL¿NDVLEDKDQPDND
lanjutkan pada langkah berikutnya:
3.

Membuat rincian daftar perkerjaan yang akan dilaksanakan.
o Berikut ini rincian daftar pekerjaan pembuatan TPT
berdasarkan gambar 2 di atas.
a. Pekerjaan pengukuran kembali dan pembuatan
bouplank/patokan membangun.
b. Pekerjaan galian
c. Pekerjaan pasangan batu 1:5 (adukan 1 semen 5 pasir)
d. Pekerjaan suling-suling
e. Pekerjaan plesteran adukan 1:4 setebal 2 cm dan acian
t=2mm
f. Pekerjaan pengurugan kembali dipadatkan dengan tanah
bekas galian
Lanjut dengan langkah berikutnya !

0HQJKLWXQJYROXPHPDVLQJ±PDVLQJLWHPEDJLDQSHNHUMDDQ
o Masing-masing item pekerjaan sebagimana langkah ke 3 di
atas harus dihitung untuk memperoleh volume pekerjaan
yang akan dikerjakan. Volume diperoleh dari hasil perkalian
panjang kali lebar kali tinggi. Pada setiap gambar teknis
sudah dicamtumkan ukuran panjang lebar maupun tinggi.
Kita tinggal menghitungnya untuk mengetahui volume
masing-masing item pekerjaan.
Untuk memperoleh gambaran yang jelas kita hitung
langsung berdasarkan gambar di bawah :
a. Pekerjaan pengukuran kembali dan pembuatan
bouplank.
Berdasarkan panjang TPT = 16 m perhitungan untuk
RAB dikali 10 % sekitar 1,6 m
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b.

Pekerjaan galian
Panjang = 16 m, Lebar 0,9 m dan tinggi = 0,5.
Volume galian (PxLxT) 16 x 0,9 x 0,5= 7,2 m3.
c. Pekerjaan pasangan batu 1:5 (adukan 1 semen 5 pasir).
Panjang 16m, lebar atas 0,3, lebar bawah 0,9 (lebar
untuk perhitungan = jumlah lebar atas dan bawah
dibagi dua = 0,6) dan tinggi 1,7 m .
Volume Pasangan batu (PxLxT) 16m x 0,6m x 1,7m =
16,32 m3.
d. Pekerjaan plesteran dan acian.
Asumsi tebal plesteran 2 cm adukan 1:4 acian t=2mm,
tinggi ban 10 cm .
Luas plesteran atas (PxL) 16m x 0,3 m = 4,8 m2.
Luas plesteran ban (PxL) 16m x 0,1 = 1,6 m2.
Luas plesteran seluruhnya 4,8 + 1,6 = 6,4 m2.
Luas acian = luas plesteran = 6,4 m2.
e. Pekerjaan pengurugan kembali dipadatkan dengan
tanah bekas galian
Terakhir kita harus menghitung pekerjaan pengurugan
karena sesuai gambar ada pekerjaan pengurugan untuk
menutup bagian pasangan batu yang tidak tertutup tanah.
Maka perhitungannya adalah:
Panjang = 16 m Lebar atas 0,6 m dan lebar bawah
0,2 rata-rata Lebar =0,4 m maka dapat dihitung
volume
pengurugan
(PXLXT) 16 x 0,4 x 1= 6,4 m3
(
)
,
,
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0HQFDULGDIWDUKDUJDXSDKGDQEDKDQWHUEDUX
o Untuk dapat menghitung RAB kita perlu mengetahui daftar
harga upah maupun bahan/alat yang akan digunakan.
Menentukan harga upah bahan dan alat tidak cukup dengan
mengacu kepada Satuan Harga Barang Daerah yang di
tetapkan Bupati. Karena harga satuan tersebut hanya
merupakan acuan batas harga minimal dan maksimal yang
ditoleransi. Harga yang dicantumkan dalam RAB haruslah
mempertimbangkan harga berdasarkan survey lapangan.
0HQJKLWXQJDQDOLVDKDUJDVDWXDQVHWLDSEDJLDQSHNHUMDDQ
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Contoh Tabel Analisa acian t=2mm

0HQJDOLNDQYROXPHGHQJDQDQDOLVDKDUJDVDWXDQGDQ
PHQMXPODKKDUJDVHFDUDNHVHOXUXKDQ
Pada langkah ke tujuh ini kita tinggal mengalikan volume
item pekerjaan dengan analisa harga satuan serta menjumlahkan
harga keseluruhan dan total biaya yang dibutuhkan akan diketahui.
Tabel dibawah merupakan RAB berdasarkan item pekerjaan. Dan
kitapun sudah mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan baik
peritem pekerjaan maupun biaya keseluruhan. Jadi keseluruhan biaya yang diperlukan untuk membangun satu unit TPT sepanjang 16
m seperti ditunjukan dalam gambar teknis pada langkah-1 adalah sebesar Rp.9.246.973. terbilang (Sembilan juta dua ratus empat puluh
enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
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RAB Peritem Pekerjaan

Selanjutnya kita memasuki langkah terakhir penyusunan
RAB yaitu menyusun data yang sudah kita kerjakan pada langkah
1-7 kedalam format baku.
8.
Menyusun RAB Detail sesuai format baku dan menyusun
GDIWDUNHEXWXKDQEDKDQPDWHULDODODWGDQXSDK
Format RAB sesuai Lampiran Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Lampiran I Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa seperti terlihat di
bawah.
)RUPDW5$%3HPHQGDJUL1R
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Meskipun tidak diatur dalam Permendagri maupun Peraturan Bupati, untuk membantu memudahkan belanja oleh (TPK)
dan pengelolaan pertanggung jawaban oleh bendahara, perlu dibuat format kebutuhan bahan/matrial, alat dan pekerja. Tujuan dari
pengisian format ini untuk merekap (menjumlahkan) kebutuhan
material, alat maupun upah yang sejenis dari masing-masing item
pekerjaan. Ingat bahwa RAB yang dibuat akan merupakan bagian
pada tahap perencanaan sebagai lampiran RKPDesa dan dasar
penganggaran pada APBdesa. Selain itu RAB juga akan digunakan pada tahap eksekusi anggaran sebagai lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan akan digunakan pada pembuatan
laporan pertanggung jawaban (LPJ).
Sebagai bagian dari perencanaan RAB harus disusun
dan dibuat dengan benar oleh pemerintah desa. Meskipun
tidak ada jaminan RAB yang baik akan menghasilkan hasil
pekerjaan yang baik. Namun apabila RAB dibuat asal-asalan
dan tidak benar hasilnya pasti tidak baik. RAB memiliki peranan penting karena bagi pemerintah desa, setiap kegiatan infrastruktur dalam RKPDesa harus dilampiri RAB. Dan RAB
pada RKPDesa selain jadi dasar pada penganggaran APBDesa, sebagai pedoman pelaksanaan dilapangan, juga akan digunakan oleh pihak terkait untuk pemeriksaan dari kemungkinan
adanya penyimpangan keuangan negara misalnya Inspektorat,
BPKP, BPK atau bahkan KPK.
Memberdayakan Perempuan
Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam

Penganggaran

dan

Penerapan UU Desa untuk membangun desa berdaulat
memberikan harapan penting bagi masyarakat. Hal mendasar untuk mewujudkan desa berdaulat ini dengan mengoptimalkan proses pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan
untuk terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Namun sayang, dahulu ada kecenderungan kelompok
perempuan adalah pihak yang paling terakhir mendapatkan informasi mengenai UU Desa dan bagaimana penerapannya. Lebih
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disayangkan lagi, ada sebagian kepala desa yang belum mengerti
tentang Undang-Undang Desa dan pengelolaan danadesa.1
Salah satu perubahan mendasar dalam APBNP 2015 adalah
kebijakan transfer daerah dan dana desa. Ada kebijakan alokasi Belanja Transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 664,6 Triliun dalam APBNP 2015 yang lalu misalnya, diharapkan akan memberikan
kontribusi positif bagi pembangunan di daerah khususnya di desa.
Dengan besaran anggaran Rp. 664,6 Triliun APBNP 2015 tersebut,
telah dialokasikan dana desa sebesar Rp. 20,7 Triliun untuk 74.093
desa (Draft Permendagri) diseluruh Indonesia dan 5389 adalah desa
yang tersebar di 27 Kabupaten di Sumatera Utara. Dana desa ini
merupakan implikasi atas ditetapkannya Undang-undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa.Berdasarkan UU tersebut, selain transfer
ke daerah, mulai tahun 2015 ini, kepada daerah yang memiliki infrastruktur Desa dalam struktur pemerintahannya juga akan mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berupa
dana desa yang pengalokasiannya dihitung berdasarkan jumlah desa
dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
ZLOD\DKGDQWLQJNDWNHVXOLWDQJHRJUD¿V
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
36 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2015, dimana dimuat rincian dana desa
menurut Kabupaten/Kota, maka Sumatera Utara akan memperoleh
dana sebesar Rp. 1.461.156.834. Ini berarti, jika diambil rata-rata,
maka tiap desa akan memperoleh sekitar Rp. 271 Juta.- yang bersumber dari dana APBN. Dana tersebut kembali akan mendapatkan
alokasi tambahan minimal 10% dari Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) dengan alokasi sebesar paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh
masing-masing Kabupaten dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)
maupun sumber lainnya. Sehingga diperkirakan Desa akan memper1
http://pekka.or.id/index.php/id/89-news/338-memberdayakanperempuan-untuk-ketahanan-sosial-dan-desa-berdaulat.html
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oleh minimal Rp. 400-500 Juta untuk berbagai program dalam tahun
2015 ini, yaitu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang penggunaannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
Terkait dengan penyalurannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari APBN dilakukan secara bertahap
pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan, Tahap I pada bulan
April sebesar 40%, Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% dan
tahap III pada bulan Nopember sebesar 20%, dimana pada setiap
tahap dilakukan paling lambat pada Minggu kedua, dan penyalurannya ke Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima
di Kas Daerah. Ini artinya bahwa pada minggu kedua April 2015 ini,
dana Desa tersebut akan ditransfer oleh pemerintah pusat ke Daerah
dan setelah itu dalam kurun waktu paling lambat 7 hari akan ditransfer ke Rekening Desa. Dalam pelaksanaan Dana Desa tersebut terdapat tugas yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.Untuk pemerintah Daerah lebih mendapatkan tugas lebih
dominan daripada pemerintah Provinsi.Meskipun demikian pemerintah Provinsi tetap bertanggungjawab secara keseluruhan atas keberhasilan pelaksanaan Dana Desa yang berada di wilayahnya.
Tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota dalam
dana Desa adalah; (1) Menganggarkan Dana Desa dalam APBD; (2)
Membuat Peraturan Bupati/Walikota mengenai pembagian Dana
Desa ke setiap Desa; (3) Menyalurkan Dana Desa dari Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum (RKU) Desa
sesuai ketentuan; (4) Membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan (5)
pendampingan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa juga
memiliki tugas dan tanggungjawab, yaitu ; (1) Menyusun Anggaran
Pendapatan Belanja (APB) Desa; (2) Menganggarkan Dana Desa
dalam APB Desa; (3) Menggunakan Dana Desa sesuai ketentuan;
dan (4) Membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan
Dana Desa ke Pemerintah Kabupaten (Kota).
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Dengan tugas dan tanggung jawab tersebut maka Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Desa perlu mempersiapkan sebaik-baiknya pelaksanaan Dana Desa tersebut, mengingat amanah UUD 1945
disebutkan bahwa Anggaran Negara dipergunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat. Jangan kemudian, Dana Desa yang dimaksudkan dalam upaya mempercepat pembangunan desa, ketika
diberi alokasi oleh pemerintah pusat dan daerah, justru tidak mampu dekelola dengan baik oleh Aparatur di Daerah terutama Aparatur
Desa. Pemerintah pusat juga diharapkan untuk tepat waktu dalam
men-transfer Dana Desa tersebut, sehingga perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dapat berjalan
dengan baik.2 Selanjutnya kita membicarakan perencanaan pendirian dan pelembagaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).
(

2
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)

Sumber: keuangandesa.com

Berikut ini informasi tentang persayaratan pendirian
BUMDES yaitu:

Adapun contoh usaha BUMDES, yang mestinya melibatkan
kaum perempuan desa dalam peraencanaan dan pengaggaran pendiriannya adalah sebagai berikut:

Dengan demikan penggunaan dana desa dalam MusrenbangGHV WLGDN KDQ\D VDUDQD GDQ SUDVDUDQD \DQJ VLIDWQ\D ¿VLN QDPXQ
MXJDQRQ¿VLNDWDXVXDWXXVDKDSURGXNWLIMDVDNHXDQJDQSHPDVDUDQ
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jasa transportasi dan sebagainya, seperti berikut ini:

Suatu kebijakan publik yang serius seperti penganggaran
dana desa, sungguh memerlukan payung hukum yang kuat dan absah, penjelasan yang cukup dan disertai perincian tata cara pengelolaannya sebagai berikut:
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%HULNXWLQLFRQWRKSHMHODVDQ\DQJELVDGLJXQDNDQROHKDNWL¿V
perempuan di desa tentang peluang penggunaan dana desa, bukan han\DSHPEDQJXQDQ¿VLNQDPXQMXJDSHPDQIDDWDQGDQDGHVDXQWXNSHQingkatan kapasitas pengetahuan dan kesadaran warga desa, perlindunJDQDQDNGDQSHQDQJDQDQQ\DGDULNHNHUDVDQ¿VLNGDQQRQ¿VLNGLGHVD
y

Dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan yang
berperspektif gender, perempuan wajib dilibatkan dalam proses
Musrenbangdes beserta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam
pencairan dana desa. Artinya jika dokumen tersebut dibuat tidak partisipatif, di dominasi oleh pihak pria saja, maka keluhan kaum perempuan dapat menjadi catatan dan ganjalan dalam pencairan dana
desa, karena telah melanggar aturan UU Desa kita.
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Kehadiran UU Nomor 6 Ta hun 2014 tentang Desa membawa angin segar perubahan dalam bagi pembangunan desa yang
lebih partisipatif. UU Desa ini membuka ruang yang seluas-luasnya
bagi warga, termasuk perempuan, anak remaja, lansia, kaum disable
untuk juga berpartisipasi aktif dalam membangun dan mengawasi
perencanaan dan penganggaran di desanya. Berikut ini contoh pemantauan dan evaluasi dana desa:
187

188

189

190

.

191

E. Studi Kasus best practice-Tata Kelola Desa yang Baik
Desa-desa adat di Minahasa, Sulawesi Utara yang dalam bahasa setempat disebut wanua, balak atau roong, dipimpin oleh
seorang kepala desa yang disebut Hukum tua yang dipilih langsung
oleh masyarakatnya dan memperoleh penghasilan dari perbendaharaan desa yang telah ditetapkan oleh hukum adatnya, sedangkan
kelurahan di kota Tomohon di pimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang merupakan pegawai negeri dan diangkat oleh Bupati atau
Walikota, baik Pemerintahan Desa maupun Pemerintahan Kelurahan
berada setingkat di bawah pemerintahan kecamatan yang dikepalai
oleh Kepala Kecamatan.
Hukum tua di Minahasa itu kerap dipanggil Kuntu atau
Ukung.Tugas para Hukum Tua atau Kepala Desa adalah melestarikan
nilai-nilai kearifan lokal di tanah Toar-Lumimuut Sulawesi Utara. Ia
terpilih karena antara lain memiliki kemampuan memimpin, pandai melibatkan warga, paling berpengalaman, mengetahui adat-istiaGDWGDQNHELDVDDQVHUWDNHEHUDQLDQGDQNUHDWL¿WDVVHEDJDLVHRUDQJ
SHQHQJDK NHWLND DGD NRQÀLN GL GHVDQ\D +XNXP 7XD SHUHPSXDQ
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ibu Vonny Taroreh yang telah terpilih selama 3 periode (1 periode
6 tahun) di desa Mokupa, Tamboriri, kab. Minahasa menceritakan
SHQJDODPDQQ\DEDJDLPDQDPHQHQJDKLNRQÀLNLQGLYLGXDQWDUDZDUga yang melibatkan keluarga besar dengan melakukan sidang adat di
kantor hukum tua Mokkupa, dengan memarahi si pelaku kekerasan
dan membela si korban, dan meminta pelaku meminta maaf dan si
korban memaafkan jika tidak akan diserahkan ke kepolisian dan
ujungnya terpenjara. Akhirnya si pelaku minta maaf, mau membayar
kerugian biaya perawatan korban, denda adat Rp. 500.000,- dan si
korban mau menerima maaf dan menetapkan denda yang pantas dan
mampu dibayarkan keluarga besar si pelaku.
Peranan Pemerintah (hukum tua) perempuan Ds. Mokupa,
kec. Tombariri, Kab. Minahasa, ibu Vonny Taroreh dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa sangat penting, karena
kepala desa sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang harus peka dengan kondisi warganya yang mengalami
musibah (kecelakaan, sakit, kematian, kehilangan) dan kegembiraan
(pernikahan, kelahiran, pekerjaan), karena dia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama, di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum, termasuk
pembinaan ketentraman desanya. Ia mengangkat Pak Pontoh, sebagai
pimpinan Trantib (Ketentraman dan Ketertiban)Mokupa yang karismatik dan juga merangkul lawan politiknya dalam pemilihan hukum
tua untuk menjadi aparat desa. Hal ini ia lakukan untuk mengurangi
WHNDQDQNHWLGDNSXDVDQGDQNRQÀLNWHUVHOXEXQJSDVFDSHPLOLKDQ
Selain itu kepala desa juga mempunyai peran sebagai jembatan atau koordinator penghubung antara masyarakat desa, pemerintahan desa, kecamatan, bupati dan dinas-ninas terkait pembangunan dan perawatan infrastruktur publik.Ia yang mengupayakan
me-lobby atau berkomunikasi dengan para pihak agar perawatan
jalan provinsi dan penerangan listrik di pelosok desanya yang dalam priode pertama ia terpilih gelap gulita dengan Bupati dan Dinas
terkait. 3
3
Wawancara dilakukan Syafuan Rozi pada bulan Agustus, minggu-ke
3, 2017 di Kantor Hukum Tua Mokupa, Kec. Tombariri,Kab. Minahasa, Sulawesi Utara.
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Prestasi dan inisitif Bu Vonny Taroreh untuk desanya adalah kebersihan dan kenyamanan desa. Saat ia terpilih untuk pride
pertama, saat itu di desa Mokupa banyak ternak babi, sapi, kambing dan ungags berkeliran sehingga kotorannyanya dimana-mana.
Ia dan BPD Mokupa saat itu berinisiatif membuat hukum adat atau
perdes kebersihan yang melarang ternak tersebut dilepas begitu saja
oleh pemiliknya dan wajib dikandangkan. Kalau ada warga yang
ingin membuat peternakan babi, misalnya, ada aturan Perdes Mokupa yang menetapkan soal jarak yang jauhnya minimal 1 kilo dari
pemukiman warga agar tidak ada polusi udara dan akhirnya desa
0RNXSDEHUVLKGDULEDXGDQ¿VLNNRWRUDQWHUQDN\DQJVHEHOXPQ\D
cukup mengganggu dan ada dimana-mana .
Terkait Pilhut langsung serentak di Ds. Mokupa April-Mei
2017, saat itu ada 3 laki-laki yang menjadi pesaingnya. Hasilnya,
dari 2207 suara sah dalam pemilihan hukum tua langsung, Bu Vonny Taroreh memperoleh suara terbanyak 932, sementara pesaingnya bakal calon kuntua laki laki ada yang memperoleh suara 607,
467 dan 102, dan abstain/tidak sah 99 kartu suara. Secara prinsip,
pelaksanaan pemilihan hukum tua ditujukan untuk mewujudkan
kedaulatan rakyat di desa. Kedaulatan tersebut diwujudkan dalam
partisipasi aktif dalam Pilhut Langsung Serentak yang merupakan
salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan demokrasi. Selanjutnya karena dipilih langsung maka diatur agar ada keterlibatan
warga yang dinyatakan dengan tegas dalam Perdes Desa Mokupa
ketika akan mengambil keputusan wajib dilakukan Musrenbangdes,
dalam bentuk Musyawarah Penggalian Keadaan Desa (PKD) dalam
proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai
pada pengawasan pelaksanaan keputusan di desa, yang jumlah pertemuannya minimal 11 kali pertemuan dan wajib mengundang wakil
tokoh perempuan desa di masing-masing Jaga (lingkungan setara
RW), wakil remaja dan penyandang disabilitas. Hasil pertemuan itu
akan menentukan apa isi dokumen RPJM Des.
Prospek kearifan lokal sangat bergantung kepada bagaimana hukum tua dan masyarakat melestarikan kembali kearifan lokal
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yang ada dan bagaimana masyarakat mengubah pola pikirnya kembali ke pola piker menyeluruh yang merawat keletarian alam dan
lingkungan.Sehingga sumberdaya alam dan lingkungan alam yang
dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan dan dilestarikan dengan
tanpa menganggu keseimbangannya. Hukum tua diharapkan pro
aktif dan transparan untuk sistim pengolaan DanDes karena akan
diawasi oleh Prangkat desa BPD, LPM dan TPK se-Kecamatan di
Minahasa. Camat juga berperan melaksanakan fungsi pengawasan
terhadap hukum tua dan perangkatnya.
Bakal calon kepala desa Hukum Tua di 80 desa, di 25 Kecamatan di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utaratahun 2016-2017 yang
ingin mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin di satu desa, harus
melihat ketentuan-ketentuan yang ada. Salah satunya tidak oleh berasal dari partai politik.Dalam Pilhut (Pemilhan Hukum Tua) tidak
diperbolehkan ada calon dari partai politik sehingga bendera-bendera partai yang berkibar ditiadakan.Alasannya jangan sampai ketika
terpilih, Kumtua malah memimpin berat sebelah sehingga pembangunan dan bantuan di Desa jadi bermasalah.setiap calon diharuskan
memasukan daftar kekayaan, serta tidak dibenarkan melakukan pesta pora disaat tahapan berlangsung.setiap calon juga harus memiliki
visi untuk membangun desa tempat dimana dia bertugas.4
Selanjutnya, hal yang menjadi acuan, dasar legalitas dan motivasi pribadi bagi bu Vonny Taroreh sebagai Hukum Tua perempuan
di desa Mokupa dalam bekerja adalah UU No.6 tahun 2014 tentang
Desa.UU Desa ini menjadi titik-tolak bagi pembaruan desa Mokupa. Semangat yang dibangun adalah membangun dengan hati dan
doa, dengan prinsip manusia hidup untuk menghidupkan manusia
lain (Tou sitou tumou tou, seperti yang diajarkan Dr. Sam Ratulangi),
prinsip Baku Pandai (saling membuat pintar dan maju warga lain)
dan prinsip Torang Basaudara (kita semua bersaudara), sehingga
dalam pelayanan desa tidak akan membedakan kaya-miskin, suku
dan agama, semua diperlakukan dengan sama baiknya. Bu Vonny
4 Narasumber:Asisten I Setdakab Minahasa Bidang Pemerintahan dan
Kemasyarakat, Kab. Minahasa Denny Mangala MSi.
195

mengatakan semua urusan administrasi kita selsaikan satu hari, ada
perumpamaan kalau bisa kita selesaikan satu detik mengapa dibuat
berjam-jam. Asal warga juga membawa syarat-syarat yang diperlukan yang sudah diumumkan dengan jelas di pamlet kantor Hukum
Desa Mokupa.
UU Desa tersebut memberikan pengakuan eksistensi desa dan
hak berpartisipasi warga desa termasuk perempuan, anak dan disabilitas sebagai pilar pembangunan bangsa, memperkuat kewenangan
dalam pengelolaan sumberdaya, serta mendorong tata pemerintahan
desa yang demokratis. Dengan begitu desa diharapkan akan mandiri,
mampu menciptakan kesejahteraan, serta menjadi jawaban atas problem-problem yang dialami masyarakat lokal. Undang-Undang ini juga
mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis
Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan Desa.
F.

Pelibatan Perempuan, Remaja dan Disabel dalam
Perencanaan dan Penganggaran

Hukum Tua Perempuan Ds. Makupa, bu Vonny Tarorreh
menyampaikan bahwa Pemerintah pusat telah mengucurkan dana
desa sejak 2015. Tahun 2017 ini, setiap desa menerima bantuan dana
tersebut hampir Rp. 1 miliar ke Ds. Mokupa. Banyaknya anggaran
yang disalurkan ke desa tersebut perlu dikelola dengan sumber daya
yang memadai di desa.Di ds.Mokupa ada sarjana pendamping yaitu
bpk.Stenley, SE yang membantu mempersiapkan pengelolaaannya
setelah diadakanya minial 11 kali pertemuan Musrenbangdes yang
melibatkan warga ‘Jaga’ atau lingkungan RW se-Mokupa termasuk perempuan, remaja dan disabilitas. Agar program yang disusun
dan direncenakan bersama seperti bedah rumah, WC yang higenis,
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drainase yang baik, talut pembatas sungai agar tidak terjadi banjir,
penerangan jalan lingkungan, pelatihan menjahit dan bahasa Inggris
untuk remaja dalam mempersiapkan Mokupa sebagai Desa Wisata,
juga ada pelatihan selam bagi pemuda untuk membuka usaha diving
dan snorkeling karena desa ini memiliki pantai yang bernama Mangatasik dan Tasik Ria serta Parigi Pingkan, dibicarakan bersama,
dilaksanakan dan tidak terkesan asal jadi. Sesuai petujuk teknis pengelolaan dana desa.
Hal yang belum dibicarakan adalah bagaimana mewujudkan
adanya BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Mokupa, selain Koperasi Simpan Pinjam, perlu dibentuk koperasi usaha produksi kerajinan oleh-oleh, olahan buah,membuat pasar seni Mokupa berupa pasar oleh-oleh dan kuliner, terpikirkan juga untuk membuat semacam
BUMDES Pertunjukan untuk turis seperti pengunjung diajak dalam
suatu theater desa cara memainkan musik kolintang, orkes bamboo,
tari Kabasaran Wanita, tari Maengket, sehingga menjadi desa wisata
seni dan budaya. Untuk itu akan dibicarakan di rapat desa kemungkinan bedah homestay yaitu program turis menginap di keluarga
dalam satu paket wisata Mokupa. Pemasarannya lewat web internet
dan media sosial akan diusahakan dengan alokasi dana desa.
Pemerintah desa hukum tua, BPD dan wakil ‘Jaga’ (RW)
tidak bingung mengelola dana tersebut karena direncanakan, dianggarakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara bersama-sama lewat
mekanisme musyawarah desa. Prinsipnya ada keterbukaan dan partisipasi warga agar hukum tua sebagai kepala desa yang ditangkap
karena salah mengelola dana tersebut.
Bu Vonny Taroreh menyampaikan bahwa sejak pemerintahan Presiden Jokowi dengan Program Nawacita-nya yaitu butir
membangun dari pinggiran, upaya perbaikan telah dilakukan oleh
pemimpin bangsa kita untuk menggerakkan semua potensi yang ada
didalamnya termasuk dengan penguatan desa.Penguatan itu ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa yang mempunyai visi untuk mewujudkan desa yang
maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis serta memiliki ke197

wenangan penuh untuk mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa seperti halnya hukum tua di
Minahasa.Undang-undang Desa tersebut telah memberikan pengakuan akan kedaulatan desa adat semacam hukum tua, dan desa adat
lainya di Indonesia, seperti banjar- desa pakareman, nagari-jorong,
huta, negeri, marga, dan lainnya dengan dua asas penting yang desa
miliki yaitu azas rekognisi (pengakuan negara terhadap hak asal
usul desa) dan azas subsidiaritas (kewenangan berskala lokal desa).
Dua hak yang menurut bu Vonny Tarorreh sebenarnya telah
ada di dalam hukum adat Minahasa namun “tidur” sekian lama yang
menyebabkan desa seperti hukum tua cenderung belum atau tidak
mandiri.Implementasi undang-undang desa tersebut dari pemerintah
pusat telah menjadi “hadiah kado” kemerdekaan bagi desa hukum
tua di Minahasa dalam bentuk dana desa.Desa Mokupa sudah menerima banyak manfaat dan keadaan di desa Mokupa pun semakin
rapi, bersih, mulai sejahtera karena warga petani menikmati jalan
kampung hingga ke kebun, nelayan ke tepi pantai, saluran air yang
baik, WC bertahap per rumah yang tadinya per berapa rumah, penerangan jalan, talut penahan banjir, dan lain-lain, sebagaimana kami
melaksanakan komitmen Presiden Joko Widodo dengan 9 prioritas
berupa cara atau jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat
secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan dan berkepribadian nusantara dalam kebudayaan.
Sebagai Hukum Desa perempuan Bu Taroreh menyampaikan
bahwa ia menyimak dan berupaya menjalankan program desanya sesuai prinsip sembilan prioritas yang dikenal dengan Nawacita ditegaskan oleh pemerintah lebih khusus Nawacita yang ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa, termasuk Hukum Tua di Minahasa dalam rangka negara
kesatuan Republik Indonesia, bahwa yang dibangun itu jangan hanya
pulau Jawa, tapi seluruh nusantara, karena kita bertanah air satu.
Sebagai hukum tua, bu Tarorreh menyampaikan bawa ia
memperhatikan pedoman tahapan perencanaan pembangunan 20172018 yaitu Permendagri nomor 114 tentang pedoman pembangu198

nan desa sering sekali disebutkan dalam Musyawarah Desa. Dalam
aturan ini dikatakan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur
masyarakat dalam hal ini wakil RW atau disebut ‘Jaga’ di Minahasa secara partisipatif yaitu mengundang semua unsur tokoh desa,
tokoh perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Sehingga
masyarakat di desa Mokupa semua punya andil dalam pembangunan
desanya dan tidak hanya menerima keputusan dari pemerintah desa.
Melihat regulasi yang dipakai saat ini maka desa Mokupa
sedang berada pada tahapan penyusunan RKP desa yang mulai disusun oleh pemerintah Desa pada Juli -Agustus dan ditetapkan
dengan peraturan desa paling lambat akhir September 2017. RKP
Desa Mokupa disusun oleh pemerintah desa, dalam hal ini pejabat
hukum tua dan perangkat desanya beserta sarjana pendamping desa,
sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota
Se-Sulawesi Utara berkaitan dengan pagu indikatif desa dengan
pengawasan dari pihak KEcamatan Tombariri dan rencana kegiatan pemerintah kabupaten Minahasa, pemerintah daerah provinsi
Sulawsi Utara. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa.Tahapan awal penyusunan RKP dimulai dengan penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa dan pembentukan tim penyusun RKP Desa.
Bu Vonny Taroreh menyampaikan bahwa sangat penting
bagi Hukum Tua di desa Mokupa Minahasa untuk menjalankan
proses perencanaan pembangunan sesuai tahapan yang diatur oleh
regulasi dan jangan lupa 4 prioritas yang ditetapkan pemerintah untuk Desa, yaitu :1). Menentukan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yaitu pengembangan Mokupa sebagai penghasil
buah dan minuman es buah.2). Pengembangan Badan Usaha Milik
Desa (Bumdes) berupa koperasi dank e depan desa wisata dan pertunjukan kesenian rakyat Minahasa. 3). Embung dan talut Air untuk
GHVD0DNXSD 6DUDQD2ODKUDJD'HVDEHUXSDODSDQJDQ9ROOH\GDQ
bulu tangkis bagi warga.
199

Berkaitan dengan program untuk perlindungan perempuan,
anak dan disable, desa hukum tua Mokupa memperhatikan pencegahan dan penindakan KDRT, membuat program bidang pelayanan
sosial dasar (khususnya kaum difabel dan Insentif guru PAUD), Juga
diperhatiak agar ada prioritas penggunaan dana desa Mokupa agar
sejalan dengan aturan dalam Permendesa, PDT dan Transmigrasi
Nomor 22 tahun 2016 yang kemudian diubah dengan permendesa,
PDT dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2017 digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Sisi pembangunan yang tak boleh terlewatkan adalah perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas. Data yang diperoleh
dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara bahwa terdapat
729 Penyandang disabilitas yang tersebar di seluruh kecamatan di
Minahasa dan akan dibantu dengan dana desa yang dimungkinkan
oleh regulasi dalam bentuk alat bantu penyandang disabilitas, agar
dana desa menjadi milik semua warga desa termasuk penyandang
disabilitas di ds. Mokupa.Gedung PAUD milik desa saat ini sudah
banyak berdiri dan proses pendidikan sudah berjalan baik. PAUD
adalah wadah membentuk karakter anak ke arah yang positif sejak kecil.Sehingga para guru PAUD mempunyai peran yang sangat
penting. Dana Desa tahun 2017 telah memperhatikan kepentingan
dan kesejahteraan guru PAUD dalam bentuk pemberian insentif dan
ini adalah bentuk penghargaan atas pengabdian mereka terhadap
anak di desa Mokupa.
Keberadaan pendamping desa seperti pak Staenley di desa
Mokupa adalah rekan kerja penting dan serderajat bagi Hukum
Tua. Pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa berdasarkan pandangan ini.
Keberadaan pendamping desa yang saat ini bertugas untuk mendampingi desa Mokupa bukanlah petugas yang mencari-cari kesalahan di desa terkait penggunaan dana desa, malah merngarahkan ke
jalan penggunaan yang tepat sesuai musyawarah dengan BPD dan
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perwakilan “Jaga” termasuk perempuan dan remaja. Pendamping
desa ingin membantu di desa agar penggunaan dana desa tepat
sasaran.
Selanjutnya kejadian ditangkapnya kades di Pamekasan, Madura, karena menyalahgunakan dana desa telah menjadi peringatan
bagi bu Vonny Tarorreh sebagai Hukum Tua perempuan yang dipilih
tiga periode oleh warganya. Peristiwa operasi tangkap tangan terhadap
salah satu oknum kepala desa di Pamekasan Jawa Timur yang diduga
terkait dengandana desa harus menjadi perhatian sekaligus tanda awas
bagi seluruh Hukum Tua di Kabupaten Minahasa, kecamatan Tombariri karena Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi telah menyatakan
bahwa kejadian Pamekasan adalah yang terakhir, hal ini jangan sampai terjadi di Sulawesi Utara dan nusantara umumnya.
Pemerintahan Desa melaksanakan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat
Desa. Atas dasar tersebut, kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa kepala
Desa berwenang untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang
kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan
ketertiban masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan
Desa bersama-bersama membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 55 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang
berbunyi : Badan PermusyawaratanDesa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Sebagai pemimpin, hukum tua adalah Kepala Desa berwenang membuat keputusan-keputusan Desa, baik secara sendiri
atau dengan pertimbangan penasehat yang ada. Dalam hal ini yang
sangat penting sebelum mengambil keputusan, Kepala Desa harus
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mengadakan musyawarah dengan seluruh warga Desa. Tugas dan
kewajiban Kepala Desa terdapat dalam pasal 101, UU No. 22/1999,
yaitu Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, Membina kehidupan masyarakat Desa, Membina perekonomian Desa, Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, Mendamaikan
perselisihan masyarakat Desa dan Mewakili desanya di dalam dan
luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Selanjutnya
Perda Kabupaten Minahasa No. 3 tahun 2000 pasal 6 dan pasal 7
menyebutkan tugas dan fungsi Hukum Tua di Kabupaten Minahasa,
sebagai berikut: Pasal 6, sebagai Pemerintah Desa, tugasnya adalah
:“Menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa dan rumah tangga
Desa, meningkatkan perekonomian rakyat, membina kehidupan masayrakat dan kelestarian budaya dan adat istiadat yang hidup dan
berkembang di Desa, serta memelihara ketenteraman dan ketertiban
masyarakat Desa”.
Menurut Kepala Desa (Hukum Tua) Revonny Tarorreh ia
mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam
bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangatmembangun yang dijiwai azas usaha bersama dan kekeluargaan. Dengan
demikian peran perilaku kepemimpinan Kepala Desa dalam rangka membangun desa mempunyai hubungan yang erat terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tanpa partisipasi
demokrasi dapat dikatakan tidak ada. Dengan partisipasi maka keputusan ada di tangan anggota bukan hanya pemimpin, baik pemimpin
maupun anggota memiliki hak yang sama sebagai individu untuk
berpendapat.
Pembangunan yang dilakukan di desa pada hakekatnya
adalah dari, dan, untuk masyarakat. Kenyataan saat ini masyarakat
pada umumnya mengetahui bahwa pembangunan di desa proses
perencanaannya hanya dilakukan oleh Hukum Tua dan perangkat
desa saja. Sebagian besar masyarakat belum menyadari bahwa peranan mereka dalam pembangunan sangatlah dibutuhkan bukan hanya dalam pelaksanaan tapi juga dimulai dari proses perencanaan.
Hukum Tua sebagai pemimpin desa bertugas untuk menyadarkan
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masyarakat akan hal ini. Artinya sebagai pemimpin pembangunan
desa harus memiliki kemampuan untuk membuat masyarakat sadar
akan pentingnya patisipasi yang dimulai dari proses perencanaan
pembangunan.
Adanya kemampuan Hukum Tua melibatkan masyarakat
dalam proses perencanaan pembangunan desa. Tahapan ini diawali Hukum Tua dengan mengadakan pendekatan secara langsung lewat mendatangi rumah-rumah penduduk (Tokoh-tokoh masyarakat)
dengan tujuan mengambil simpati masyarakat dan menggali aspirasi-aspirasi masyarakat mengenaipembangunan di desa. Sehingga
Hukum Tua dapat melakukan evaluasi apa yang akan disampaikan
pada pertemuan-pertemuan formal dengan BPD ataupun perangkat
desa lainnya. Dengan melakukan pendekatan tersebut, Hukum Tua
akan lebih mudah dalam menyampaikan program pembangunan di
desa sehingga akan terlihat nuansa demokrasi.
Berdasarkan hasil penelitian Hukum Tua desa Makupa,
Tombariri sudah mampu melakukan proses perencanaan dengan
cara seperti yang disampaikan di atas. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara yang umumnya menyatakan bahwa Hukum Tua sudah
melakukan sosialisasi atau kunjungan di rumah masyarakat. Hal ini
didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa tokoh masyarakat dan anggota BPD, diantaranya
Walangitan, Rudy Supit dan H. Tunas dengan pertanyaan “Apakah
Hukum Tua pernah mengunjungi rumah bapak sambil membicarakan rencana-rencana atau program-program yang dilaksanakan oleh
Hukum Tua ?”. Rudy Supit mengatakan bahwa : ” Hukum Tua terpilih Vonny Taraorreh rajin bertemu untuk membicarakan hal-hal yang
berhubungan dengan perencanaan pembangunan atau hal-hal lain”.
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh warga desa bernama Walangitan bahwa : “Hukum Tua Bu Tarorreh rajin berkunjung
dan berapat membicarakan rencana pembangunan atau meminta
pendapat saya mengenai pembangunan Desa Mokupa”.
Demikian juga pendapat dari H. Tunas sebagai Ketua BPD
bahwa :“Hukum Tua perempuan yang sekarang (Revonny Tarorreh)
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rajin berapat untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan Mokupa, saya sebagai Ketua BPD
di desa ini merasa dimanusikan dan dilibatkan merencanakan dan
menganggarkan dana untuk pembangunan desa seperti drainase,
WC sehat, talut penahan banjir, pelatihan menjahit dan kursus bahasa Inggris bagi remaja untuk persiapan desa wisata”.
Setelah peneliti melakukan wawancara kepada Hukum Tua
sebagai perbandingan dengan pendapat tokoh-tokoh masyarakat
diatas didapati bahwa Hukum Tua mengatakan bahwa: “Memang
sejak terpilih selama 3 priode ia rajin bertemu dan mengunjungi
tokoh masyarakat di rumah mereka, berbincang saat di pelayanan
gereja menjadi rencana untuk pembangunan desa Mokupa sudah
sesuai dengan keinginan masyarakat dan saya sudah bicarakan dengan perangkat desa dan keputusannya nanti dilaksanakan pada rapat
dengan BPD”.
Melalui jawaban diatas diketahui bahwa, perencanaan pembangunan di desa Mokupa sudah melibatkan tokoh masyarakat sehingga secara langsung, termasuk perempuan dan remaja dan dapat
menjadi faktor yang memperlancar pelaksanaan tahap selanjutnya
dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat.Analisis Pengambilan Keputusan Terhadap Peran Hukum Tua Dalam Pelaksanaan
Demokrasi Di Desa Mokupa. Hukum Tua rajin melakukan pertemuan desa minimal 11 kali pertemuan dalam satu tahun yang
melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.Dalam pengambilan keputusantidak mungkin melibatkan masyarakat secara
langsung namun melalui lembaga perwakilan yang namanya Badan
Permusyawaratan Desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.
32 tahun 2004.
BPD sebagai representasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan di desa Mokupa sebagai sarana demokrasi di desa,
yang memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai pembuat kebijakan di desa bersama-sama dengan Hukum Tua. Untuk itu analisis dalam penelitian ini akan dilihat apakah Hukum Tua melibatkan
BPD sebagai representasi dari masyarakat di desa dalam pengambi204

lan keputusan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desaMokupa Kecamatan Tombariri Minahasa dengan melakukan wawancara
kepada anggota BPD maka didapati bahwa pengambilan keputusan
di desa Mokupa sudah melibatkan BPD seperti dalam pengambilan
keputusan mengenai penentuan APBDes.
Hasil wawancara dengan anggota BPD mengatakan bahwa
dalam menentukan APBDes, BPD bersamasama dengan Hukum
Tua sudah memutuskan secara bersama-sama. Hal ini seperti yang
disampaikan oleh H. Tunas sebagai Ketua BPD bahwa :“Pengambilan keputusan mengenai APBDes diputuskan bersama-sama oleh
seluruh anggota BPD yang hadir dan Hukum Tua”.Demikian juga
yang disampaikan oleh Rudy Supit sebagai sekertaris BPD mengatakan bahwa :“Keputusan mengenai APBDes diputuskan oleh
Hukum Tua bersama-sama dengan BPD, hal ini sesuai dengan mekanisme yang ada.
Bahkan bukan cuma bukan hanya APBDes yang diputuskan bersama-sama, hal-hal lainpun yang berhubungan dengan pembangunan di desa harus melibatkan BPD, hal ini sudah dilakukan
oleh Hukum Tua”.Setelah peneliti mewawancarai Hukum Tua dengan pertanyaan : “Apakah Ibu Vonny Tarorreh melibatkan BPD dalam pengambilan keputusan ?. Kepala Desa ini menyatakan bahwa
:“Saya sudah melibatkan BPD dalam pengambilan keputusan di
desa seperti dalam penyusunan APBDes, karena BPD merupakan
mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan didesa”.Dari
hasil wawancara di atas ditemukan fakta bahwa Hukum Tua Desa
Mokupa sudah melibatkan masyarakat yang diwakili oleh BPD dalam pengambilan keputusan pembangunan di desa. Indikator partisipasi mengenai peranan Hukum Tua dalam pembangunan dapat
dilihat melalui adanya kesempatan yang diberikan untuk melibatkan
masyarakat termasuk kaum perempuannya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan potensi desa seperti program kursus menjahit
bagi para ibu dan kursus bahasa Inggris bagi remaja putri dan putra,
juga penyandang disabel untuk menyambut desa wisata buah dan
laut yang akan dikembangkan.
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Pembangunan yang telah direncanakan dan diputuskan oleh
pemerintah kalau tidak direspon lewat pelaksanaan dilapangan maka
apa yang direncanakan dan diputuskan tersebut akan menjadi sia-sia
(tidak berguna). Untuk itu diperlukan kemampuan Hukum Tua sebagai pemimpin inovatif untuk menggerakan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan. Artinya, untuk melihat apakah
Hukum Tua mampu menumbuhkan sikap partisipatif masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan, maka akan dilihat pada jalannya
pemerintahan apakah masyarakat melaksanakan program yang telah
diprogramkan oleh pemerintah desa atau tidak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dengan melakukan wawancara pada anggota BPD dan Hukum Tua didapati bahwa partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa Mokupa Kecamatan Tombariri, Minahasa respon masyarakat cukup bagus walaupun tidak semua masyarakat turut serta dalam pembangunan seperti
pelaksanaan kerja bakti pembersihan jalan dan kubur, pembangunan
WC sehat, bedah rumah, pembangunan talut pencegah banjir.
Hal ini seperti hasil wawancara dengan bapak H. Tunas mengatakan bahwa:“Dalam pelaksanaan kerja bakti gotong royong atau
Mapalus untuk pembersihan jalanan dan kuburan keterlibatan masyarakat cukup banyak.”. Demikian juga wawancara dengan Hukum
Tua ibu Tarorreh mengatakan bahwa:“Pelaksanaan program desa terutama mengkandangkan ternak agar desa bersih, bedah rumah, bedah
WC, pembersihan kuburan dan jalan banyak masyarakat yang ikut dalam kerja bakti ini, walaupun masih ada juga masyarakat yang tidak
bisa hadir namun sebagian besar hadir.”Hal ini juga dibenarkan oleh
beberapa tokoh masyarakat dan anggota BPD. Mereka mengatakan
bahwa : kesempatan yang diberikan Hukum Tua pada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan seperti kerja bakti di tanggapai dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan kerja bakti yang dilaksanakan setiap hari
selasa pagi setiap minggunya. Dari pendapat di atas dapat dikatakan
bahwa peranan Hukum Tua dalam melibatkan masyakarat dalam partisipasi pelaksanaan pembangunan bisa dikatakan berhasil. Hal ini
kita harapkan menjadi contoh bagi desa kita di Nusantara.
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Ukuran tingkat partisipasi mengenai kesempatan yang diberikan Hukum Tua terhadap masyarakat dalam pengawasan pembangunan di Desa Mokupa terlihat dalam dibukanya 11 kali dialog yang
dibuka secara bergilir dalam satu tahun terkait pembuatan RPJM,
RKP Desa dan APBDes. Keterlibatan atau partisipasi dalam pengawasan sangat penting karena menyangkut evaluasi apakah Hukum
Tua sudah melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang diputuskan atau tidak.Pengawasan pembangunan akan berjalan dengan
baik apabila masyarakat mengetahui mengenai program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk pembangunan desa. Untuk itu dalam
penelitian ini untuk dapat melihat apakah Hukum Tua Perempuan
desa Mokupa memberikan kesempatan pada masyarakat dalam hal
pengawasan pembangunan dapat dilihat begaimana keterbukaan
Hukum Tua dalam program-program yang dijalankan. Berdasarkan
hasil penelitian didapati bahwa Hukum Tua sangat terbuka memberikan kesempatan pada masyarakat dalam hal pengawasan.
Berhasil atau tidaknya pembangunan di desa tergantung
juga pada transparansi pemerintah desa dalam hal ini Hukum Tua
sehingga masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan pembangunan
di desa. Hasil wawancara dengan Ketua BPD bahwa Hukum Tua
sangat transparan dalam pengelolaan pembangunan sehingga pengawsan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Hal
ini menurut Ketua BPD dapat dilihat pada pelaksanaan pembangunan talud yang ada di Mokupa bahwa anggaran pembangunan talud
tersebut memang disampaikan jumlahnya oleh Hukum Tua yaitu Rp.
45.000.000,- namun perincian penggunaan keuangan disampaikan
secara terbuka (secara detail). Hal ini didukung oleh pernyataan dari
ketua BPD Mokupa bahwa :“Pengawasan berjalan dengan baik kalau Hukum Tua transparan, mo transparan, i ape sikap mau torang
kerja baik e do do e.”(Mau terbuka, sikapnya mau kita bekerja baik,
aduhai!). Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan oleh Hukum
Tua perempuan dengan baik.
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Sesuai dengan konsep partisipasi yang sudah dikemukakan
yang yang dilakukan Hukum Tua dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat, sebagai wujud pelaksanaan demokrasi adalah dimulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan
keputusan, pelibatan anggota masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan pembangunan
di desa. Ada beberapa catatan penting yang diperoleh di lapangan
yang menjadi bahan pembelajaran:
Pertama, perancanaan pembangunan di Desa Mokupa cenderung sudah melibatkan banyak tokoh masyarakat termasuk perempuan, remaja, lansia dan disable dalam 11 pertemuan dialog desa,
sehingga secara langsung tidak menghambat pelaksanaan tahap selanjutnya dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat.
Kedua,Hukum Tua perempuan desa Mokupa sudah melibatkan masyarakat yang diwakili oleh BPD dan wakil lingkungan
(Jaga) termasuk tokoh perempuan desa, dalam pengambilan keputusan penganggaran pembangunan di desa.
Ketiga, Peranan Hukum Tua dalam melibatkan masyarakat
dalam partisipasi pelaksanaan
pembangunan bisa dikatakan cenderung berhasil, angka
KDRT turun, desa bersih dari kotoran ternak, jalan desa bagus, selokan dan drainase berfungsi ganda dengan membuat ruang air dan
ruang pipa kabel, bedah rumah dan bedah WC berjalan baik, ada
persiapan menuju desa wisata dan pengembangan BUMDES Koperasi Desa Mokupa menjadi desa buah dan desa wisata.
Keempat, dalam hal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasipelaksanaan pembangunan sudah optimal
dilaksankan oleh hukum tua dengan cara menyampaikannya saat ada
kegiatan di gereja dan menampilkan foto kegiatan yang bisa dilihat
warga.
Kelima, kecenderungan kelemahan Desa Mokupa, belum
merencanakan dan menganggarkan program teknologi tepat guna
pedesaan, belum ada website internet dan IT (Information Technolo208

gy) untuk promosi desa dan mengembangkan potensi perempuan untuk berwirausaha lebih baik lagi, jika seandainya mereka terhubung
dengan internet dan media sosial untuk sarana pemasaran BUMDES
dan produk barang dan jasa para warga laki-laki dan perempuan
desa. Kita sarankan agar suatu saat ada kebijakan publikd an politik
anggaran di Nusantara untuk memiliki akses internet gratis, biaya
operasional pulsa internet dibayarkan kepada operator dari APBN
dan APBD.***

209

Daftar Pustaka
UU Desa No. 6 tahun 2014, Direktorat Hukum dan Perundang-undangan Kemhukham RI.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
$QHND'DWD*UD¿V.333$5,GDQ
$QHND 'DWD *UD¿V .HPHQWULDQ 'HVD GDQ 7UDQVPLJUDVL 5, WDKXQ
2016.
Liputan Litbang Kompas
http://pekka.or.id/index.php/id/89-news/338-memberdayakan-perempuan-untuk-ketahanan-sosial-dan-desa-berdaulat.html
www.keuangandesa.com
www.kemendesa.go.id.
Wawancara Syafuan Rozi pada bulan Agustus, minggu-ke 3, 2017
di Kantor Hukum Tua Mokupa, Kec. Tombariri, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara.

210

Lampiran:
Contoh Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan BUMDES Teladan
di Pedesaan Jawa.
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PANDUAN III
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DI PERDESAAN
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PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DI PERDESAAN

INTISARI MODUL

Modul ini berisi materi tentang tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak mulai dari macammacam

tindak

kekerasan,

faktor

penyebabnya,

sampai kepada sanksi hukum yang akan menjerat
pelaku. Tindak kekerasan yang diuraikan dalam
modul ini terbagi menjadi kekerasan dalam rumah
tangga, kekerasan terhadap anak dan tindak pidana
perdagangan

orang.

Pengetahuan

ini

penting

disampaikan kepada perempuan di desa yang rentan
mengalami

tindak

kekerasan.

Sehingga

mereka

mampu berperan aktif dalam lingkup keluarga dan
masyarakat

untuk

mencegah

terjadinya

tindak

kekerasan di perdesaan.
TUJUAN

Memberikan pemahaman tentang tindak kekerasan

PEMBELAJARAN

terhadap perempuan dan anak di perdesaan serta
penanganan dan kiat-kiat pencegahanya.

KOMPETENSI

Peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai

UTAMA

macam tindak kekerasan serta kiat pencegahannya.

KOMPETENSI

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat :

PENDUKUNG

1) Memahami

apa

yang

dimaksud

dengan

kekerasan dan jenis-jenisnya.
2) Mengetahui peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan tindak kekerasan.
3) Mengetahui alur pelaporan jika terjadi tindak
kekerasan.
4) Mengetahui

peran

pemerintah

dalam

menangani dan mencegah tindak kekerasan.
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5) Mampu memahami peran masyarakat dan
perempuan dalam mencegah tindak kekerasan.
6) Mampu berperan aktif dalam mencegah tindak
kekerasan mulai dari lingkup keluarga.
PENCEGAHAN

TINDAK

KEKERASAN

TERHADAP

PEREMPUAN DAN ANAK DI PERDESAAN


Waktu : 120 Menit



KOMPETENSI UTAMA
Peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai macam tindak
kekerasan serta kiat pencegahannya.



KOMPETENSI PENDUKUNG
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat :
1) Memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan dan jenisjenisnya.
2) Mengetahui

peraturan

perundang-undangan

yang

terkait

dengan tindak kekerasan.
3) Mengetahui alur pelaporan jika terjadi tindak kekerasan.
4) Mengetahui peran pemerintah dalam menangani dan mencegah
tindak kekerasan.
5) Mampu memahami peran masyarakat dan perempuan dalam
mencegah tindak kekerasan.
6) Mampu berperan aktif dalam mencegah tindak kekerasan mulai
dari lingkup keluarga.



METODE :
1. Pemaparan
2. Curah Pendapat
3. Diskusi Kelompok
4. Roleplay
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 ALAT/BAHAN :
1. Flipt Chart
2. Spidol
3. Laptop
4. Projector
 ALUR FASILITASI :
1. Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi dan kaitan
dengan sesi sebelumnya.
2. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan curah pendapat
dan berbagi pengalaman untuk menggali pemahaman awal
tentang tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan
anak, misalnya :
a. Apa yang peserta pamahi tentang tindak kekerasan ?
b. Siapa yang sering mengalami tindak kekerasan? Siapa yang
sering menjadi pelakunya?
c. Apa yang biasanya dilakukan masyarakat jika mengetahui
ada warga desa yang menjadi korban tindak kekerasan,
misalnya KDRT?
Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengungkapkan
saran, kritik atau pendapatnya terkait dengan pertanyaan
tersebut.
3. Fasilitator melanjutkan sesi dengan menampilkan presentasi
menggunakan projector yang menjelaskan materi tentang
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di perdesaan.
4. Fasilitator meminta beberapa orang di kelas untuk melakukan
permainan peran sebagai korban kekerasan, sebagai orang di
sekitar korban, sebagai aparat desa dan beberapa tokoh lain.
Mereka diminta untuk bersikap bagaimana ketika terjadi tindak
kekerasan.
5. Fasilitator meminta pendapat, kritik dan saran dari peserta
mengenai permainan peran yang telah dimainkan.
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6. Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok dan
meminta mereka untuk mendiskusikan permasalahan mengenai
beberapa hal misalnya permasalahan terkait tindak kekerasan di
desa, permasalahan penanganan tindak kekerasan di desa dan
peran apa yang bs dilakukan para perempuan desa untuk
mencegah tindak kekerasan di desanya.
7. Fasilitator meminta peserta untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompok serta meminta tanggapan dari peserta lainnya.
8. Fasilitator menutup sesi.
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A.

Pendahuluan
Tindak kekerasan terjadi dan sudah berlangsung lama di seluruh

dunia. Di Indonesia, fenomena ini semakin marak terjadi khususnya pada
perempuan dan telah menjadi isu yang menonjol. Tidak hanya diakibatkan
beratnya kasus kekerasan yang terjadi tetapi juga intensitasnya yang
semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari komnas perempuan,
pada tahun 2016 jumlah kekerasan yang terjadi pada perempuan adalah
sebanyak 259.150 kasus. Jumlah ini di dominasi oleh kekerasan dalam
rumah tangga yang berujung pada perceraian yaitu sebanyak 245.548
kasus. Sementara sisanya yaitu sebanyak 13.602 juga didominasi oleh
kekerasan yang terjadi di ranah personal sebanyak 75%.
Apabila melihat data berdasarkan laporan POLDA, secara nasional
jumlah KDRT adalah separuh dari tindak kekerasan secara umum. Hal ini
menegaskan posisi perempuan yang sangat rentan menjadi korban
kekerasan khususnya yang terjadi di dalam rumah tangga atau ranah
personal lainnya.
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Gambar 1. Grafik Data KDRT
Ket. Tahun 2016 laporan s.d september
Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak tidak hanya
dialami oleh masyarakat perkotaan dengan kehidupan yang cenderung
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kompleks, tetapi juga menimpa perempuan dan anak di perdesaan.
Kondisi perekonomian masyarakat di desa yang minim, rata-rata tingkat
pendidikan yang masih rendah dan paparan informasi yang masih
terbatas menyebabkan perempuan desa rentan menjadi korban tindak
kekerasan. Selain itu struktur sosial dan budaya masyarakat di desa yang
masih kental dengan budaya patriaki seringkali menempatkan perempuan
dalam posisi yang kurang menguntungkan.
Tidak hanya kekerasan terhadap perempuan, tindak pidana
perdagangan orang juga banyak dialami oleh masyarakat desa. Kesulitan
ekonomi dan keterbatasan kesempatan kerja membuat masyarakat desa
cenderung mudah diajak bekerja di luar desa dengan iming-iming
penghasilan yang tinggi. Keadaan tersebut membuat peran keluarga
sangat besar dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dan perdagangan
orang. Salah satu yang memegang peranan penting dalam mendidik
keluarga adalah perempuan. Perempuan harus mendapat informasi
mengenai tindak kekerasan seperti jenis kekerasan, penanganan dan
pencegahan kekerasan serta skema pelaporan tindak kekerasan. Dengan
demikian jika diri mereka atau orang di sekitar mereka mengalami tindak
kekerasan, para perempuan desa ini mengetahui cara penanganan dan
pelaporannya. Selain itu dengan peningkatan pengetahuan ini perempuan
dapat meningkatkan perannya di masyarakat agar tindak kekerasan di
perdesaan bisa dicegah.

B.

Apa Itu Kekerasan?
Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata

violence yang berasal dari bahasa latin yaitu violentia yang berarti force
(kekerasan). Sementara itu secara terminology kekerasan (violent)
didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa
melukai lawan konfliknya untuk memenangkan konflik.
Kekerasan merupakan setiap perbuatan melawan hukum dengan
atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang
menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan
terampasnya kemerdekaan seseorang.
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Kekerasan terhadap perempuan mempunyai dua bentuk. Pertama
kekerasan di rumah dan kedua, kekerasan di lingkungan sosialnya.
Kekerasan di rumah biasanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik oleh
suami terhadap istrinya. Kekerasan sosial terjadi dalam bentuk perlakuan
diskriminatif terhadap kaum wanita untuk menjalankan fungsi-fungsi
sosialnya (Sunarto, 2009).
C.

Kekerasan Berbasis Gender

C.1 Definisi Kekerasan Berbasis Gender
Mengutip dari Sihite (2007) dalam Septita (2010), tindak kekerasan
dapat menimpa siapa saja dan di mana saja baik laki-laki maupun
perempuan. Namun, bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan
sehari-hari angka tindak kekerasan yang khas ditujukan pada perempuan
yang dikarenakan mereka adalah ”perempuan” cenderung meningkat dan
membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual,
pelecehan seksual, perkosaan, prostitusi paksa yang mayoritas ditujukan
pada perempuan. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang
berbasis gender atau gender violence. Kekerasan berbasis gender
merupakan kepanjangan alamiah dari tata nilai patriaki yang memandang
perempuan sebagai subordinat laki-laki dan memberi hak kepada laki-laki
untuk mengontrol perempuan. Karenanya ada kecenderungan laki-laki
untuk menempatkan diri sebagai kelompok dominan yang mengendalikan
identitas gender perempuan. Perempuan dikondisikan menerima posisi
dan perannya (sesuai dengan keinginan laki-laki) dan laki-laki melakukan
kontrol agar perempuan mematuhinya.
Dalam perkembangannya, istilah kekerasan berbasis gender
adalah payung untuk semua perbuatan yang merugikan atau
merusak yang ditujukan kepada keinginan atau kehendak
seseorang, dan tindakan ini dilakukan dengan berbasiskan
perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan.
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C. 2 Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan
a. Bentuk-bentuk kekerasan :
Tabel 1. Bentuk-bentuk Kekerasan
No

Bentuk

Contoh tindakan

kekerasan
1

Kekerasan Menampar,
Fisik

mendorong,

mencubit,

menendang, menginjak, menjambak, memukul,
mencekik, bekapan, luka bakar, pemukulan
dengan

alat

siraman

pemukul,

zat

kimia

kekewasan
atau

air

tajam,
panas,

menenggelamkan dan membunuh.
2

Kekerasan Berteriak-teriak,

menyumpah,

mengancam,

Psikologis

mengatur,

melecehkan,

merendahkan,

menguntit dan memata-matai, serta tindakantindakan lain yang menimbulkan rasa takut
3

Kekerasan Melakukan
Seksual

tindakan

yang

mengarah

ke

ajakan/desakan seksual seperti menyentuh,
meraba,

mencium

dan/atau

melakukan

tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki
korban, memaksa korban menonton produk
pornografi,

gurauan-gurauan

seksual

yang

tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang
merendahkan

dan

melecehkan,

memaksa

berhubungan seksual tanpa persetujuan korban
dengan kekerasan fisik maupun tidak.
4

Kekerasan Mengambil uang korban, menahan atau tidak
Finansial

memberikan pemenuhan kebutuhan finansial
korban,

mengendalikan

pengeluaran
semuanya

uang
dengan

dan

sampai

mengawasi

sekecil-kecilnya,

maksud

untuk

dapat

mengendalikan tindakan korban.

222




5

Kekerasan Merupakan kekerasan yang tidak terlihat
Simbolik

adanya luka, tidak mengakibatkan traumatis,
tidak membuat korban merasa di manipulasi.
Menyerang

cara

berpikir

dan

mampu

menghancurkan basis kehidupan seseorang.
Contohnya : Budaya patriarki. Budaya ini
membuat perempuan menerima dan menjalani
cara berpikir, berperasaan dan bertindak sesuai
dengan yang dianggap pantas bagi perempuan.
Semua dijalani dengan patuh dan diterima
seakan

sudah

menjadi

kewajiban

dan

kewajaran.
b. Dampak Kekerasan :
Tabel 2. Dampak Kekerasan
No.
1

Bidang
Kesehatan

Contoh dampak
Luka fisik,cacat tubuh, gangguan reproduksi,
aborsi berbahaya, infertilitas, kematian.

2

Psikologi

Stress, depresi, trauma, gangguan kejiwaan,
gangguan emosional (marah, takut, dendam),
keinginan bunuh diri., dll

3

Sosial

Korban takut bepergian dan kurang terlibat
dengan kehidupan bermasyarakat, dll

c. Hubungan Pelaku dengan Korban :
1.

Orang Asing/tidak dikenal, suami, pasangan hubungan intim lain

(pacar, tunangan, bekas suami,dll). Kenalan/teman, anggota keluarga inti
dan bukan inti, teman kerja.
2.

Orang

dengan

posisi

otoritas

:

atasan

kerja/majikan,

guru/dosen/pengajar, pemberi jasa tertentu (konselor, dokter, pekerja
social, dll).
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3.

Negara atau wakilnya : Polisi/anggota militer dan pejabat. Pelaku

dapat terdiri dari satu orang/individu, dapat pula lebih dari satu
(kelompok).
d. Penggolongan Area
1.

Kekerasan dalam area domestic/hubungan intim personal
Berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki
hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain. Termasuk disini
penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak
kandung, anak tiri, terhadap orang tua, serangan seksual atau
perkosaan oleh anggota keluarga.

2.

Kekerasan dalam area publik
Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga
atau hubungan personal lain. Dapat dimasukkan ke sini adalah
berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas cakupannya, seperti :


Tempat kerja : baby sitter, asisten rumah tangga, perawat
orang sakit.



Tempat umum : bus dan kendaraan umum lainnya, pasar,
restoran, halte, dan tempat umum lainnya.



Lembaga pendidikan



Dalam bentuk publikasi atau produk dan praktik ekonomis
yang meluas distribusinya : pornografi, perdagangan
perempuan-pelacuran paksa, dll

3.

Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara
Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara, kekerasan
fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau
didiamkan/dibiarkan terjadi oleh Negara di mana pun terjadinya.
Dalam bagian ini termasuk kekerasan oleh aparat pemerintah,
kekerasan

dalam

lembaga

permasyarakatan,

pelanggaran-

pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar
kelompok, dalam situasi konflik bersenjata yang terkait dengan
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pembunuhan, perkosaan, kehamilan paksa, pengabaian hak
masyarakat, dll.
e. Penyebab terjadinya kekerasan
Ada tiga penjelasan mengenai terjadinya tindak kekerasan
terhadap perempuan Pertama dilihat dari sisi internal pelaku, kedua
dari sisi internal korban, kemudian penjelasan ketiga keterkaitan
antara struktur social dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat
dan dampaknya terhadap aspek internal individu.
a. Karakteristik pribadi pelaku kekerasan
Kekerasan dilakukan oleh orang yang “terganggu”, tertekan,
memilliki banyak konflik dan masalah yang kemudian direspon
dengan cara melakukan kekerasan pada orang-orang di sekitarnya.
b. Karakteristik pribadi korban kekerasan
Masuk dalam bagian ini adalah penjelasan bahwa kejadian
kekerasan di provokasi oleh korban, misalnya dengan tingkah
lakunya

yang

mengundang

atau

bahwa

korban

memiliki

karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah
mengalami kekerasan (misalnya penurut, histerik, dll)
c. Penjelasan feministic
Kekerasan terhadap perempuan merupakan produk struktur social
dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan
menomorsatukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus
menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah
dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki.
Menurut Poerwandari (2000) ketiga pandangan tersebut saling
berkaitan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang
cukup umum terjadi sebagai konsekuensi struktur masyarakat yang
mementingkan laki-laki. Dalam struktur semacam ini kekerasan menjadi
instrument utama yang digunakan kaum laki-laki untuk menundukkan
kaum perempuan. Penghancuran ideologi patriarki bukanlah perkara
mudah,. Salah satu caranya adalah dengan memberikan penyadaran
gender secara massif pada semua agen yang ada. Diharapkan kaum
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perempuan dan laki-laki kemudian dapat bersama-sama mengkonstruksi
ulang berbagai peran social yang berlaku selama ini.
D.

KEKERASAN

DAN

EKSPLOITASI

TERHADAP

PEREMPUAN DAN ANAK DI PERDESAAN
D.1 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
D.1.1 Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu isu
kesehatan masyarakat secara gobal yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Kesadaran mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya
terhadap perempuan semakin berkembang. Hal ini merupakan hasil dari
komitmen internasional untuk mendokumentasikan masalah kekerasan
terhadap peremuan dan konsekuensinya, serta prevalensi dari kekerasan
ini (Gracia-Moreno, et al, 2003). Sebelum kita membahas lebih jauh
mengenai kekerasan dalam rumah tangga, perlu dipahami terlebih dahulu
apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.
Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana
dikemukakan

dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) :

   #" "
 # ##$ 
     
 ## !
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1. Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Siklus KDRT terdiri dari fase 1, fase 2, fase 3 dan kembali pada fase 1.
Adapun fase-fase itu adalah (Dewi, 2012):
1.

Fase 1

Munculnya ketegangan, berbagai konflik, pertengkaran mulut, tidak
adanya

kesatuan

pendapat.

Wanita

mengeluh,

bertindak

pasif,

mengacuhkan kemarahan pelaku. Laki-laki melihatnya sebagai satu
kelemahan, marah dengan sikap wanita yang mengacuhkan dirinya dan
menyebabkan kemarahan memuncak.
2.

Fase 2

Insiden penganiayaan akut terjadi dengan tindakan kekerasan secar
verbal, fisik dan seksual, berlangsung dalam beberapa jam sampai 24 jam
atau lebih lama lagi. Korban seringkali menunda untuk segera mencari
pertolongan, meminimalkan luka-luka yang terjadi pada dirinya, dalam
keadaan syok dan mengingkari kejadian yang dialami/ tidak mempercayai
kejadian yang menimpa dirinya.
3.

Fase 3

Emosi

keduanya

merasa

mereda/

hilang,

pelaku

sering

kali

mengungkapkan rasa cinta, penyesalan yang mendalam, berprilaku baik,
meminta maaf, mengungkapkan janji tidak akan mengulangi perbuatan
kasarnya lagi.
2.

Bentuk- Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dan ditangani
adalah (Rismiyati, 2005) :
Tabel 3. Bentuk KDRT
No

Jenis

Contoh tindakan kekerasan

Kekerasan
1

Kekerasan fisik

perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh

2

Kekerasan

perbuatan

yang

mengakibatkan

psikis

hilangnya

rasa

percaya

sakit atau luka berat
diri,

ketakutan,
hilangnya
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kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya
dan atau munculnya penderitaan psikis yang
berat.
3

Kekerasan

perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan

seksual

seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan
cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan
hubungan seksual dengan orang lain untuk
tujuan komersial atau tujuan tertentu.

4

Penelantaran

perbuatan yang menelantarkan orang dalam

rumag tangga

lingkup rumah tangganya, padahal menurut
perjanjian atau hukum yang berlaku ia wajib
memberikan

kehidupan,

perawatan

atau

pemeliharaan kepada orang tersebut.
5

Membuat

membatasi dan atau melarang untuk bekerja

ketergantungan yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga
secara ekonomi korban berada di bawah kendali orang tersebut

D.2 KEKERASAN TERHADAP ANAK
Berdasarkan

Undang-Undang

Perlindungan

Anak,

anak

didefisinikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk
anak yang masih di dalam kandungan Anak-anak merupakan aset negara
untuk menentukan nasib bangsa di masa depan. Namun dewasa ini cukup
banyak media yang memberitakan tentang kasus kekerasan terhadap
anak. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan
yang sering terjadi pada anak dan dilakukan oleh orang tua selama proses
pengasuhan.(Utami et al., 2014). Kekerasan terhadap anak kerap terjadi di
lingkungan keluarga, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Pelaku
kekerasan terhadapa anak bisa siapa saja, orang terdekat pula bahkan bisa
menjadi pelaku kekerasan tersebut. Berbagai faktor menjadi latar
belakang

terjadinya

tindakan

kekerasan

terhadap

anak,

seperti

orangtua/saudara/teman/guru/lainnya yang menganggap bahwa anak itu
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nakal, bandel, tidak bisa diam, tidak bisa di atur, merepotkan, tidak
menurut, pemalas, penakut, cengeng, ataupun tingkah anak lainnya yang
dirasa mengganggu. Anak-anak seperti inilah yang berpotensi untuk
mendapatkan tindakan kekerasan.
Berdasarkan

Undang-Undang

Pencegahan

dan

Penanganan

Pelecehan Anak atau The Child Abuse Prevention and Treatment Act
(CAPTA), terdapat definisi nasional mengenai pelecehan dan pengabaian
anak. CAPTA mendefinisikan pelecehan dan pengabaian anak-anak
sebagai sekurang-kurangnya, tindakan atau kegagalan tindakan dari orang
tua atau pengasuh, yang mengakibatkan kematian, bahaya fisik atau
emosional yang serius, pelecehan atau eksploitasi seksual, atau tindakan
atau kegagalan Untuk bertindak yang menyebabkan resiko bahaya serius
yang akan terjadi.
Sementara pelecehan seksual adalah perilaku remaja atau dewasa
yang tidak sesuai dengan anak-anak. Ini termasuk menyentuh alat
kelamin anak, membuat anak tersebut menyentuh alat kelamin orang
dewasa, hubungan seksual, inses, pemerkosaan, sodomi, eksibisionisme,
eksploitasi seksual, atau paparan terhadap pornografi.
Pelecehan fisik adalah tindakan yang mengakibatkan luka fisik yang
tidak disengaja atas seorang anak. Hal ini termasuk membakar, memukul,
meninju, menggoyangkan, menendang, memukul, atau melukai seorang
anak. Dapat terjadi akibat tindakan overdisiplin atau hukuman fisik yang
tidak sesuai dengan usia anak-anak.
Perlakuan buruk psikologis adalah 'pola perilaku pengasuh atau
kejadian ekstrem yang disampaikan kepada anak-anak bahwa mereka
tidak berharga, cacat, tidak dicintai, Tidak diinginkan, terancam
dimusnahkan, atau hanya bernilai untuk memenuhi kebutuhan orang lain.
Ini bisa termasuk orang tua atau pengasuh yang menggunakan hukuman
yang ekstrem atau aneh atau mengancam atau meneror anak. Istilah
'penganiayaan psikologis' juga dikenal sebagai pelecehan emosional,
pelecehan verbal, atau pelecehan mental.
Kelalaian adalah kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dasar
anak. Kelalaian bisa bersifat fisik, edukatif, atau emosional. Kelalaian fisik
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dapat mencakup tidak menyediakan makanan atau pakaian yang
memadai, perawatan medis yang tepat, pengawasan, atau perlindungan
cuaca yang tepat (yaitu, menyediakan lingkungan hidup yang lembab atau
mantel saat cuaca dingin). Kelalaian pendidikan mencakup kegagalan
untuk menyediakan pendidikan sekolah atau kebutuhan pendidikan
khusus yang sesuai, atau membiarkan pembolosan yang berlebihan.
Kelalaian psikologis mencakup kurangnya dukungan emosional dan cinta,
perhatian terhadap anak yang kurang perhatian, atau keterpaparan
terhadap penyalahgunaan atau penyalahgunaan obat terlarang dan
penyalahgunaan alkohol '' (Administration for Children and Families
2005).
Terakhir, kenakalan remaja adalah anak di bawah umur yang
melakukan satu atau lebih perilaku antisosial. Sebagian besar peraturan
negara mendefinisikan kenakalan remaja sebagai perilaku yang melanggar
undang-undang kriminal dan dilakukan oleh pemuda yang belum
mencapai usia dewasa (Roberts 2004).
Selain bentuk-bentuk kekerasan yang disampaikan di atas,
kekerasan terhadap anak yang sering dialami adalah bullying atau
perundungan. Bullying mencakup tindak pelecehan baik secara lisan
ataupun ancaman, kekerasan terhadap fisik, atupun berupa paksaan yang
dilakukan secara berulang terhadap korban. Tindakan-tindakan tersebut
mungkin terjadi atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau
kemampuan. Budaya bullying/perundungan bisa terjadi dimana saja
selama ada interaksi antar manusia. Bullying bisa terjadi di sekolah,
keluarga, dan masyarakat. Tindakan bullying/perundungan terdiri atas 4
jenis, yaitu secara emosional/psikis, fisik, verbal, dan cyber.
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Tabel 4. Jenis tindakan perundungan/Bullying
Jenis bullying Media
/

Penjelasan

perantara

perundungan
Psikis

Fisik,

Bullying jenis ini tergolong jenis yang paling

Verbal,

berbahaya karena langsung menyerang mental

Cyber

korban, tidak tertangkap mata atau pendengaran
korban seperti memandang sinis, meneror lewat
SMS, mempermalukan dan mencibir.
Menyebabkan adanya trauma psikologis pada
korban, ketakutan, depresi, kecemasan, stres, dan
juga menimbulkan kegalauan/gusar

Fisik

Kontak

Terjadi melalui adanya kontak fisik sehingga

fisik

menimbulkan rasa sakit fisik, luka, cedera, atau
penderitaan fisik lainnya (contohnya memukul,
menampar, ataupun menendang orang lain)

Verbal

Kontak

Terjadi secara lisan melalui perkaatan baik

lisan /

langsung

perkataan

mengatakan hal yang tidak menyenangkan atau

ataupun

memanggil

tidak

seseorang

langsung

dengan

dengan

julukan

yang

buruk, mengatakan kebohongan atau rumor yang
tidak benar tentang seseorang atau membuat
orang lain tidk menyukai seseorang dan hal
semacamnya
Cyber

Alat

Melibatkan penggunaan e-mail, telepon atau

teknologi

peger, sms, website pribadi, atau media sosial

informasi

untuk menghancurkan reputasi seseorang.

dan

Terjadi melalui adanya pengunggahan perkataan,

komunikasi gambar,

atau

video

yang

bersifat

tidak

mengenakan, bohong, atau fitnah yang diunggah
di media sosial
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Faktor Pendorong Tindak Bullying
Tabel 5. Faktor Pendorong Tindak Perundungan/Bullying
Keluarga

Teman Sebaya

Media Massa

- Keluarga

- Pengaruh teman

- Tontonan yang

yangberantakan
- Orang

tua

yang

menampilkan adegan

negatif

kekerasan

- Keinginan untuk

bercerai
- Pola asuh yang terlalu
lemah

yang berperilaku

atau

terlalu

- Kecencerungan

diakui dalam suatu

meniru adegan-

kelompok

adegan kekerasan

ketat

tersebut
Anak-anak yang menjadi korban kelalaian berisiko tinggi menjadi

nakal

dan

terlibat

dalam

kegiatan

criminal.

Sedangkan

korban

penganiayaan fisik dilaporkan memiliki peluang sebesar 9% (1 dari 11)
untuk menjadi nakal. Korban pelecehan fisik, bagaimanapun, terlibat
dalam jenis kenakalan yang lebih agresif dan penuh kekerasan (Zingraff,
Leiter, Johnson, dan Myers 1994), dan penganiayaan fisik memberi risiko
unik pada anak perempuan karena pelanggaran kekerasan, karena gadis
yang disiksa secara fisik, maka ketika berusia di atas tujuh lebih cenderung
melakukan pelanggaran kekerasan (Herrera dan McCloskey 2001).
D.3 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
1. Definisi
Istilah trafikingg berasal dari Bahasa Inggris dan mempunyai arti
“illegal trade” atau perdagangan ilegal. Berbicara mengenai perdagangan
manusia erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa
perbudakan, yang sudah dilarang di seluruh dunia.




232

Menurut UU No. 3 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) trafiking adalah perbuatan
merekrut, mengangkut, menyembunyikan manusia dengan
cara ancaman, paksaan, kekerasan, pencuikan, penipuan dan
kecurangan dengan tujuan untuk eksploitasi dan
pengambilan organ tubuh

Pengertian trafiking tersebut bermakna adanya beberapa unsur yang
terlibat dalam proses trafiking, diantaranya :
1. Adanya orang atau korban yang diperjualbelikan misalnya
perempuan dan anak.
2. Adanya proses atau prosedur pemindahan, baik domestic
maupun luar negri.
3. Ada tempat atau Negara asal, transit dan daerah tujuan.
4. Adanya pemaksaan atau penipuan secara melawan hukum baik
pada perekrutan, pengiriman, penempatan, dan tujuan akhir para
korban.
Perdagangan orang ini melibatkan pihak-pihak mulai dari tahap
pemesanan,

perekrutan,

pengumpulan,

penampungan,

pengiriman,

penempatan dan penggunaan korban trafiking. Para pelaku trafiking
tersebut bekerja secara terorganisir dan sulit dilacak.
Perempuan dan anak digunakan untuk:
1.

Pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopili),

2. Buruh migran legal maupun ilegal,
3. Adopsi anak,
4. Pekerjaan jermal,
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5. Penganten pesanan,
6. Pembantu rumah tangga,
7.

Pengemis,

8. Industri pornografi,
9. Pengedaran obat terlarang,
10. Penjualan organ tubuh,
11. Bentuk eksploitasi lainnya.

2. Faktor Pendorong TPPO
Banyak faktor yang menyebabkan tingginya perdagangan manusia.
Menurut Sulaeman, 2010 faktor pendorong dan penarik terjadinya
trafiking berkaitan dengan individu, keluarga serta sistem social
masyarakat di sekitar korban. Faktor individu yaitu berkaitan dengan
alasan kesulitan ekomomi dan keinginan untuk hidup layak. Kedua,
terobsesi oleh teman yang pernah bekerja di luar negeri dan secara
fenomenal berhasil meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ketiga,
terobsesi untuk bekerja dengan persyaratan ringan dan mudah, imingiming gaji besar yang akan diterima apabila mau bekerja di luar daerah
atau luar negeri.
Sedangkan factor keluarga berkaitan dengan keadaan keluarga
korban yang miskin, misalnya buruh tani di perdesaan yang saat ini sudah
termarjinalisasi seiring dengan proses urbanisasi,

tumbuhnya industri

dan kawasan perumahan. Pola asuh keluarga yang longgar juga menjadi
factor pendorong terjadinya trafiking. Keluarga cenderung memberikan
kebebasan terhadap anaknya untuk menentukan pilihan dan tidak
memberikan arahan terhadap pilihan kerja tersebut.
Struktur keluarga di perdesaan yang berbasiskan pertanian saat ini
sudah semakin termarjinalisasi sehingga tidak mampu menunjang
kesejahteraan keluarga. Adanya perubahan social, ekonomi dan tuntutan
kehidupan yang modern di masyarakat perdesaan mendorong masyarakat
untuk mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan perubahan situasi
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social tersebut. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan bekerja di luar
sektor pertanian baik di dalam atau di luar daerah. Hal inilah yang
kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku trafiking.
Faktor lain yang dapat mendorong terjadinya trafiking adalah
kurangnya kesadaran akan migrasi yang aman, kurangnya pendidikan dan
keterampilan, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta
lemahnya penegakan hukum.

E.Sanksi Hukum Atas Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
Dan Anak
E.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kekerasan terhadap perempuan yang sudah berkeluarga erat
kaitannya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus KDRT
di Indonesia kerap terjadi kepada perempuan dalam bentuk kekerasan
fisik dan psikis. Namun kenyataannya, banyak perempuan korban kasus
KDRT yang tidak melaporkan kejadian tersebut. Mereka cenderung takut
dan malu untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Di Indonesia,
telah lahir Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana Undang-undang ini lahir
sebagai payung hukum bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga.
Melalui lahirnya Undang-undang ini, sedikit demi sedikit pandangan
perempuan sudah mulai berubah, sehingga kasus-kasus kekerasan dalam
rumah tangga sudah mulai dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tercantum
“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai
dengan batas kemampuannya untuk :
1. mencegah berlangsungnya tindak pidana
2. memberikan perlindungan kepada korban
3. memberikan pertolongan darurat
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4. membantu

proses

pengajuan

permohonan

penetapan

perlindungan”
Karena pada pasal 26 ayat 1 menentukan bahwa yang dapat
melaporkan secara langsung adanya KDRT kepada polisi adalah Korban.
Pada pasal 26 ayat 2 disebutkan bahwa keluarga atau pihak lain tidak
dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan KDRT kecuali telah
mendapat kuasa dari korban. Namun demikian pada Pasal 30 disebutkan
bahwa pada keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa
persetujuan korban. Keadaan tertentu yaitu pingsan, koma dan sangat
terancam jiwanya.
Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga,
kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada
korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani
(Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Surat
penetapan perlindungan diberikan oleh Pengadilan atas permintaan
kepolisian.
Kepolisian dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan
proses perlindungan sementara terhadap perempuan korban kekerasan.
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa
“dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja
sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping,
dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.”
Ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah
tangga berdasarkan Pasal 44 ayat 1 ini adalah pidana penjara paling lama
5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta. Pada pasal 45 disebutkan
bahwa ancaman pidana terhadap kekerasan psikis yaitu perbuatan yang
mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan
psikis yang berat adalah penjara paling lama 3 tahun dan denda paling
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banyak Rp. 9 juta dan dalam hal perbuatan tersebut tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan penjara paling
lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 3 juta.
Tindak pidana umum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap
perempuan tertulis dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP),
misalnya: Pasal 351 jo 356 (1) KUHP mengenai penganiayaan. Salah satu
kesimpulan dari pasal-pasal ini adalah, bila penganiayaan dilakukan
terhadap keluarga dekat/orang yang seharusnya dilindungi, maka
hukumannya ditambah sepertiga dari jumlah hukuman penganiayaan
yang dilakukan terhadap orang lain. Pada kasus isteri (perempuan) di
bawah umur (16 tahun), maka apabila laki-laki (suaminya) menyebabkan
luka-luka dalam proses hubungan seksual maka si suami bisa didakwa
melanggar pasal 288 KUHP menganai perkosaan.
E.2 Kekerasan Seksual terhadap Perempuan
Komnas Perempuan menunjukkan ada 15 jenis kekerasan seksual yang
dialami oleh perempuan di Indonesia, yaitu (1) perkosaan, (2) intimidasi/
serangan

bernuansa

seksual

termasuk

ancaman

atau

percobaan

perkosaan, (3) pelecehan seksual, (4) eksploitasi seksual, (5) perdagangan
perempuan untuk tujuan seksual, (6) prostitusi paksa, (7) perbudakan
seksual, (8) pemaksaan perkawinan, (9) pemaksaan kehamilan, (10)
pemaksaan aborsi, (11) kontrasepsi/sterilisasi paksa, (12) penyiksaan
seksual, (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, (14)
praktik

tradisi

bernuansa

seksual

yang

membahayakan

atau

mendiskriminasi perempuan, dan (15) kontrol seksual termasuk aturan
diskriminatif beralasan moralitas dan agama.
Kekerasan Seksual terjadi di ranah publik dan privat. Kekerasan
seksual di ranah publik artinya kekerasan dilakukan oleh pelaku yang
tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan.
Umumnya pelaku kekerasan adalah majikan, tetangga, guru, teman
sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. Kekerasan
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seksual di ranah privat atau disebut juga ranah personal, dilakukan oleh
pelaku yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek),
perkawinan (suami), kekerabatan, relasi intim (pacaran), ataupun
serumah dengan korban.
Tidak ada perundangan yang mengatur pelecehan seksual. Tetapi
dalam KUHP ada ketentuan tentang perbuatan cabul yang pengertiannya
adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan
keji yang terjadi di lingkungan nafsu birahi kelamin. Pasal-pasal pada
KUHP mengenai tindakan cabul/pelecehan seksual kepada perempuan
diantaranya yiatu:
1. Pasal 281 KUHP Pidana. 1) barangsiapa dengan sengaja merusak
kesopanan di muka umum; 2) barangsiapa dengan sengaja
merusak kesopanan di muka orang lain yang kehadirannya di sana
tidak dengan kemauannya sendiri. Pokok penting pada pasal ini
yaitu pada pengerian kesopanan. Kesopanan yang dimaksud pada
pasal ini dalam arti kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan
dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada,
meraba kemaluan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium,
dan lain sebagainya.
2. Pasal 294 KUHP Pidana. 1) barangsiapa melakukan perbuatan
cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak
pungutnya, anak peliharaannya atau dengan seorang yang belum
dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau
dijaga atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum
dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun; 2) dengan
hukuman yang serupa, di hukum:
(1) Pegawai Negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan
orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang
dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
(2) Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor (opzichter) atau
bujang dalam penjara, rumah tempat melalukan pekerjaan
untuk negeri (landswerkinrichting), rumah pendidikan,
rumah piatu, rumah sakit jiwa atau balai derma, yang
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melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan di
situ.
Pokok penting pasal ini adalah: suatu hubungan dimana korbannya
mempunyai ketergantungan dengan si pelaku. Pasal ini menghukum orang
yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa,
anak tiri atau anak pungut, anak peliharaannya atau dengan seorang yang
belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik
atau dijaga, atau dengan bujang bawahnya yang belum dewasa.
Hukumannya adalah penjara selama-lamanya tujuh tahun.
E.3 Sanksi Hukum Tindakan Kekerasan terhadap Anak
Keberadaan anak Indonesia, dilindungi keselamatannya dari berbagai
tindak kekerasan terhadap anak oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana
yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 13 ayat (1) UU 35/2014 menyatakan bahwa, setiap anak selama
dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari
perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan,
dan perlakuan salah lainnya.
Pasal 76C UU 35/2014 menyatakan bahwa, setiap orang dilarang
menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau
turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi pihak yang
melanggar pasal tersebut, maka sanksi yang diberikan kepada pelaku
kekerasan/penganiayaan ditentukan pada pasal 80 UU 35/2014, sebagai
berikut:
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(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami
luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
lama

5

(lima)

tahun

dan/atau

denda

paling

banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami
kematian, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4) Pidana

ditambah

sepertiga

dari

ketentuan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang
melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, antara lain:
(1) Ayat 1, Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dalam pasal 76D yaitu “setiap orang dilarang melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15
tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar.
(2) Ayat 2, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
melalukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3) Ayat 3, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
1 dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai
hubungan
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keuarga,

pengasuh

anak,

pendidik,

tenaga


kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau
dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,
pidananya ditambah sepertiga dari ancaman sebagaimana
dimaksud pada ayat 1.
(4) Ayat 4, selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat
3, penambahan sepertiga dari ancaman pidana juga dikenakan
kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 76D
Pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 antara lain :
(1) Ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5
miliar. Pasal 76E yaitu setiap orang dilarang melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk
anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul.
(2) Ayat 2, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai
hubungan

keluarga,

pengasuh

anak,

pendidik,

tenaga

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau
dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,
pidananya ditambah sepertiga dari ancaman sebagaimana
dimaksud pada ayat 1.
(3) Ayat 3, selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat
2, penambahan sepertiga dari ancaman piadana juga dikarenakan
kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 76E.
(4) Ayat 4, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
pasal 76E, menimbulkan korban lebih dari satu, mengakibatkan
luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau
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hilang fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia,
pidananya sebagimana dimaksud pada ayat 1.
(5) Ayat 5, selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1
sampai ayat 5, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa
pengumuman identitas pelaku.
Selain itu untuk mengatasi tindakan kekerasan seksual terhadap
anak, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2014
tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GNAKSA).

Inpres

ini

menginstrusikan

Kementerian/Lembaga

untuk

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam
rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual
terhadap anak melalui Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap
Anak (GN-AKSA) dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia
usaha.
Dalam Inpres ini melibatkan 15 Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dipimpin langsung oleh
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan kini menjadi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK).
E.4 Sanksi Hukum Bullying
Keberadaan anak-anak Indonesia dilindungi oleh UU Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindak bullying kerap menimpa
kepada anak-anak. Tindak bullying terhadap anak salah satunya terjadi di
lingkungan sekola. Pasal 54 UU 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak
di lingkungan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindak
kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh guru
maupun pihak lain. Salah satu kegiatan di sekolah yang rawan terhadap
tindakan bullying yaitu Masa Orientasi Sekolah (MOS), dimana pada
beberapa kejadian dalam kegiatan MOS terjadi tindak kekerasan fisik dari
pihak senior kepada junior. Untuk melindungi kegatan MOS yang aman
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dari tindak kekerasan di lingkungan pelajar, maka pemerintah mengatur
kegiatan MOS melalui Surat Direktorat Jenderal Managemen Pendidikan
Dasar dan Menengah Nomor 1383/C.C4/MN/2010 tentang Pelaksanaan
MOS.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak, adapun sanksi yang berlaku bagi tindak bullying yaitu
berupa sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun 8 bulan dan/atau denda
maksimal Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Bullying tidak hanya dilakukan secara langsung (fisik atau verbal)
tapi dapat juga dilakukan melalui media sosial. Berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada
pasal 27 ayat (3) UU ITE disebutkan bahwa “ Setiap oang dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya inforasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik”. Ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur tersebut
adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 1 Miliar.
E.5 Sanksi Hukum Perdagangan Orang
Pemerintah
menghapuskan

Republik
tindak

Indonesia
pidana

telah

berkomitmen

perdagangan

orang,

untuk
dengan

memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bukan hanya
memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang
namun juga memuat perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana
perdagangan orang.
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 memberikan sanksi pidana
secara kumulatif pada para pelaku yaitu penjara selama 3-15 tahun dan
denda antara Rp. 120.000.000-600.000.000. Jika perbuatan pelaku
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mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat,
penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan,
terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas. Dan jika
mengakibatkan kematian seseorang, maka pelaku diancam penjara 5
tahun sampai dengan seumur hidup dan denda antara Rp. 200.000.000Rp. 5.000.000.000.
Selain itu, dalam UU Nomor 21 tahun 2007 pasal 9 menyebutkan
sanksi bagi setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya
melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak
terjadi. Ancaman bagi pelaku yang ikut serta menggerakkan adalah
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta
rupiah).
Pelaku tindak pidana berupa penerima/penampung anak-anak
dibawah umur dari satu daerah ke daerah lain untuk tujuan eksploitasi
seksual diatur oleh pasal 183 (1) jo Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 183 memberikan ancaman
pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan
pasal 185 memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
Selain dalam Undang-Undang, tindakan perdagangan orang juga
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam
KUHP dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa sejak
dahulu atau sejak KUHP diberlakukan, perdagangan orang dianggap
sebagai perbuatan yang tidak manusiawi dan layak untuk mendapatkan
sanksi pidana, yaitu:
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1.

Pasal 297 KUHP
Ketentuan pada pasal tersebut secara lengkap berbunyi: “Perdagangan
wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur,
diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.

2. Pasal 301 KUHP
Pasal 301 KUHP berbunyi: “Barangsiapa memberi atau menyerahkan
kepada orang lain seorang anak yang ada dibawah kekuasaanya yang
sah dan umurnya kurang dari 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui
bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisan atau untuk
pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya,
diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.
3. Pasal 324 KUHP
Pasal 324 KUHP berbunyi: “Barangsiapa dengan biaya sendiri atau
biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan
perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara
langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan di atas,
diancam pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun”.
4. Pasal 325 KUHP
Pasal 324 KUHP mengatur pidana terhadap nahkoda kapal yang
mengangkut budak untuk diperjualbelikan. Pasal tersebut secara
lengkap berbunyi: “Barangsiapa sebagai nahkoda bekerja untuk
bertugas di kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan
untuk tujuan perniagaan budak, atau dipakai kapal itu untuk
perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama 12
(dua belas) tahun”.
5. Pasal 326 KUHP
Jika Pasal 324 KUHP mengatur pidana terhadap nahkoda kapal yang
kapalnya dipergunakan untuk mengangkut budak, maka pasal 326
huinya K diketUHP mengatur tentang awak kapal yang bekerja di
sebuah kapal yang dipergunakan untuk perniagaan budak.
Adapun bunyi Pasal 326 yaitu: “Barangsiapa yang bekerja sebagai
awak kapal di sebuah kapal, sedang bahwa kapal itu dipergunakan
untuk tujuan perniagaan budak, atau dengan sukarela tetap bertugas
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setelah mendengar kapal itu digunakan untuk tujuan perniagaan
budak, diancam dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun”.
6. Pasal 327 KUHP
KUHP juga mengatur ancaman pidana terhadap keterlibatan
seseorang dalam tindak pidana perdangangan orang dengan cara turut
campur dalam menyewakan, memuati, atau menanggung asuransi
kapal yang diketahui dipakai untuk perniagaan budak belian. Dalam
pasal ini disebutkan sanksi pidana atas kegiatan ini yaitu berupa
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
7.

Pasal 328 KUHP
Pasal ini menjelaskan bahwa penculikan adalah salah satu tindak
pidana yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Orang yang
melakukan penculikan, dijelaskan dalam pasal 328 KUHP akan
mendapatkan tindak pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

8. Pasal 329 KUHP
Pasal ini berbunyi: “Barangsiapa yang dengan sengaja dan melawan
hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang itu telah
membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, diancam
dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun”.
9. Pasal 330 KUHP
Pasal ini hampir sama dengan pasal penculikan, namun yang
membedakannya adalah orang yang sengaja ditarik masih belum
dewasa dan tidak ada unsur maksud membawa orang itu dengan
melawan hak di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain agar
orang itu terlantar ak an mendapatkan tindak pidana penjara paling
lama 7 (tujuh) tahun. Bilamana dilakukan dengan tipu muslihat,
kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum
berusia dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama 9
(sembilan) tahun.
10. Pasal 331 KUHP
Pasal ini melarang perbuatan orang menyembunyikan yang belum
dewasa dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang ditentukan
atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu,
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atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman
atau kepolisian. Perbuatan ini diancam dengan penjara paling lama 4
(empat) tahun atau jika anak itu berumur dibawah dua belas tahun
diancam dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
11. Pasal 332 KUHP
Pasal ini mengatur tentang membawa pergi seorang wanita yang
belum cukup umur meskipun dengan kemauannya sendiri untuk
tujuan

mengeksploitasi

perempuan

tersebut,

hal

ini

dapat

dikategorikan sebagai perdagangan manusia/perempuan. Pasal ini
memberi ancaman pidana selama 9 (sembilan) tahun terhadap
pelakunya.
12. Pasal 333 KUHP
Ada 3 perbuatan yang dapat dipidana oleh pasal ini, yaitu merampas
kemerdekaan seseorang, meneruskan penahanan atuu memberikan
tempat untuk menahan dengan melawan hak. Merampas hak
kemerdekaan seseorang akan ditindak pidana penjara paling lama 9
(sembilan tahun) jika korban mengalami luka berat dan 12 tahun jika
mengakibatkan korban mati.

F.SANKSI SOSIAL BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK
Sanksi sosial adalah sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang
yang berbuat kesalahan (selain sanksi yang bersifat administratif seperti
sanksi hukum pidana/perdata). Sanksi sosial ini tidak berupa tulisan
hitam diatas putih dan seringkali bersifat implisit atau tidak dinyatakan
secara terang-terangan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat terhadap
seseorang yang melakukan suatu penyimpangan atas nilai dan norma yang
tertanam di dalam masyarakat itu sendiri. Sanksi sosial biasanya berupa
tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membuat si penerima sanksi jera
untuk melakukan perbuatan yang menyimpang lagi. Sanksi sosial biasanya
akan berakhir ketika pelaku kesalahan tersebut telah mengakui
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kesalahannya serta meminta maaf atas kesalahannya. Seiring dengan
berjalannya waktu sanksi sosial itu akan berhenti dengan sendirinya.
Sanksi sosial biasanya lebih efektif karena memberikan efek jera
karena sanksi sosial ini didapatkan dari lingkungannya sendiri seperti dari
keluarga

dan

lingkungan

terdekat

lainnya,

selain

itu,

aktifitas

kesehariannya cenderung selalu mendapatkan pengawasan dan rasa
curiga dari lingkungannya tersebut. Sanksi sosial yang ada di lingkungan
sekitar pelaku biasanya berupa:
1. Teguran
Teguran adalah suatu peringatan, kritik atau ajaran. Teguran
dimaksudkan untuk memberitahu dan memperingati seorang
pelaku bahwa tindakannya adalah tindakan yang salah dan
diharapkan tidak akan di ulangi lagi. Sanksi soial berupa teguran
biasanya merupakan sanksi sosial yang pertama kali diberikan oleh
masyarakat kepada pelaku.
2. Cemoohan
Cemoohan adalah suatu ejekan atau hinaan. Cemoohan bertujuan
agar

pelaku

merasa

malu

atas

perbuatannya

sehingga

menimbulkan efek jera bagi si pelaku. Cemoohan akan timbul jika
sebuah teguran yang merupakan sebuah sanksi sosial yang
pertama kali diberikan oleh masyarakat kepada si pelaku mampu
untuk membuat si pelaku menyadari kesalahan dari perbuatannya
tersebut.
3. Sidang oleh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat
Sanksi sosial yang seperti ini biasanya mengandung unsur
perjanjian dan kesepakatan di dalamnya, sanksi sosial seperti ini
telah melibatkan para pemuka masyarakat seperti tokoh adat,
tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sanksi sosial seperti ini
bertujuan untuk mencari titik temu dari sebuah permasalahan.
Sanksi sosial seperti ini biasanya tokoh adat, tokoh agama dan
tokoh masyarakat mengajak si pelaku ke suatu tempat untuk di
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sidang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang berlaku di
masyarakat itu sendiri.
4. Dikucilkan
Dikucilkan adalah dibuang atau dikeluarkan dari lingkungan
keluarga, persekutuan, dan sebagainya. Sanksi sosial seperti ini
biasanya diberikan oleh masyarakat jika kesalahan yang telah
dilakukan oleh si pelaku sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh
masyarakat itu sendiri. Sanksi sosial dikucilkan akan timbul jika
sanksi sosial berupa teguran dan olok-olok atau cemoohan sudah
tidak dihiraukan lagi oleh si pelaku.

G. ALUR PELAPORAN TINDAK KEKERASAN
Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di desa tidak
selalu dilaporkan dan diselesaikan secara hukum. Tidak jarang karena
factor budaya, tindak kekerasan pada level ringan kemudian dianggap
wajar dan menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga. Berdasarkan
survey yang dilakukan di desa, kekerasan terhadap anak seperti memukul,
mencubit dan berteriak terhadap anak dianggap sebagai hal yang wajar
dan menjadi bagian dari cara orang tua untuk mendisiplinkan anaknya.
Tidak hanya terhadap anak, kekerasan yang terjadi pada perempuan di
rumah tangga juga terkadang dianggap wajar.
Beberapa factor yang menyebabkan tindak kekerasan tidak
dilaporkan antara lain karena factor budaya yaitu urusan dalam rumah
tangga dianggap merupakan urusan pribadi dan sebisa mungkin tidak
diceritakan kepada orang luar, factor lainnya adalah korban tindak KDRT
juga merasa malu dan takut atas apa yang dialaminya. Selain itu faktor
yang sering menjadi dilemma bagi para perempuan di desa adalah karena
pelaku tindak kekerasan merupakan tulang punggung keluarga sehingga
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jika tindak kekerasan dilaporkan, maka proses hukum yang terjadi dapat
mengganggu kestabilan ekonomi keluarga.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa KDRT yang terjadi di desa
pada umumnya, jika dilaporkan hanya sampai ke tingkat rt/rw dan
maksimal diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa. Masyarakat
desa juga menerima penyelesaian tersebut tanpa memberikan sanksi
sosial bagi para pelaku. Hal ini tidak hanya menimbulkan tidak adanya
efek jera bagi para pelaku tetapi dalam jangka panjang akan berimbas
pada tumbuh suburnya budaya tersebut di perdesaan. Oleh karena itu
penyampaian informasi terkait dengan tindak kekerasan dan alur
pelaporannya menjadi penting bagi perempuan desa agar mereka dapat
mengambil sikap dan berani melakukan pelaporan secara resmi.

Berikut ini adalah langkah-langkah pelaporan tindak kekerasan
yang dapat dilakukan oleh korban kekerasan terhadap perempuan dan
anak :
  
   23

  
 23

  
  

   

99 

Gambar 2. Alur Pelaporan Tindak Kekerasan
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H.LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENANGANI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN
Upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan
anak yag dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pembentukan lembaga
khusus yang berada di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia yaitu
P2TP2A.

P2TP2A

atau

Pusat

Pelayanan

Terpadu

Pemberdayaan

Perempuan dan Anak merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan
oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak
korban tindak kekerasan.
Pengelola P2TP2A merupakan masyarakat, unsur pemerintah, LSM
perempuan dan pihak lainnya yang perduli terhadap pemberdayaan
perempuan dan anak. Berdasarkan Peraturan Permeneg PP&PA Nomor 5
Tahun 2010 tentang panduan pembentukan dan pengemabangan pusat
pelayanan terpadu, dijelaskan bahwa P2TP2A sebagai lembaga yang
dibentuk

oleh

pemerintah

memiliki

beberapa

kewajiban

terkait

penanganan korban kekerasan yaitu :
1. Memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada
korban
2. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban
atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial pemulangan,
reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
3. Melakukan
penyediaan

kerjasama

dengan

penterjemah

dan

lembaga
relawan

tertentu
pendampig

dalam
yang

diperlukan bagi korban.
4. Melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta
untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta
melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan
korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik
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pemerintah masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk
pemulihan kesehatan korban.
5. Memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi
korban.
6. Menjaga kerahasiaan korban.
Dalam perkembangannya P2TP2A telah di bentuk di 34 provinsi
dan lebih dari 270 Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah klasifikasi P2TP2A
Provinsi :
Tabel 6. Klasifikasi P2TP2A Provinsi
Pembentukan

Sarana

P2TP2A

Prasarana

dan

Program Kerja

Dukungan SDM

Fungsi P2TP2A

Jejaring

Fungsi P2TP2A

-

Jumlah

dan Anggaran

Pendukung
Petugas tetap

P2TP2A

Regulasi

Gedung/bang

Program kerja,

Prov

pendukung,

unan P2TP2A

layanan

(Mis. Layanan

Tingkat

AD/ART,

milik/hibah

P2TP2A,

pengaduan)

Dasar

Struktur

untuk P2TP2A

anggaran

Skor 
13

tetap,

organisasi

keterlibatan
pemerintah
(APBD)
Sarana

Keterlibatan

Petugas

Dengan

Skor 

masyarakat,

pendukung

masyarakat

pemerintah/mas

fungsi P2TP2A

SKPD/mas

31

Berkem

struktur

memadai

dalam

yarakat,

(Pusat

yarakat,

bang

organisasi,

penyusunan

berkompeten.be

informasi,

promosi,

mengakomodasi

program kerja

rsertifikasi,

layanan)

kendala

layanan

dan anggaran

pelatihan

P2TP2A

Ikut

Prov

serta

dari

Lebih

banyak

minor

P2TP2A.
P2TP2A

Ikut

Gedung

Keterlibatan

Petugas

SKPD/mas

Skor 

Prov

masyarakat,

sendiri

masyarakat

pemerintah/mas

P2TP2A (Pusat

yarakat,

47

Maju

dunia

dilengkapi

dan

dunia

yarakat,

inforasi,

promosi,

sebagian

sarana

usaha

dalam

berkompeten/be

layanan, pusat

layanan

besar/keseluruh

pendukung

program

rsertifikasi,

pemberdayaan)

rutin, tidak

an

memadai

kerja/anggaran

pelatihan

P2TP2A.
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serta
usaha,

layanan

dari

Semua

fungsi

ada
kendala

Berikut ini adalah grafik skor P2TP2A di 34 Provinsi :
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Gambar 3. Grafik Klasifikasi P2TP2A Provinsi
Dapat dilihat pada grafik di atas, dari 34 P2TP2A yang masuk ke
klasifikasi dasar sebanyak 8 provinsi, klasifikasi berkembang sebanyak 22
provinsi dan klasifikasi masju sebanyak 4 provinsi.
Selain pembentukan P2TP2A, pemerintah melakukan beberapa
upaya lainnya, antara lain :
1. Membantu membentuk wadah konsultasi di desa yang dikelola
oleh kader desa. Wadah ini menjadi tempat konsultasi
perempuan terkait dengan tindak kekerasan yang dialaminya.
Biasanya wadah ini beroperasi sebanyak 3 kali seminggu dengan
jam buka konsultasi selama 1-3 jam. Kader desa yang mengelola
wadah konsultasi ini telah mendapatkan pelatihan terlebih
dahulu sehingga bisa membantu korban kekerasan untuk
menilai fase kekerasan yang dialami korban sudah sejauh mana
dan bagaimana tindak lanjut penanganannya.
2. Memberikan informasi kepada anak muda terkait dengan tindak
kekerasan. Target grup dari kegiatan ini adalah youth
community yang akan memasuki bahtera pernikahan. Upaya ini
merupakan upaya pencegahan agar anak muda lebih menyadari
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dengan siapa dia akan menikah karena perilaku sebelum
menikah sangat menentukan kehidupan rumah tangga.
3. Pelibatan pria dalam konseling tindak kekerasan. Jika biasanya
hanya korban yang kebanyakan anak-anak dan perempuan yang
diberikan konseling, saat ini pemerintah juga memberikan
konseling pada pelaku. Sebelum dibuat Berita Acara Perkara
(BAP), pelaku mendapatkan konseling dan diharapkan situasi
dalam rumah tangga bisa membaik. Kemudian dilakukan
pengawasan selama 6 bulan dan jika perbuatan pelaku terulang
kembali maka perbuatan tersebut akan langsung diproses secara
hukum tanpa melalui konseling kembali.
4. Selain penanganan, upaya pencegahan yang dilakukan oleh
pemerintah terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan
anak di dalam rumah tangga adalah dengan menerapkan pilot
project Rumah Tangga Tangguh atau RTT. Dalam RTT ini
diperkenalkan

konsep

daya

juang

dengan

membiasakan

beberapa hal, yaitu :
a. Memuji pasangan
b. Mengucapkan terima kasih kepada pasangan
c. Bersedia meminta maaf
d. Mendengar secara aktif suara pasangan
e. Pelibatan pasangan dalam mengambil keputusan
f. Penggunaan kata “tolong” sebelum kata kerja
g. Penambahan kata “sayang” sesudah nama pasangan
I.

PENANGANAN

KORBAN

KASUS

KEKERASAN

TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
P2TP2A menggunakan 3 pendekatan dalam upaya penanggulangan
kasus trafiking perempuan dan anak, 3 pendekatan yang dilakukan yaitu:
preventif, promotif, dan represif. Cara preventif lebih bersifat tindakan
pencegahan agar tindak kekerasan yang menimbulkan korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak dapat dihindari. Cara promotif lebih
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bersifat upaya sosialisasi atau pengenalan berbagai produk peraturan
kepada masyarakat luas melalui bentuk kampanye, talk show, pemasangan
pamflet, penyebaran buku saku Perda yang dimaksudkan untuk
meminimalisir jumlah tindak kekerasan dan perdagangan orang terhadap
perempuan dan anak. Sedangkan cara represif lebih bersifat tindakan
penanggulangan atau penanganan terhadap perempuan dan anak korban
kekerasan. Tiga pendekatan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam
bentuk program kegiatan yang meliputi:
1.

Penjangkauan korban yaitu mengeluarkan korban dari kondisi
ekploitasi atau penindasan yang dialami. Kegiatan penjangkauan ini
dilakukan oleh kepolisian dan lembaga swadaya masyarakat baik ke
rumah korban maupun ke tempat korban eksploitasi seperti ke
lokalisasi.

2. Pelayanan medis yang berupa perawatan dan pemulihan luka-luka
fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban. Pelayanan
ini dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis. Pelayanan ini adalah
salah satu kebutuhan dasar para korban karena seringkali korban
KDRT maupun trafficking mendapat perlakuan kasar baik secara fisik
maupun seksual. Bahkan banyak korban trafficking yang menderita
HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual karena tujuan utama
trafficking adalah untuk bisnis prostitusi. Oleh karena itu, layanan
medis adalah salah satu kebutuhan utama para korban. Layanan
medis ini diberikan oleh anggota P2TP2A dari unsur kesehatan seperti
dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas.
3. Pelayanan medicolegal merupakan satu bentuk layanan medis untuk
kepentingan pembuktian dibidang hukum. Kegiatan ini adalah satu
paket dengan kegiatan bantuan hukum untuk para korban.
4. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh
pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban,
termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari
berbagai bentuk ancaman dan intimidasi dan memberikan dukungan
secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan,
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dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya. Pelayanan
psikososial ini dilakukan oleh anggota P2TP2A dari unsur dinas sosial
dan lembaga swadaya masyarakat.
5. Pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam
menjalani proses peradilan. KDRT dan trafficking adalah sebuah
kejahatan

yang

membutuhkan

pendekatan

penegakan

hukum

sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Layanan ini
diberikan oleh anggota P2TP2A dari unsur kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan lembaga swadaya masyarakat.
6. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan
keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat
mandiri. Layanan ini bertujuan untuk menjawab akar masalah KDRT
dan trafficking yang didominasi oleh alasan ekonomi. Kemiskinan
sering sekali memaksa korban menempuh resiko bekerja di luar
negeri. Kemiskinan juga sering memaksa orang tua melakukan
eksploitasi terhadap anak. Penguatan ekonomi bertujuan untuk
memberdayaakan korban sehingga tidak tergantung dengan orang lain
dan tidak menjadi korban trafficking lagi.
7.

Pelayanan rohani meliputi pemberian penjelasan tentang hak,
kewajiban dan penguatan iman dan taqwa;

8. Pelayanan yang berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi.
Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik,
psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara
wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Sedangkan
reintegrasi adalah proses penyatuan korban dengan keluarga, atau
keluarga pengganti dan masyarakat yang didukung dengan pemberian
bantuan

pendidikan

atau

peningkatan

keterampilan

serta

pendampingan. Program reintegrasi secara umum lebih dibutuhkan
oleh korban trafficking karena seringkali korban trafficking khususnya
untuk

tujuan

ekspolitasi

seksual

mendapatkan

stigma

dari

masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari program reintegrasi adalah
menyiapkan masyarakat termasuk orang tua untuk menerima korban
dan menciptkan lingkungan yang dapat mencegah korban menjadi
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korban kembali. Resistensi dan stigma dari masyarakat sering sekali
menjadi faktor penyebab korban menjadi korban kembali. Kegiatan
reintegrasi ini dilakukan oleh P2TP2A dari dinas sosial dan organisasi
sosial yang mempunyai perhatian terhadap isu trafficking.
Setiap korban tidak mendapatkan semua layanan tersebut, karena
masing-masing korban mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh
karena itu, dilakukan assesmen kebutuhan kepada korban. Berdasarkan
hasil

assesmen

inilah,

pendamping

akan

membuat

perencanaan

intervensi/layanan untuk korban berdasarkan kebutuhan yang ada.
Berikut ini adalah skema alur penanganan terpadu bagi perempuan dan
anak penyitas kekerasan :
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Gambar 4. Skema Alur Penanganan Korban Tindak Kekerasan
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J. PENCEGAHAN TINDAKAN PERDAGANGAN ORANG
Pemerintah

sudah

berupaya

untuk

melindungi

korban-koran

trafficking melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan. Pada pasal 56 disebutkan,
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah pencegahan dan
penangan

tindak

pidana

perdagangan

orang.

Dengan

demikian

perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak perdagangan
orang, meliputi (1) upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak
perdagangan pada perempuan dan anak. (2) upaya penanganan terhadap
tindak perdagangan orang.
Dalam Undang-Undang tersebut, juga disebutkan langkah-langkah
upaya

pencegahan

pembentukan

gugus

tindak

perdagangan

orang

advokasi,

sosialisasi,

tugas,

sebagai

berikut:

pelatihan

dan

kerjasama,adanya peran serta masyarakat. Penanganan terhadap tindak
pidana perdagangan orang meliputi penegakan hukum (penetapan sanksi
pidana bagi pelaku dan orang yang terlibat), pelaksanaan perlindungan
korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial.
Pada skala nasional, upaya pencegahan tindak pidana perdagangan
orang pada tingkat kabupaten bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu :
1. Pemetaan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia baik
untuk tujuan domestik maupun luar negeri.
2. Peningkatan

pendidikan

masyarakat, khususnya pendidikan

alternatif bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan sarana
prasarana pendidikannya.
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3. Peningkatan

pengetahuan

masyarakat

melalui

pemberian

informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan
orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya.
4. Adanya

jaminan

aksesbilitas

bagi

keluarga

khususnya

perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan,
peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.
5. Pelatihan kepada kepala desa tentang tertib administrasi, hal ini
untuk mengantisipasi praktek pemalsuan identitas yang kian
marak terjadi dalam hal pengurusan syarat-syarat TKI.
6. Memperkuat kelembagaan masyarakat yang berfungsi sebagai
pengawasan social, yaitu segala usaha masyarakat sehingga para
anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan masyarakat.
Caranya dengan meningkatkan modal social masyarakat, berupa :
a. Membangun

jaringan

hubungan

kerja

atau

kemampuan

kerjasama dalam kelompok, hubungan social aktif guna
menyelesaikan masalah
b. Meningkatkan rasa memiliki komunitas dan kepercayaan social
7. Penegakan hukum yang tegas.
Pada skala Kabupaten/Kota, upaya pencegahan tindak pidana
perdagangan orang pada bisa dilakukan dalam beberapa cara, diantaranya
seperti:
1. Sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan atau kawasan
tertinggal untuk mencegah keluarga perempuan dan anak mereka
jangan sampai dibiarkan putus sekolah apalagi jika mereka
terdorong untuk bekerja di kota besar atau luar negeri;
2. Pembentukan

bagian

pemberdayaan

perempuan

pada

pemerintahan kabupaten serta pembuatan rencana strategis
pemberdayaan perempuan, sehingga pengarusutamaan gender
dapat berjalan dengan baik;
3. Pihak

imigrasi

sekiranya

dapat

melaksanakan

pengawasan

terhadap lalu lintas warga yang akan ke luar negeri;
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4. Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi sekiranya melaksanakan
sosialisasi masalah ketenagakerjaan, khususnya pengawasan
terhadap tindak pidana perdagangan manusia;
5. Usaha pengetasan kemiskinan secara terpadu serta;
6. Memprioritaskan program pendidikan dan kesehatan.
Pada skala keluarga dan perorangan, upaya pencegahan tindak
pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan cara:
1. Memperkuat norma atau nilai yang dipatuhi dan dapat mengikat
masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi ajaran
agama. Proses ini tidak mudah dan membutuhkan waktu.
2. Meningkatkan pendidikan anggota keluarga
3. Meningkatkan pemahaman mengenai perdagangan orang dan
dampak buruk dari perdagangan orang
4. Meningkatkan kewaspadaan keluarga dan anggota keluarga serta
adanya sikap saling melindungi
5. Jangan mudah terbujuk oleh oknum yang yang menjanjikan suatu
pekerjaan dengan hasil yang besar apalagi jika mengajak ke kota
atau negara lain.

K. PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK
Ada ungkapan mencegah lebih baik daripada mengobati, demikian
pula dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adanya
dampak sangat buruk bagi perempuan serta bagi perkembangan anak
menyebabkan upaya pencegahan terhadap kekerasan menjadi sangat
penting dilakukan. Dalam upaya pencegahan ini peran keluarga dan
masyarakat sangat besar. Beberapa kiat-kiat yang dapat dilakukan di
dalam lingkup keluarga untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan
dan anak antara lain :
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1. Mengembangkan komunikasi timbal balik antar anggota keluarga
yaitu ayah, ibu dan anak-anak.
2. Mengamalkan ajaran agama di dalam keluarga.
3. Menumbuhkan rasa saling percaya antar pasangan.
4. Meminta bantuan pihak ketiga yang dianggap berpengaruh untuk
melakukan mediasi jika pertentangan yang terjadi sangat serius.
Menurut Manukily (2016) tindakan kekerasan kerap terjadi karena
adanya kegiatan meniru atau mengimitasi dari orang tua, teman, siaran
televisi,

video

game, serta film. Adanya

peluang

kekerasan

tanpa

pengawasan atau perlindungan. Biasanya, hal tersebut sering dialami
oleh anak-aanak yang tinggal dengan pembantu, ayah atau ibu tiri,
maupun paman atau saudaranya. Peluang terjadinya kekerasan fisik,
psikis maupun seksual. Anak dibiarkan bermain dengan orang dewasa
tanpa diawasi sehingga mereka dengan bebas bisa dipeluk, dipangku oleh
siapa saja dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menghindarkan atau
meminimalisasi terjadinya hal tersebut, diperlukan perhatian dan
konumikasi yang baik dari orang tua kepada anak. Untuk mencegah
kekerasan terhadap anak, selain melakukan kiat-kiat diatas, peran
keluarga terutama ibu sangatlah penting.
Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perempuan adalah :
1. Memberikan penyadaran terhadap anak-anak mengenai hal-hal apa
saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait dengan
kekerasan, misalnya jika marah anak diminta untuk tidak memukul
dan mengkomunikasikan masalahnya.
2. Membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak.
Komunikasi ini perlu diupayakan setiap hari, baik itu dalam hal
pembicaraan yang ringan sampai pada penyampaian pesan dari
orang tua kepada anak. Untuk mencegah terjadinya kekerasan
kepada anak, diharapkan orang tua bisa menyampaikan pesan
berupa:

jangan

mencurigakan,

jangan

jangan

mengikuti

nakal

orang

asing

yang

dalam bermain, jangan meniru
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adegan kekerasan di tv, usahakan kalau pulang sekolah hubungi
papa atau mama.
3. Temani, awasi, dan batasi anak-anak dalam menonton TV,
mengakses internet, dan berkomunikasi dalam sosial media.
4. Melalui bimbingan seorang ibu, anak-anak dberikan eduksi
seksualitas secara tepat dan menjelaskan istilah-istilah pada anak
dengan bahasa ilmiah, bukan dengan bahasa simbolis mengenai
organ seksual.
5. Ajarkan anak-anak untuk terbuka kepada orang tua. Bangun
komunikasi yang baik, sehingga anak bisa menjelaskan kejadiankejadian yang dialaminya.
6. Orang tua mengajarkan anak untuk membela diri dan berani
meminta tolong kepada orang dewasa juka mengalami kekerasan
atau pelecehan.

M.

PERAN

MASYARAKAT

DAN

KADER

DESA

DALAM

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK
M. 1. Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu
melibatkan seluruh komponen masyarakat di desa seperti tokoh agama,
tokoh masyarakat dan kader desa. Tokoh masyarakat biasanya memiliki
kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam bertindak dalam
cara-cara tertentu. Tokoh masyarakat memiliki hubungan sosial yang lebih
luas dan sering bertatap muka dengan masyarakat. Mereka aktif dalam
kegiatan sosial, pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi, dan kegiatan tatap
muka lainnya. Tokoh masyarakat tidak hanya orang yang menduduki
jabatan formal saja, tetapi bisa juga tokoh agama ataupun tokoh adat.
Terkait tindak kerasan terhadap perempuan dan anak, keberadaan tokoh
masyarakat di anggap penting dalam mencegah terjadinya tindak
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kekerasan terhadap perempuan dan anak karena tokoh masyarakat
memiliki peran besar dalam membantu permasalahan tersebut antara lain
dengan mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam upaya
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan
masing-masing.
Tokoh agama di desa memegang peranan penting dalam upaya
pencegahan dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Tokoh agama di desa memiliki potensi yang besar dalam membangun
kesadaran mengenai perlindungan anak dan perempuan karena tokoh
agama dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang dipercaya dan
dihormati. Kegiatan keagamaan di perdesaan dapat digunakan sebagai
salah satu sarana sosialisasi yang efektif dalam menyampaikan materimateri mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Desa dengan
mayoritas masyarakat beragama islam, bisa memanfaatkan kegiatan
seperti pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, TK/TPA, ataupun
khutbah Jumat untuk penyampaian mater-materi tersebut.
Materi mengenai perlindungan anak yang penting untuk diangkat di
kalangan masyarakat melalui sarana keagamaan antara lain yaitu
mengenai pentingnya pengasuhan secara baik, tanggung jawab orang tua
dalam

pemeliharaan

dan

pengasuhan

anak,

pembinaan

dan

pendampingan dalam penggunaan media permaian serta tayangan, dan
pencegahan pernikahan dini. Kasus pernikahan dini dinilai penting karena
kasus pernikahan dini seringkali berujung dengan perceraian yang
berdampak terhadap penelantaran anak. Materi lain terkait dengan
perlindungan anak diantaranya seperti bahaya pornografi, narkoba, dan
cyber crime.
M.2 Peran Tokoh Adat
Masyarakat adat tinggal di suatu daerah yang kehidupan sehariharinya masih diatur oleh aturan adat. Masyarakat adat, diketuai oleh
seorang ketua adat atau tokoh adat. Tokoh adat ini berbeda dari tokoh
agama ataupun tokoh desa. Keberadaan tokoh adat juga memegang
peranan penting dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak
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kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penyelesaian tindak kekerasan
oleh tokoh adat lebih mengedepankan penyelesaian yang berbasis kearifan
lokal. Para pihak dapat memilih sendiri orang-orang yang menyelesaikan
kasus-kasus hukumnya. Dampaknya yakni, memperpendek penyelesaian
berbagai kasus hukum, atau membonsai kasus hukum tersebut agar tidak
membias, membesar lalu menimbulkan kasus hukum baru.
Tokoh adat bisa dilibatkan karena mereka dianggap sebagai tokoh
masyarakat yang dihormati, sehingga sarannya akan senantiasa di dengar
oleh masyarakat. Peran ketua adat adalah sebagai wujud kepedulian
terhadap persoalan sosial bersama seperti musyawarah dengan tokohtokoh adat, tokoh-tokoh desa, musyawarah mufakat untuk mencapai
perdamaian, bimbingan dari tokoh adat bersama tokoh-tokoh desa,
pemanggilan kedua pihak beserta orang tua atau wali untuk perdamaian,
terlihat sangat sederhana, cepat, juga memiliki kepastian hukum. Pola
penyelesaian menurut adat disesuaikan dengan adat masing-masing yang
sesuai dengan adat dari pihak korban.
Pada tataran penyelesaian sengketa (hak) dan delik (pidana) peran
lembaga adat masih terlihat dengan dilibatkannya tokoh adat agar
mendamaikan kedua belah pihak beserta sanksi (denda) yang diterapkan
pada pihak yang dianggap merugikan atau mencelakakan pihak lainnya.
Kasus kekerasan yang diselesaikan dengan aturan adat, denda menjadi
point penting dalam penyelesaian kasus kekerasan. Kebanyakan denda
akan mengacu pada ‘menutup malu keluarga’.
Jumlah dari denda itu sendiri bervariasi sesuai dengan kesepakatan
antara pihak dari keluarga korban dan keluarga pelaku. Dalam tatanan
masyarakat adat, jika hukum adat tersebut sudah diputuskan oleh ketua
adat, maka masyarakat tidak boleh membicarakan lagi apalagi mengungkit
masalah tersebut.
M. 3. Peran Kader Desa
Kader desa adalah orang kunci yang mengorganisir dan memimpin
rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. Kader desa
terlibat aktif dalam proses belajar sosial yang dilaksanakan oleh seluruh
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lapisan masyarakat desa. Kader desa dapat berasal dari kelompok
perempuan atau laki-laki dalam kedudukannya yang sejajar, mencakup
warga desa dengan usia tua, kaum muda maupun anak-anak.
Menurut Sarwono dalam Puspasari (2011), kader desa adalah
tenaga sukarela yang dididik dan dilatih dalam bidang tertentu, yang
tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan merasa berkewajiban dalam
melaksanakan, mengingatkan dan membina kesejahteraan masyarakat
dengan

rasa

ikhlas

tanpa

pamrih

dan

didasari

oleh

panggilan

kemanusiaan. Untuk menjadi kader desa diperlukan beberapa syarat yaitu
berasal dari penduduk setempat, dipilih dan diterima masyarakat,
disegani dan dipercaya oleh masyarakat sehingga segala saran dan
petunjuknya akan didengar dan diakui oleh masyarakat. Muljono et al.
(2011) menyebutkan ciri individu yang dapat menjadi kader desa adalah
yang berjiwa sosial tinggi, rajin, serinng memperhatikan keluhan orang
lain, aktif dalam setiap kegiatan di wilayahnya dan bekerja tanpa pamrih.
Oleh karena itu, kader desa memegang peran yang cukup penting
dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan tindak
kekerasan dan alur pelaporan. Jika kader desa tidak memiliki kesempatan
atau kemampuan memberikan informasi secara langsung di hadapan
masyarakat, kader desa bisa melakukan sosialisasi secara personal.
Berdasarkan hasil survey di desa, cara ini cenderung lebih efektif
karena masyarakat akan lebih terbuka dalam mengemukakan pendapat
atau pertanyaan terkait dengan informasi yang diberikan. Dengan
demikian diharapkan pemahaman yang diperoleh oleh perempuan di desa
menjadi lebih maksimal. Selain sebagai perpanjangan tangan pemerintah
dalam menyampaikan informasi, peran lain yang dapat dilakukan kader
desa adalah sebagai jembatan penghubung antara korban dan pihak
pemerintah. Jika terdapat kasus tindak kekerasan yang terjadi di desa dan
diketahui oleh kader, diharapkan kader tersebut dapat membantu
melaporkan tindak kekerasan ke pihak berwenang di desa.
Kader yang dapat membantu mengatasi permasalahan di desa salah
satunya

adalah

kader

posyandu.

Posyandu

adalah

lembaga

kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Fungsi
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dari posyandu adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam upaya
peningkatan kesejahteraan keluarga khususnya ibu dan anak. Dalam
perkembangannya, posyandu yang awalnya hanya bertujuan untuk
menanggulangi penyebab langsung kematian bayi dan ibu, saat ini juga
harus menghadirkan pelayanan dalam upaya memberikan perlindungan
kepada perempuan dan anak. Pelayanan tersebut berupa penyuluhan dan
konsultasi atas masalah pornografi, perdagangan orang, KDRT, narkoba
dan hak perempuan dan anak.
Di Jawa Barat, Posyandu MANDIRI telah dikembangkan menjadi
Posyandu MULTIFUNGSI. Posyandu multifungsi adalah profil posyandu
generasi ketiga yang sudah mampu menjalankan pelayanan sosial dasar
khususnya bagi bayi, balita, anak dan perempuan yang meliputi pelayanan
kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penyuluhan serta konsultasi tentang
masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.
Jenis pelayanan di posyandu multifungsi antara lain :
1. Kegiatan dasar posyandu (KIA, KB, Gizi, Imunisasi dan
Penanggulangan Diare)
2. Pos PAUD
3. Bina Keluarga Sejahtera (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL))
4. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan atau
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
5. Pemanfaatan Pekarangan
6. Sosialisasi Akta Kelahiran
7. Sosialisasi dan konsultasi masalah terkini seperti KDRT,
HIV/AIDS, perdagangan orang, pornografi dan narkoba.
Peran posyandu yang sangat penting bagi masyarakat desa serta
kader yang bersentuhan langsung dengan masyarakat merupakan media
yang tepat bagi upaya pencegahan, sosialisasi dan konsultasi tentang
kekerasan terhadap perempuan dan anak di perdesaan. Oleh karena itu
diperlukan dukungan dari pemerintah agar posyandu multifungsi ini bisa
diterapkan tidak hanya di Jawa Barat saja tetapi juga dapat di adopsi oleh
posyandu mandiri di seluruh Indonesia.
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M.4. Peran SATGAS PPA dan GUGUS TUGAS
Banyaknya permasalahan perempuan dan anak menyebabkan
Kementerian PP dan PA merasa penting untuk membentuk Satuan Tugas
Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (SATGAS PPA), baik di tingkat
pusat maupun daerah. Fungsi dari satgas ini adalah adalah penjangkauan
terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melakukan
identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak
yang mengalami permasalahan, melindungi perempuan dan anak di lokasi
kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya, menempatkan dan
mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke
‘’P2TP2A terdekat atau lembaga lain bila diperlukan.
Tugas lain dari Satgas PPA adalah mendorong Aparat Penegak
Hukum agar dapat menegakkan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap
perempuan dan anak sehingga menimbulkan efek jera. Keanggotaan
Satgas PPA berasal dari unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh
masyarakat, pekerja sosial, pengacara, tenaga kesehatan serta unsur
masyarakat biasa yang peduli terhadap perempuan dan anak. Dalam
tugasnya Satgas PPA perlu melakukan koordinasi dan hubungan langsung
dengan

unit

layanan

terkait,

antara

lain

:

Dinas

PP-PA

Provinsi/Kabupaten/Kota, Polisi, Unit Layanan Kesehatan dan Dinas
Sosial. Saat ini belum semua desa di Indonesia memiliki Satgas PPA. Oleh
karena itu diperlukan dukungan pemerintah dalam membentuk, membina
dan mengoptimalkan Satgas PPA.

L.Beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan
Kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia memiliki cerita yang
sangat beragam, mulai dari yang ringan hingga yang berat sampai yang
mengakibatkan kematian. Hasil survey yang dilakukan di Jawa Barat, di
temukan kasus yang cukup berat dan melibatkan anak-anak, yaitu kasus
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sodomi. Kasus ini terjadi di salah satu desa dengan jumlah korban 8 orang
anak-anak usia dibawah 12 tahun. Pelaku yang juga anak-anak mendorong
kita untuk lebih waspada karena ternyata pelaku sodomi kepada anak
tidak harus orang dewasa tetapi juga bisa di usia sebaya. Kasus ini sudah
ditangani dan proses pemulihan korban masih berjalan. Proses pemulihan
yang dilakukan menjadi panjang karena terkadang kejadian ini menjadi
bahan bullying terhadap korban oleh teman-temannya. Dengan demikian
peran orang tua dan guru menjadi sangat penting untuk mengawasi dan
mengingatkan anak-anak agar mendukung korban sehingga tidak
terpuruk akibat kejadian tersebut. Pada kasus ini pelaku dan keluarga
pelaku tidak menerima sanksi sosial oleh masyarakat. Namun demikian
masyarakat desa menjadi cemas karena kasus ini di anggap dapat terulang
jika pelaku sudah selesai menjalani masa pembinaan dan kembali ke desa.
Selain kasus sodomi, hasil survey yang dilakukan juga menemukan
banyaknya kasus kekerasan yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib.
Kasus ini adalah kasus kekerasan yang menimpa para penyumbang devisa
terbesar yaitu tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri.
Kasus yang dialami cukup beragam antara lain gaji yang tidak kunjung
dibayarkan, tidak cukup diberi makanan (1 kali sehari), kekerasan verbal,
pelecehan seksual oleh majikan dan atau keluarga majikan serta kasus
yang memiliki unsur trafficking yaitu jam kerja yang sangat panjang
mencapai 20-22 jam sehari. Salah satu alasan yang menyebabkan para
korban tidak melapor adalah karena adanya pemahaman yang kurang
tepat yaitu kekerasan verbal dan jam kerja yang panjang adalah sesuatu
yang wajar dialami para pekerja tersebut.
Terdapat satu kasus tindak kekerasan berupa pelecehan seksual
terhadap TKW yang ditemui di salah satu desa di Jawa Barat yang
menyebabkan kehamilan. TKW tersebut kemudian dipulangkan pada usia
kandungan dibawah 6 bulan dengan dibekali uang beberapa belas juta
rupiah dan dijanjikan akan dikirimi uang setiap bulan oleh majikan.
Namun demikian, hal ini tidak membuat korban jera. Tuntutan ekonomi
dan bayaran yang tinggi di luar negeri membuatnya mantap akan tetap
berangkat kembali ketika anak yang dilahirkan sudah berumur di atas 2
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tahun. Sayangnya hal ini juga didukung oleh keluarga yaitu orang tua dan
suami. Uang “pancingan” yaitu uang yang diberikan kepada pekerja
sebelum berangkat keluar negeri jumlahnya cukup besar, yaitu 3-5 juta
bahkan mencapai 8 juta. Hal ini juga menjadi factor pendorong pekerja
untuk berangkat ke luar negeri.
Namun demikian, saat ini sudah ada pekerja yang tidak berangkat
kembali dan memilih untuk membuka usaha di desa. Mereka yang
memilih untuk tidak kembali diantaranya adalah mereka yang pernah
mengalami tindak kekerasan di tempat kerja ataupun yang tidak diijinkan
oleh keluarga terutama oleh suami . Mereka juga mengharapkan tidak ada
keluarganya yang mengikuti jejaknya berangkat ke luar negeri dan akan
mengupayakan semaksimal mungkin memenuhi pendidikan untuk anakanaknya. Resiko yang cukup tinggi, jauh dari keluarga dan jika dilakukan
terus

menerus

dapat

mengancam

keutuhan

keluarga

menjadi

pertimbangan mereka. Mereka menganggap bayaran yang tinggi tersebut
tidak sebanding dengan apa yang harus mereka korbankan. Seiring
dengan kemajuan zaman, peluang usaha dan pekerjaan di desa dan
sekitarnya dianggap sudah cukup banyak.

269

DAFTAR PUSTAKA
Sunarto, 2009. Televisi, Kekerasan dan Perempuan. Penerbit Buku
Kompas. Jakarta
Kartika T, Solekhah H (penyunting). 2010. Indikator Kesejahteraan
Perempuan.

Secercah

Cahaya

Menuju

Kesejahteraan

Perempuan.

Kementrian Sosial RI Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Direktorat
Pemberdayaan Keluarga.
Poerwandari, EK. 2000. Kekerasan terhadap Perempuan : Tinjauan
Psikologi Feministik. Luhulima AS, editor. Pemahaman Bentuk-Bentuk
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya.
Jakarta [ID]: P.T. Alumni.
EK. Rismiyati. 2005. Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Renungan.
Artikel pada jurnal psikologi, Vol. 15 No 1, Maret 2005. Penerbit Fakultas
Psikologi Universitas Padjajaran: Bandung
Dewi, N. R. 2012. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Kedokteran
dan Kesehatan.
Septita, D. 2010. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Kekerasan
Dalam Rumah Tangga. Program Pascasarjana. Universitas Udayana.
Utami, I., Indriansari, A. & Herliawati. 2014. Hubungan Kematangan
Emosi Ibu Dengan Kekerasan Verbal pada Anak Usia Sekolah di SD Negeri
II Indralaya. Majalah Kedokteran Sriwijaya, 46,8.
Gracia-Moreno, C., Pallito, C., Devries, K., Stockl, H., Watts, C &
Abrahams, N. 2013. WHO Library Cataloguing in Publication Data. Global
and Regional Estimates of Violence Againts Women: Prevalence and
Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual
Violence. Italy: WHO Press.
Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah. 2010. Kekerasan Terhadap
Perempuan : Modus Operandi Trafiking (Trafficking) sebagai salah satu
Bentuk Kekerasan Terhadap

270

Puspasari A. 2002. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kader
posyandu di Kota Sabang Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Institut
Pertanian Bogor.
Muljono P. Bachtiar Y, Mintarti, Dewi P. 2011. 101 Cara Mengenal
Posdaya. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan anak
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti
Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA).
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
Peraturan Permeneg PP&PA Nomor 5 Tahun 2010 tentang panduan
pembentukan dan pengemabangan pusat pelayanan terpadu
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

271

272

PANDUAN IV
TATA KELOLA SUMBER DAYA
EKONOMI PERDESAAN

273

274

TATA KELOLA SUMBERDAYA
EKONOMI PERDESAAN
Abdul Aziz SR



Intisari

Kompetensi
Utama

Kompetensi
Pendukung

Modul ini berisi pengetahuan dasar dan praktis tentang tata
kelola sumberdaya ekonomi perdesaan dan tata kelolanya
berikut faktor-faktor yang berkaitan dengannya termasuk
aset dan potensi, pendekatan dalam pengembangan,
penguatan kelembagaan, prospek BUM Desa, pemasaran
produk, dan lain-lain
Peserta memiliki pemahaman yang baik dan komprehensif
mengenai tata kelola sumberbedaya ekonomi pedesaan
dalam waktu yang singkat
Pada akhir sesi pembelajaran, peserta diharapkan:
1. Mampu memahami secara utuh soal sumberdaya ekonomi
pedesaan dan pengelolaannya.
2. Dapat menunjukkan contoh-contoh yang ada daerah
masing-masing mengenai tata kelola sumberdaya ekonomi
pedesaan.
3. Dapat mengimajinasikan dengan kemungkinan
penerapannya di desa masing-masing.
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Sesekali kita akan berpapasan dengan gerobak sapi yang sarat berisi padi,
kemudian terlihat beberapa perempuan baya yang menjunjung
buah-buahan ke pasar, dan kali yang lain kita berselisih jalan dengan
para lelaki muda yang menenteng sangkar berisi ayam jantan aduan
di dalamnya. Di bagian jalanan yang menanjak, kita sampai
ke rumah-rumah dari bambu beratapkan daun ilalang, terlindung
di bawah pohon besar yang rindang lagi teduh. Di sekitar kerindangan
pohon itu, kita dapati sebuah perigi tempat melepaskan dahaga, dan sekalian
kita dapat membasuh muka menghilangkan keringat serta debu yang berderai
di sekitar mata (Steinberg, 1981).

A. Pendahuluan
Ada kebersahajaan dan kealamiahan. Juga keteduhan, kedamaian,
dan romantisme. Begitu kira-kira pesan yang hendak disampaikan
Steinberg dengan melukiskan sepenggal realita kehidupan keseharian
petani di perdesaan Indonesia serta Asia Tenggara lainnya dengan latar
waktu menjelang paruh akhir abad ke-20. Apa yang dilukiskan Steinberg
di atas, sebagian mungkin masih bisa dijumpai di kalangan petani
(perdesaan) kita saat ini, dan sebagian lainnya mungkin sudah punah
ditelan waktu.
Dalam konteks masa kini, apa yang masih tersisa tentu akan
memberikan romantisme dan kerinduan tersendiri. Yang telah punah
tentu memberi isyarat bahwa telah terjadi perubahan-perubahan atau
mungkin sesuatu telah berganti dengan sesuatu yang lain. Hal ini
sekaligus mengisyaratkan bahwa alam kehidupan perdesaan juga dinamik
– walau beda gelombang dan kecepatan dengan dinamika perkotaan.
Seiring kemajuan teknologi informasi serta sejumlah intervensi yang
dilakukan pemerintah dan berbagai pihak, desa pun semakin mendapat
akses untuk mengikuti dan menikmati perubahan-perubahan.
Satu hal yang mungkin lebih cepat mendorong perubahan dan
kemajuan

perdesaan

adalah

pembangunan

ekonomi.

Artinya,

pembangunan ekonomi memiliki daya dorong lebih kuat untuk perubahan
dan kemajuan perdesaan. Untuk itu, pembangunan ekonomi perdesaan
penting menjadi prioritas bersamaan dengan pembangunan pendidikan
dan kesehatan.

277


Kendati dalam banyak hal perdesaan masih relatif tertinggal
dibanding

perkotaan,

tetapi

perdesaan

sesungguhnya

memiliki

sumberdaya ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam
rangka menghidupi dan menyejahterakan warganya. Tantangannya adalah
bagaimana mengeksplorasi dan mengelolanya dengan baik, adil, dan
bijaksana segala potensi sumberdaya ekonomi yang ada itu.
B. Apa Itu Sumberdaya dan Sumberdaya Ekonomi Perdesaan?
Banyak sekali definisi atau arti sumberdaya dan sumberdaya
ekonomi yang diberikan oleh para ahli. Berikut ini dikemukakan definisi
atau arti sumberdaya serta sumberdaya ekonomi perdesaan secara praktis
sehingga mudah dipahami, yang diramu atau dielaborasi dari berbagai
rujukan terpilih.
Pertama, sumberdaya itu sendiri, antara lain, dapat dipahami
sebagai: [1] kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu; [2]
sumber persediaan, penunjang atau bantuan; dan [3] sarana yang
dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang.
Dalam konteks umum, sumberdaya diartikan sebagai sesuatu yang
dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan, sumberdaya
adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang
bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Ada ahli yang mengartikan
sumberdaya sebagai aset untuk pemenuhan kepuasan (utilitas) manusia.
Bagi Adam Smith, sumberdaya tidak lain adalah seluruh faktor produksi
yang diperlukan untuk menghasilkan (output).
Lalu, sesuatu untuk dapat dikatakan sumberdaya harus memiliki
dua kriteria, yaitu: pertama, pengetahuan, teknologi atau keterampilan
(skill) untuk memanfaatkannya. Kedua, permintaan (demand) terhadap
sumberdaya tersebut.
Selain itu, sumberdaya juga berhubungan dengan dua aspek, yakni
aspek

teknis

(yang

memungkinkan

bagaimana

sumberdaya

dimanfaatkan), dan aspek kelembagaan (yang menentukan siapa yang
mengendalikan sumberdaya dan bagaimana teknologi digunakan).
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Sering dikatakan, sumberdaya memiliki nilai “intrinsik”. Artinya,
nilai yang terkandung di dalam sumberdaya itu sendiri, terlepas apakah
sumberdaya

tersebut

dikonsumsi

atau

tidak.

Dalam

ekonomi

konvensional, nilai intrinsik ini sering diabaikan. Untuk itu, nilai intrinsik
sumberdaya perlu dipahami dan diletakkan dalam konteks yang modern
untuk lebih tepat sasaran.
Bagaimana dengan sumberdaya ekonomi? Sumberdaya ekonomi
atau lebih dikenal dengan potensi ekonomi suatu wilayah (daerah, desa)
pada dasarnya bisa diartikan sebagai sesuatu atau segala sesuatu
(sumberdaya) yang dimiliki oleh daerah/wilayah/desa yang dapat
memberikan manfaat (benefit) serta dapat digunakan sebagai modal dasar
pembangunan

(ekonomi)

wilayah.

Secara

umum

terdapat

empat

pengelompokan sumberdaya tersebut yaitu:
1. sumber daya alam (natural resources/endowment factors/natural
capital);
2. sumberdaya manusia (human resources/human capital);
3. sumberdaya buatan (physical resources/physical capital); dan
4. sumberdaya sosial (social resources/social capital).
Sumberdaya Alam
Sumberdaya alam pada prinsipnya dapat dikategorikan menjadi 3
(tiga) bagian, yaitu:




Sumberdaya alam yang tidak pernah habis (renewable-perpetual
resources). Jenis sumberdaya alam yang masuk kategori ini selalu
tersedia sepanjang waktu, dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contoh:
sinar matahari, angin, gelombang laut (tergolong sebagai sumberdaya
energi), dan sebagainya. Pemanfaatan jenis sumberdaya alam seperti ini
pada dasarnya dapat dieksploitasi sesuai dengan tingkat kebutuhan
manusia sepanjang masa. Sumberdaya ini secara umum bersifat
permanen (tetap), namun jenis sumberdaya ini tidak dapat diproduksi
oleh manusia.
Sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui (non-renewable or
exhaustible resources). Jenis sumberdaya ini pada dasarnya meliputi
sumberdaya alam yang menyuplai energi seperti minyak, gas alam,
uranium, batubara, serta mineral yang non-energi seperti: tembaga, nikel,
alumunium dan lain-lain. Sumberdaya alam jenis ini berjumlah tetap
berupa defosit mineral di berbagai tempat di muka bumi. Sumberdaya
alam jenis ini bisa habis baik karena sifatnya yang tidak bisa diganti oleh
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proses alam maupun karena proses penggantian alamiahnya berjalan
lebih lamban dari jumlah pemanfaatannya.
Sumberdaya alam yang potensial untuk diperbarui (potentially renewable
resources). Sumberdaya alam ini tergolong sumberdaya berjangka pendek
jika digunakan dan dicemari secara cepat. Namun demikian, lambat laun
akan dapat diganti melalui proses alamiah misalnya; pohon-pohon di
hutan, rumput di padang rumput, deposit air tanah, udara segar, dan lainlain. Keberadaan sumberdaya alam ini harus dimanfaatkan seoptimal
mungkin dalam kerangka untuk mendorong, mempercepat, dan
menunjang proses pembangunan wilayah (daerah/desa).


Sumberdaya Manusia
Peranan

sumberdaya

manusia

dalam

konteks

kegiatan

pembangunan ekonomi termasuk di perdesaan sangatlah penting, dan
semakin

besar

artinya.

Faktor

sumberdaya

manusia

ada

yang

menempatkannya sebagai poros utama pembangunan ekonomi, tidak
hanya di perdesaan melainkan di manapun di dunia ini. Ada yang yang
berpandangan – seperti Mahbub Ul Haq dari Pakistan – bahwa
pengembangan sumberdaya manusia harus dijadikan landasan utama
dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Mengapa? Sebab, kesejahteraan
ekonomi bisa dicapai dengan pengembangan sumberdaya manusia.
Sumberdaya Buatan
Eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam berpotensi
merusak

keseimbangan

ekosistem

dan

mengancam

keberlanjutan

pembangunan wilayah (daerah/perdesaan) pada masa yang akan datang.
Untuk itu, penting sekali mempertimbangkan sumberdaya buatan.
Sumberdaya buatan adalah hasil pengembangan dari sumberdaya alam
untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan/atau kemampuan daya
dukung sumberdaya alam tersebut, yang secara umum merupakan sarana
dan prasarana perdesaan yang dapat menunjang pembangunan setempat.
Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya buatan secara efisien akan
sangat membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang terancam
oleh tindakan eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan.
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Sumberdaya Sosial
Jika sumberdaya manusia yang umumnya mengacu pada manusia
sebagai individu, maka terdapat modal manusia lainnya, yaitu manusia
sebagai masyarakat (mahluk sosial). Sering pula disebut sebagai modal
sosial atau sumberdaya sosial (social capital). Sumberdaya sosial
merupakan sumber kekuatan yang dihasilkan oleh manusia dalam
kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, manusia dipandang sebagai
sosok yang dilingkupi oleh nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, dan
hubungan antarsesamanya.
Sumberdaya

sosial

besar

artinya

bagi

upaya

memelihara

pembangunan ekonomi perdesaan dan berada dalam kerangka kemuliaan
nilai-nilai, norma-norma, dan kearifan lokal. Sumberdaya sosial juga
dapat mempertahankan keharmonisan masyarakat serta keseimbangankeseimbangan sosial lainnya.
C. Memeta Sumberdaya Ekonomi Perdesaan
Dari segi jumlah, desa-desa di Indonesia sangat banyak. Laporan
Badan Pusat Statistik 2014 mencatat terdapat setidaknya 74.045 buah
desa yang tersebar di 34 provinsi. Lebih dari separuh penduduk negeri ini
masih tinggal (menetap) di perdesaan. Jika demikian, memberdayakan
desa-desa dan warganya pada dasarnya sama dengan memberdayakan
lebih dari separuh rakyat Indonesia. Pada titik ini menjadi relevan,
misalnya, program pemerintah yang mengalokasikan dana khusus untuk
desa sebesar satu miliar rupiah lebih (sekitar Rp 1,4 miliar) untuk tiap-tiap
desa.
Tepat pula ketika UU Desa (pasal 78) menyebutkan: Pembangunan
Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan

dasar,

pembangunan

sarana

dan

prasarana

desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Kementerian

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi, pada tahun 2015, menyusun apa yang disebut Indeks Desa
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Membangun (IDM). Di dalamnya terdapat lima klasifikasi status desa
yang diajukan, yakni:
o

Desa Sangat Tertinggal;

o

Desa Tertinggal;

o

Desa Berkembang;

o

Desa Maju; dan

o

Desa Mandiri.
Klasifikasi desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter

setiap desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 IDM. Klasifikasi dalam lima
status

desa

tersebut

juga

untuk

menajamkan

penetapan

status

perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang
diperlukan.
Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa
Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap
desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi
kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda
tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Desa Tertinggal.
Dengan nilai rata-rata nasional, IDM 0,566 klasifikasi status desa
ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:
o

Desa Sangat Tertinggal : < 0,491

o

Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599

o

Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707

o

Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815

o

Desa Mandiri : > 0,815
Desa Berkembang, misalnya, terkait dengan situasi dan kondisi

dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, dapat dijelaskan
dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti
terjadinya goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial
maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh atau turun menjadi
Desa Tertinggal. Dan, biasanya, jika faktor bencana alam tanpa
penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial
berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa
Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal.
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Klasifikasi Status Desa dengan IDM 0,566

No.

Klasifikasi Desa

Ambang Batas

1

Desa Sangat Tertinggal

< 0,491

2

Desa Tertinggal

> 0,491 dan < 0,599

3

Desa Berkembang

> 0,599 dan < 0,707

4

Desa Maju

> 0,707 dan < 0,815

5

Desa Mandiri

> 0,815

Sumber: Kemendes PDTT, 2015 (diolah).

Sementara
sumberdaya,

itu,

terutama

kemampuan
terkait

Desa

dengan

Berkembang
potensi,

mengelola

informasi/nilai,

inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan
Desa Berkembang menjadi Desa Maju.
Klasifikasi status desa berdasar IDM ini juga diarahkan untuk
memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan desa menuju Desa
Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan
mengelola sumberdaya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi
secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri.
IDM merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi, dan
ekologi. IDM yang didasarkan pada 3 (tiga) dimensi (sosial, ekonomi, dan
ekologi) tersebut dan dikembangkan lebih lanjut dalam 22 variabel dan 52
indikator. Penghitungan IDM pada 73.709 desa berdasar data Podes 2014
dengan angka rata-rata 0,566 menghasilkan data sebagai berikut:
o

Desa Sangat Tertinggal : 13.453 Desa atau 18,25%

o

Desa Tertinggal : 33.592 Desa atau 45,57%

o

Desa Berkembang : 22.882 Desa atau 31,04%

o

Desa Maju : 3.608 Desa atau 4,89%

o

Desa Mandiri : 174 Desa atau 0,24%
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Jumlah Desa Berdasarkan Klasifikasi IDM Rata-rata 0,566

No.

Klasifikasi Desa

Jumlah

1

Desa Sangat Tertinggal

13.453 Desa (18,25%)

2

Desa Tertinggal

33.592 Desa (45,57%)

3

Desa Berkembang

22.882 Desa (31,04%)

4

Desa Maju

3.608 Desa (4,89%)

5

Desa Mandiri

174 sa (0,24%)

Sumber: Kemendes PDTT, 2015 (diolah).

Mengacu pada klasifikasi desa tersebut, selain dapat mengetahui
posisi “desa saya” termasuk dalam klasifikasi yang mana, juga sedikit
banyak dapat membantu dalam memeta sumberdaya ekonomi yang
dimiliki “desa saya”. Memeta sumberdaya ekonomi artinya mengenali,
menghitung, dan menentukan potensi ekonomi yang dimiliki desa untuk
memudahkan ketika suatu saat dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi
dalam rangka menyejahterakan warga serta memajukan desa.
Setiap desa bisa saja memiliki potensi sumberdaya yang berbeda,
kendati tentu juga memiliki sumberdaya ekonomi yang sama. Memeta
sumberdaya ekonomi desa tersebut dapat dilakukan dengan membuat
klasifikasi-klasifikasi berdasarkan potensi sumberdaya setempat atau
masing-masing desa.
D. Basis Potensi Ekonomi Desa
Desa sesungguhnya memiliki berbagai macam potensi. Secara
makro atau umum, potensi desa dapat dibelah menjadi dua yakni potensi
fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik berwujud tanah, air, iklim,
lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumberdaya manusia.
Kemudian, potensi non fisik berupa masyarakat berikut corak dan
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interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, organisasi
sosial desa, dan aparatus desa. Potensi fisik dan non fisik desa tersebut
merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu
daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi kebutuhan masyarakat kota.
Selain

melakukan

pemetaan

sesuai

potensi

sumberdaya

sebagaimana dikemukakan pada Bagian C di atas, sumberdaya ekonomi
desa dapat juga – secara spesifik – dilihat dan dikembangkan dengan
bertumpu pada basis-basis tertentu, seperti:
o

Desa berbasis pertanian;

o

Desa berbasis budidaya pertanian;

o

Desa berbasis peternakan dan perikanan;

o

Desa berbasis pariwisata dan kesenian (tradisional); dan

o

Desa berbasis kegiatan ekonomi rumahan

D.1. Desa Berbasis Pertanian
Pada dasarnya sebagian besar desa di Indonesia adalah desa yang
berbasis pertanian. Desa-desa pertanian umumnya ditandai oleh adanya
hamparan areal pertanian berupa sawah, kebun, dan (mungkin juga)
ladang, yang cukup luas. Kegiatan ekonomi penduduk setempat yang
utama adalah menanam padi di sawah, menanam berbagai jenis tanaman
di kebun, serta memanfaatkan ladang untuk jenis-jenis tanaman tertentu.
Bagi desa-desa yang berada di wilayah yang subur atau cukup air,
pemanfaatan sawah untuk menanam padi bisa berlangsung sepanjang
tahun atau setidaknya dua kali setahun. Sementara lahan kebun dapat
pula dimanfaatkan untuk kegiatan produksi pertanian sepanjang tahun
untuk berbagai jenis tanaman non padi. Di daerah-daerah tertentu, tidak
sedikit desa yang masih memiliki lahan pertaian berupa ladang. Berbagai
jenis tanaman non padi dapat pula ditanami di ladang.
Bagi

desa-desa

yang

kegiatan

pertaniannya

cukup

maju,

kesejahteraan masyaraat setempat cukup terjamin. Biasanya, selain
kegiatan ekonomi berbasis sawah, kebun, dan ladang berlangsung juga
kegiatan ekonomi dalam bentuk lain seperti perdagangan dan jasa. Hal ini
tentu saja turut memakmurkan kehidupan ekonomi masyarakat setempat.
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Desa-desa di Jawa, misalnya, kegiatan ekonomi perdesaan berbasis
pertanian pada umumnya sudah tergolong maju. Di dalamnya terdapat
sejumlah inovasi sehingga dapat melipatgandakan hasil pertanian yang
diperoleh.
Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, warga desa berbasis
pertanian banyak yang mampu berkreasi baik dalam mengelola lahan
pertanian miliknya maupun dalam membuat variasi-variasi usaha. Lahan
pertanian yang biasanya ditanami padi adakalanya pada musim tertentu
ditanami jagung, lombok, tomat, dan berbagai berbagai jenis sayur-mayur.
Tidak jarang tanaman non padi ditanami secara tumpang sari dengan pola
pengaturan sedemikian rupa sehingga hasil produksi, selain cukup banyak
juga memiliki berbagai variasi komoditas pertanian.
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Dari sisi variasi usaha, bebagai kalangan di perdesaan saat ini
semakin memiliki kemampuan melihat peluang-peluang usaha di luar
bidang pertanian. Misalnya perdagangan (seperti toko dan berdagang
keliling), transportasi (ojek), dan berbagai berbagai kegiatan ekonomi
berbasis industri rumahan terutama yang ditekuni oleh perempuan (ibu
rumah tangga).
D.2. Desa Berbasis Budidaya Pertanian
Sistem budidaya pertanian semakin berkembang dengan baik di
bebagai wilayah di Indonesia. Di banyak desa, kegiatan pertanian yang
berbasis budidaya semakin menunjukkan sebagai kegiatan produksi yang
menguntungkan dan menjanjikan di masa-masa mendatang6 Sistem
budidaya pertanian sedikit banyak turut bersentuhan dengan sistem
agribisnis. Sistem abribisnis menunjukkan dimana semua aktifitas mulai
dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran
"')

$" !&$


-'$&-%" %'."-*,'">DL?'"*0",'(>EC?&&%()(*"



-',-$&*/,$-'$$("+&*$4+( (*#(3(' ,'3
+/*'3 &)-' 6 -'0*,$&&*0$'$-'$$(0' 
,*+"+"+",-6%&"'","$'0$),'"+,&),0' &*/,
$-'$$('0' '"$6,%!",'&3,'&'$$(""*$'
,-&-! ",-+#,'))*/,'')&-)-$'6 $",'03+ "'
,'&'$$("+*' !&')'0$",6
" ( (*#(,*),DFC!$,*$-'$$(3$'0$'
&' -'$'+"+,&)''&',-&)' +*"6%&%"&,!-',*$!"*
+$",*DC!$,*%!',%!"$('.*+"&'#"$%)+/",' '%+'
!* $%)+/",-$-)"$6
%",-&&-,DC)&-"( (*#(,* *$&&',-$
$%(&)($,'"$$(6 %(&)($"'"&*$'&" %(&)($,'"-
 ( (*#(06' ')'&)"' '*"0+' ! +*,
*( *&3&*$%#*,$'"$-"0$$('&'#&'
$()*+"6"0()*+"('%"),*""-*'+-$*%' (,)E6CCC
)*-%'6
' '$-')*('0' ")"'#&$'(%!)*' $,+3)*
)&-&&%"'"!)(!('$$(-' -%'*+*,""$,6*$%%-
&'*)$',$'"$+&-' +&)"' ),'&'$$(&' -'$'"",
$$(",-6
,"))$'3&*$#- *-,"'&%$-$')&' $+'*',"' 
,'&'$$(0' &' !&,)*,-&-!'-!6',"' 0' &'-,-)"
!0&,!*"")' $+ *-''0,"$,*%%-*"&-'6',"' '-'
0' ,*%%-*"&-'$'&'0*),*%%-'0$-'+-*!*),'!6
('"+"",-#-+,*-&' !&,)*,-&-!'-!$$(6
%"')&' $+'3,'&'#- "*")-)-$+**-,"'6%&
+,-,!-'3&"'"&%-$%")&-)-$'>"&-+"&$&*-'&'$,"
)''?' ')-)-$(* '"$')-)-$$"&"6,%!+*&*/,
,'&'$$(",-3"',&'<,&''0&'"")"&'"+'0)''
)*')*,ECDJ6%&-$%")&,"$'3&*$*!+"%
&' -&)-%$'HG$"%( *&-!$$(+!6*"!+"%)''",-,*$-&)-%
-' )HGC6CCC6  ""3$*!+"%'",-$"'&0$"'$''0-',-$
&'*-+$'-+!)*,'"'&"%"$(*' ,-'06'&'$$("$-'+%-+
+,' !!$,*0' ,*+"+&-%""*/,' ',$'"$)*/,'0' "$6
>3H),&*ECDJ?6



287

yang dihasilkan usahatani dan agroindustri yang saling terkait satu sama
lain. Agribisnis sebagai suatu sistem meliputi: [i] subsistem pengadaan
sarana produksi; [ii] subsistem produksi; [iii] subsistem pengolahan hasil;
[iv] subsistem pemasaran; dan [v] subsistem kelembagaan.
Agar semua subsistem itu dapat berjalan sesuai dengan tuntutan
agribisnis,

maka

perlu

dirancang

model

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat pedesaan berbasiskan agribisnis dengan melibatkan beberapa
lembaga yang mendukung. Beberapa faktor pendukung pembangunan
ekonomi perdesaan yang berbasis agribisnis, antara lain: [1] perguruan
tinggi; [2] pengusaha; [3] lembaga perkreditan; [4] pengusaha tani
(petani); [5] instansi terkait; dan [6] koperasi sebagai badan usaha.
Mengembangkan ekonomi perdesaan dengan lebih bersandar pada
basis kegiatan pertanian dengan pola budidaya dapat dilakukan di setiap
desa pertanian dengan berbagai variasi, inovasi, dan kreasinya, tergantung
kondisi dan potensi desa setempat.
D.3. Desa Berbasis Peternakan dan Perikanan
Selain desa-desa yang berciri utama pada kegiatan pertanian
(sawah, kebun, dan ladang), ada pula desa-desa yang cukup menonjol
kegiatan ekonominya di bidang perternakan dan perikanan. Desa-desa
berbasis peternakan sesungguhnya juga memiliki kegiatan-kegiatan
pertanian baik yang bertumpu pada sawah dan kebuh maupun ladang.
Hanya saja, kehidupan ekonomi masyarakat setempat cukup menonjol di
bidang peternakan. Hal yang sama juga terjadi pada desa-desa berbasis
perikanan. Pada desa-desa berbasis peternakan, berbagai jenis hewan
ternak seperti sapi, kerbau, kambing, kuda, dan unggas (ayam dan
burung-burung) dimiliki dan dipelihara oleh penduduk setempat dalam
berbagai model pengembangan. Ada desa-desa yang mengembangkan
peternakan sapi, misalnya, khusus untuk penggemukan dalam memenuhi
kebutuhan daging. Ada juga pengembangan ternak sapi untuk diperah;
sapi diambil susunya untuk memenuhi permintaan pasar akan susu sapi.
Tidak sedikit desa – terutama yang bercuaca panas – memelihara ternak
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kambing. Ternak kambing umumnya lebih banyak untuk memenuhi
kebutuhan daging.
Sementara itu, di banyak desa cukup menonjol dalam usaha
peternakan ayam. Ternak ayam yang dimaksud di sini adalah ternak ayam
yang bukan oleh pemodal besar, melainkan oleh perorangan atau
kelompok di desa yang hanya bermodal kecil namun cukup bertahan
dengan baik. Ternak ayam umumnya untuk dua kebutuhan yakni
kebutuhan akan daging ayam dan akan telur ayam. Jenis yang umumnya
dipelihara adalah ayam horn, bukan ayam kampung. Ternak ayam
kampung lebih banyak dilakukan secara tradisional oleh penduduk
setempat.
Untuk desa-desa berbasis perikanan walaupun umumnya terdapat
di wilayah pesisir atau yang dekat dengan laut, namun tidak sedikit pula
usaha perikanan yang terdapat di desa-desa yang bukan pesisir yang
mengembangkan usaha perikanan darat atau perikanan air tawar. Di desadesa pesisir serta kampung-kampung nelayan, usaha perikanan lebih
mengandalkan ikan dari hasil tangkapan nelayan di laut. Para nelayan
setempat umumnya terdiri dari nelayan-nelayan kecil. Banyak kendala
yang sering dihadapi nelayan kecil dalam membangun kesejahteraan
ekonomi mereka. Alat tangkap yang relatif sederhana, misalnya, membuat
mereka terkadang sulit mencari ikan ke tengah laut karena tidak sanggup
menghadapi gelombang yang besar.

Sementara usaha-usaha untuk

perikanan darat atau air tawar, dilakukan di banyak desa. Ada usaha
perikanan dengan budidaya ikan lele, ikan gurami, ikan emas, dan bebagai
jenis ikan air tawar lainnya. Usaha-usaha perikanan semacam ini lebih
mudah dilakukan. Mengapa? Selain tidak selalu membutuhkan lahan yang
luas, juga metodenya relatif sederhana. Permintaan pasar yang cukup
tinggi akan ikan air tawar menjadikan usaha perikanan air tawar (dalam
berbagai skala) cukup menjanjikan dan mampu menjadi ekonomi
masyarakat.
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D.4. Desa Berbasis Pariwisata
Terdapat berbagai jenis desa berbasis pariwisata seperti desa wisata
perikanan, desa wisata kesenian, desa wisata ekonomi, desa wisata
pegunungan, dan lain-lain.
Di berbagai daerah, desa-desa tampak mulai bergeliat dengan
berbagai potensi yang dimilikinya. Di bawah pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa, sejumlah desa wisata bahkan telah membuat sebuah desa
menjadi sangat mandiri. Tengoklah Desa Ponggok (Klaten) yang beromzet
Rp 1,3 miliar per tahun, Desa Bleberan (Gunungkidul) beromzet Rp 2
miliar per tahun, atau Desa Kertayasa (Pangandaran) yang bermozet Rp
300 juta per tahun (Maulani, 2017).
Desa wisata perikanan, menarik mengambil contoh

wisata di

sebuah desa di Sleman, Yogyakarta. Dalam konteks paket wisata, konsep
wisata berbasis perikanan coba dikembangkan dalam satu kawasan yang
dinamakan desa wisata. Sekadar contoh, sebutlah desa wisata ini
dikembangkan melalui kelompok usaha perikanan Pusat Pelatihan
Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Mina Ngremboko di Bokesan,
Desa

Sindumartani,

Kecamatan

Ngemplak,

Kabupaten

Sleman,

Yogyakarta. Ketua P2MKP Mina Ngremboko, Saptono menyebut desa
wisata mina ini merupakan wisata dengan cikal bakal ikan.
Eksistensi dan konsistensi usaha dari kelompok pembudidaya ini
menerapkan suatu integrasi dengan landasan perikanan. “Yakni berupa
integrasi dari pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dan wisata. Itu
terintegrasi antara perikanan dengan peternakan dan pertanian”. Integrasi
ini setidaknya dikembangkan sejak 10 tahun terakhir dengan sokongan
berbagai pihak. Mulai dari akademisi, birokrasi, penyuluh, hingga
kelompok dan masyarakat sendiri.
Inovasi baru berupa integrasi dengan wisata dikembangkan sejak 4
tahun lalu. Pengembangan dengan wisata dapat berupa pendirian Desa
Wisata Mina di desanya, yakni kawasan Dusun Bokesan, Sindumartani,
Ngemplak, Sleman yang bekerjasama melalui dukungan berbagai pihak.
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Penerapannya,

yakni

dengan

memadukan

kegiatan

seperti

pendidikan, pelatihan, dengan wisata. Ada yang menyebutkan wisata mina
ini bisa menjadi acuan oleh para pengunjung. Ada yang datang ke tempat
ini untuk belajar tentang teknis produksi hingga pengolahan dan
pemasaran. Desa Wisata Mina kemudian juga mengembangkan wisata
kuliner dan hiburan, di mana banyak orang bisa ikut belajar dan sekaligus
barang-barang souvenir atau oleh-oleh. Ada hamparan kolam yang bisa
menjadi wisata visual, juga ada ketersediaan listrik untuk memenuhi
kegiatan para pengunjung.
Belum lagi tentang pengolahan dan pemasaran yang diterapkan di
kawasan ini. Dia memisalkan, terdapat benih yang tidak layak jual, masih
bisa diolah menjadi crispy. Dan, penjualannya bisa dimanfaatkan oleh
pengunjung yang sedang berwisata. Wisatawan yang mengunjungi desa,
atau

yang

magang,

studi

banding

maupun

pelatihan,

biasanya

membutuhkan oleh-oleh atau barang-barang souvenir. Bahan bakunya
tersedia di desa itu dan ketika pulang mereka bisa membawa oleh-oleh
kuliner perikanan dari desa tersebut.
D.5. Desa Berbasis Industri Rumahan
Desa berbasis industri rumahan (home industry). Ada dua contoh
kasus yang dikemukakan dalam modul ini tentang desa berbasis industri
rumahan, yakni kasus bisnis “Kripik Tempe Aneka Rasa” di Sentra
Industri Sanan di Malang, Jawa Timur, dan kasus “bisnis kripik aneka
buah” di Gogodeso, Kanigoro, Blitar, Jawa Timur.
Bisnis “Kripik Tempe Aneka Rasa” di Sentra Industri Sanan, sudah
berlangsung cukup lama, yakni sejak 1988. Tetapi pabrik tempenya sendiri
sudah ada sejak 1816. Pengrajin tempe di Sanan saat ini berjumlah 499
orang, belum termasuk karyawan, dan setiap pengrajin memiliki
setidaknya dua orang karyawan. Mereka tersebar dalam dua Rukun Warga
(RW), yakni RW 15 dan 16. Setiap pengrajin memproduk kripik tempe
sebanyak 30-50 kg per-hari. Tempe yang dibutuhkan setiap hari untuk
membuat kripik tempe aneka rasa kurang lebih 30 ton.
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Kripik tempe produksi Sentra Industri Sanan selain dipasarkan di
wilayah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu),
juga dipasarkan di Surabaya dan berbagai daerah lainnya. Ada juga yang
diekspor ke Amerika dan Belanda, namun dalam jumlah yang belum
terlalu besar. Menariknya, uang yang beredar dalam konteks bisnis tempe
dan kripik tempe di Sentra Industri Sanan dalam sehari mencapai tidak
kurang dari Rp 1 miliar (satu miliar rupiah).
Tempe (bahan dasar untuk membuat kripik tempe) yang diproduk
di Sentra Industri Sanan ternyata semua komponennya berguna dan tidak
ada yang menjadi limbah. Dengan kata lain, industri tempe adalah
industri yang tidak berlimbah, tidak ada yang dibuang. Kulit kedelai serta
air yang telah digunakan untuk memproduk tempe ditampung untuk
menjadi makanan ternak (sapi). Karena itu, tidak sedikit pengrajin tempe
Sanan sekaligus juga berbisnis (penggemukan) ternak sapi (jantan). Saat
ini, sapi yang dimiliki warga Sanan sekitar 680 ekor. Pengrajin tempe dan
kripik tempe yang tidak memiliki ternak (sapi) dapat menjual kulit kedelai
dan air pembuatan tempenya kepada teman-temannya yang memiliki
bisnis penggemukan sapi.
Bahan-bahan pendukung untuk kripik tempe seperti kardus,
plastik, dan stiker/label diproduksi oleh warga atau rumah tangga di
Sanan sendiri. Jadi, tidak dipesan dari luar. Sampai saat ini, ada khusus 1
(satu) rumah tangga yang dipercayakan untuk memproduksi bahan-bahan
pendukung tersebut.
Industri tempe Sanan – yang kemudian berkembang menjadi kripik
tempe – memang cukup terkenal, tidak hanya di Jawa Timur dan
Indonesia, melainkan juga hingga ke Mancanegara. Karena itu, tidak
orang-orang dari Mancanegara berguru soal pembuatan tempe Sanan.
Mereka ada yang datang dari Amerika, Kanada, Belanda, dan Jepang
untuk tinggal berbulan-bulan di Sanan dalam rangka mempelajari proses
pembuatan tempe. Pengrajin tempe di berbagai daerah di Indonesia
teryata juga banyak yang belajar ke Sanan.
Industri tempe dan kripik tempe Sanan secara kelembagaan
semakin kuat antara lain karena dari generasi ke generasi dengan senang
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meneruskan dan menekuni bisnis ini. Anak-anak muda asli Sanan, setelah
lulus perguruan tinggi rata-rata tidak keluar dari kampungnya (untuk
mencari pekerjaan di tempat lain), melainkan tetap berada di Sanan untuk
menekuni bisnis tempe dan kripik tempe yang telah bertahun-tahun
dirintis orangtua mereka.
Para pengrajin tempe dan kripik tempe di Sentra Industri Sanan
sebagian besar telah tergabung dalam sebuah paguyuban bernama
Paguyuban Industri Kripik dan Tempe Sanan. Menariknya, usaha yang
mereka tekuni ternyata benar-benar mandiri, dan tidak ada satu pun
pengrajin yang meminjam modal (kredit) dari perbankan atau lembagalembaga keuangan lainnya.
Serupa dengan bisnis tempe dan kripik tempe aneka rasa di Sanan,
Malang, di Gogodeso, Kanigoro, Kabupaten Blitar, sejak 2010 lahir dan
berkembang

kegiatan

ekonomi

berbasis

industri

rumahan

yang

memproduksi kripik aneka buah seperti pisang, nangka, apel, mangga, dan
lainnya. Kegiatan ini semula didorong oleh pemerintah desa setelah
melihat potensi ibu-ibu rumah tangga serta para perempuan yang pulang
dari luar negeri setelah sekian lama menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
di berbagai negara. Usaha pembuatan kripik buah yang semula kecilkecilan untuk kemudian dijual di desa setempat atau di pasar di Kota
Blitar, saat ini berkembang dan ditekuni banyak orang, khususnya
perempuan.
Salah satu rumah tangga yang menekuni bisnis kriprik aneka buah
saat ini yang berkembang pesat adalah industri “Aneka Kripik Buah
Annisa” yang digagas dan dikelola oleh Ibu Annisa. Bisnis Kripik Aneka
Biah Ibu Annisa sudah cukup besar dengan memiliki 15 orang karyawan
dan semuanya perempuan desa setempat. Untuk kebutuhan produksi
kripik pisang selama 5-6 hari, misalnya, Ibu Annisa membutuhkan 2 ton
pisang yang didatangkan tidak hanya dari Blitar, juga dari Tulungagung
dan Trenggalek. Usaha Kripik Aneka Buah Ibu Annisa memiliki antara 60
(enam puluh) hingga 70 (tujuh puluh) juta perbulan. Tentu, untuk ukuran
sebuah industri rumahan di tingkat desa, omset sebesar itu sudah
tergolong besar.
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Menyadari potensi industri kripik buah itu, Pemerintah Desa
Gogodeso, di bawah Kepala Desa Choirul Anam, terus mendorong dan
berupaya keras menjadikan Gogodeso sebagai pusat industri kripik buah
aneka rasa di Kabupaten Blitar. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan
mendirikan Sekolah Perempuan.
Sekolah Perempuan Gogodeso mulai dirancang beberapa tahun
lalu, dan baru resmi beroperasi awal 2017. Perempuan dan ibu-ibu rumah
tangga berbagai usia menjadi peserta belajar di Sekolah Perempuan.
Sekolah yang digagas dan dikelola oleh Pemerintah Desa bekerjasama
dengan Sapuan (Sahabat Perempuan dan Anak), sebuah lembada swadaya
masyarakat di Kota Blitar, didisain dalam kerangka ketahanan keluarga.
Dalam konteks itu, sekolah ini pun saat ini sedang diarahkan untuk
mencetak perempuan-perempuan desa yang memiliki semangat dan jiwa
wirausaha.
Karena

itu,

di

Sekolah

Perempuan,

kurikulumnya

selain

memberikan pengetahuan dasar gender, juga lebih banyak berbicara dan
berdiskusi soal ekonomi, peluang bisnis, dan membentuk keterampilan
bersama untuk memproduksi aneka kripik. Saat ini, Sekolah Perempuan
Gogodeso telah memproduksi (secara bersama) kripik Stik Sawi yang
diberi label Dewi Sri. Kripik Stik Sawi Dewi Sri sementara ini masih
dipasarkan di Kota Blitar dan Surabaya.
E. Industri Rumahan:
Strategi Pengembangan versi Kementerian PP-PA
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia, menawarkan konsep dan strategi pengembangan
industri rumahan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia menerbitkan kebijakan khusus untuk itu melalui
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui
Pemberdayaan Perempuan.
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Di dalam Permen tersebut dikatakan, industri rumahan adalah
suatu

industri

skala

mikro

dan

umumnya

memanfaatkan

atau

menghasilkan produk berupa barang jadi yang memberikan nilai tambah
dan dikerjakan di rumah, secara khusus atau pun sebagai kerja paruh
waktu. Ada pun visi industri rumahan yang ditawarkan Kementerian PPPA adalah terciptanya industri rumahan yang sehat dan berkelanjutan
sebagai bagian yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi lokal
yang responsif gender, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan keluarga. Kementerian PP-PA mendirong untuk antara lain
terjadinya integrasi pembangunan yang responsif gender ke dalam
industri rumahan sebagai kebijakan pembangunan nasional di bidang
ekonomi rumah tangga yang dapat dilaksanakan semua pihak yang terkait.
Dalam konteks ini, Kementerian PP-PA hendak mendorong dan
menyaksikan setidaknya tiga hal ini menjadi kenyataan: [1] adanya
peningkatan pendapatan keluarga melalui kegiatan produktif yang
dikerjakan di rumah oleh perempuan wirausaha dengan penumbuhan
dukungan dari suami dan anggota keluarga lainnya; [2] terbukanya
peluang usaha altenatif; dan [3] hadirnya dan berkembangnya industri
kreatif melalui kegiatan pemberdayaan perempuan dalam rangka
penguatan jaringan industri rumahan.
Gambar 01.
Posisi Industri Rumahan di Antara Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
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Dalam mendorong pengembangan industri rumahan di perdesaan,
Kementerian PP-PA lebih menekankan pada peran perempuan sebagai
salah satu kekuatan produktif dalam membangun dan menyejahterakan
kehidupan keluarga. Kebijakan ini menarik dan sejalan dengan
kecenderungan perkembangan industri rumahan yang berlangsung dalam
beberapa tahun belakangan ini di mana industri rumahan semakin banyak
ditekuni oleh perempuan dan/ibu-ibu rumah tangga, dan menunjukkan
tingkat keberhasilan yang tinggi. Apa yang dikemukakan di Bagian D.5. di
atas merupakan sedikit contoh empirik dan sangat riil dari keberhasilan
industri rumahan yang ditekuni perempuan di desa.
Terdapat 3 (tiga) tipologi industri rumahan yan ditawarkan
Kementerian KP-PA, yakni:
Tipologi Pemula, memiliki tiga karakteristik sebagai indikator: [i]
modalnya kecil (kurang dari 5 juta rupiah); [ii] proses produksi masih
sederhana yang dilakukan dengan manual tanpa bantuan mesin; dan [iii]
jumlah tenaga kerjanya masih sedikit yaitu sekitar 1-2 orang termasuk
pemiliknya.
Tipologi Berkembang, memiliki 4 (empat) karakteristik sebagai
indikator: [i] produksi semi kontinu; [ii] modal cukup besar (antara 5-25
juta rupiah); [iii] mulai menggunakan teknologi sederhana; dan [iv]
jumlah pekerja antara 3-5 orang.
Tipologi Maju, memiliki

4 (empat) karakteristik sebagai

indikator: [i] produksi kontinu; [ii] modal yang dimiliki antara 25 – 50
juta rupiah; [iii] menggunakan teknologi maju; dan [iv] memiliki pekerja
antara 6-10 orang.
Ada 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk bisa dikatakan sebuah
industri rumahan dikatakan berhasil, yakni:


ada peningkatan pendapatan perempuan dan anggota keluarga,
dari hasil usahanya;



terjadi hubungan keluarga yang baik, antara suami isteri, anak dan
mungkin dengan keluarga dekat lainnya untuk mendukung
ketahanan keluarga yang ditunjukkan dengan meningkatnya
kualitas gizi dalam keluarga serta biaya sekolah; dan
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perubahan kategori dari pemula menjadi menengah, kemudian
menjadi maju yang siap untuk menjadi usaha kecil.
Pada keluarga dan masyarajat macam apa sebaliknya industri

rumahan itu dibangun dan dikembangkan? Kementerian PP-PA secara
spesifik menyebut titik-titik lokasi bagi pengembangan industri rumahan
di pedesaan, seperti:


wilayah yang angka kemiskinannya tinggi;



wilayah yang memiliki banyak pelaku industri rumahan;



wilayah yang merupakan basis/kantong TKI/TKW;



wilayah yang memiliki gizi buruk, AKI dan AKB tinggi;



wilayah yang minim mendapatkan kegiatan pemberdayaan; dan



wilayah yang merupakan daerah sentra produksi.
Sangat disadari bahwa pengembangan industri rumahan tentu

tidaklah terlalu sederhana, namun tidak pula sebagai sesuatu yang rumit
seperti membangun UMKM atau sangat sulit seperti membangun industri
berskala besar. Kementerian PP-PA menawarkan proses pengembangan
industri rumahan dalam pola yang relatif sederhana dan mudah
dilakukan, seperti tampak pada Gambar 02 berikut.
Gambar 02.
Proses Pengembangan Industri Rumahan
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Dalam rangka pengembangan industri rumahan di perdesaan, tentu
juga tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah. Ada pun bentuk-bentuk
dari peran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain,
adalah:


memberikan dukungan dan bantuan teknis untuk pengelolaan
manajemen industri rumahan;



mengalokasikan anggaran – melalui APBD – untuk pelaksanaan
pengembangan industri rumahan di perdesaan;



melaksanakan kegiatan pengembangan industri rumahan melalui:
– pemetaan dan analisis pelaku industri rumahan;
– pertemuan koordinasi lintas Satuan Perangkat Daerah;
– identifikasi sumberdaya untuk pengembangan industri
rumahan;
– kegiatan kepada pelaku industri rumahan dengan pelatihan
dan pendampingan; serta
– pemantauan dan evaluasi pelaksanaan industri rumahan.
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F. Badan Usaha Milik Desa dan Prospeknya
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan usaha yang ada
di desa yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa bersama masyarakat desa.
Di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, di Pasal 2
dikatakan: ”Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung
seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang
dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antardesa.”
Sejalan dengan itu, pasal 87 UU Desa menyebutkan: (1) Desa dapat
mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes; (2) BUMDes
dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan;

(3)

BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Prospek pengembangan BUMDes akan semakin terbuka terutama
dengan adanya kucuran “dana dersa”. Keberadaan dana desa punya andil
besar dalam mendorong tumbuhnya BUMDes di desa-desa. Dana desa
yang terus mengalami peningkatan memang telah memberi harapan
tersendiri bagi pembangunan di desa. Dari anggaran sebesar Rp 20,5
triliun pada 2015, kemudian Rp 47 triliun tahun 2016 dan pada 2017 dana
desa meningkat menjadi Rp 60 triliun (Maulani, 2017).
Karena itu, keberadaan BUMDes di desa-desa diyakini sungguh
sangat strategis. Nilai strategisnya bukan saja keberadaan BUMDes yang
kebanyakan berbasis pada kegiatan ekonomi sektor kecil itu menjadi salah
satu katup penampung masalah ketenagakerjaan, melainkan juga
merupakan salah satu penyangga penting persoalan perekonomian di
Indonesia. Pertumbuhan jumlah UMKM yang sangat besar, secara
otomatis jelas telah mendonorkan penyerapan tenaga kerja yang banyak.
Persoalan kemudian, dalam realitasnya perkembangan usaha kecil
yang begitu pesat – saat ini banyak banyak yang diwadahi oleh BUMDes –
ternyata seringkali tak diimbangi percepatan perhatian pemerintah
terhadap sektor usaha itu. Banyak kasus menunjukkan, pemerintah
bukannya

memproduksi

kebijakan

yang

memperkuat

sektor

ini,
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melainkan malah seringkali kebijakan yang dilahirkan berpotensi
mematikan daya hidup perkembangan mereka (Maulani, 2017). Kini
saatnya pemerintah daerah memberikan perhatian maksimal bagi
pertumbuhan dan pengembangan BUMDes.
F.1. Pembentukan BUMDes
Mengacu UUD Desa, pendirian BUMDes disepakati melalui
Musyawarah Desa, dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Dikatakan bahwa hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk: [a]
pengembangan usaha; dan [b] pembangunan desa, pemberdayaan
masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin
melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan
bahwa pendirian BUMDes bertujuan:


meningkatkan perekonomian desa;



mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan
desa;



meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi
ekonomi desa;



mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau
dengan pihak ketiga;



menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung
kebutuhan layanan umum warga;



membuka lapangan kerja;



meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

perbaikan

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
dan


meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli
Desa.
Di desa-desa, sebenarnya sudah ada beberapa organisasi yang

tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa seperti koperasi
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dese dan unit-unit simpan pinjam yang dikelola oleh kelompok-kelompok
masyarakat desa. Unit simpan-pinjam, antara lain, dikelola oleh
kelompok-kelompok pengajian atau majelis ta’lim, koperasi wanita,
kelompok tani, dan lain sebagainya. Namun demikian kelompokkelompok tersebut sifatnya relatif eksklusif dan hanya pada anggotanya
sendiri yang mendapatkan akses permodalan dari kelompok-kelompok
tersebut.
Pemerintah,

Pemerintah

Provinsi,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dapat mendorong perkembangan
BUMDes dengan cara: [a] memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
[b] melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan [c]
memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumberdaya alam di desa.
Pendirian BUMDes harus diawali sebagai pola untuk memperkuat
ekonomi rakyat desa. Embrio ekonomi desa harus terlebih dahulu
teridentifikasi secara jelas. Identifikasi

sangat diperlukan agar jangan

sampai setelah BUMDes berdiri tidak ada kegiatan apa pun di dalamnya.
Sangat tidak diinginkan BUMDes didirikan dengan menggunakan
“pendekatan proyek” (tidak mengacu pada kebutuhan, kekuatan, dan
realitas masyarakat setempat).
Masih kuat kecenderungan, BUMDes sebagai instrumen untuk
menggerakkan

ekonomi

masyarakat

belum

sepenuhnya

menjadi

pemahaman di kalangan kegiatan ekonomi lokal dan rakyat desa.
Akhirnya, BUMDes yang seharusnya menjadi modal awal gerakan sosial
dari pertarungan ”ekonomi” belum tercapai secara maksimal. Kesadaran
masyarakat desa untuk memahami posisi mereka dalam rangka merebut
desa menjadi sentral ekonomi belum menjadi sebuah tujuan yang benarbenat hendak dengan sungguh-sungguh.
Bahkan – yang lebih ironis – BUMDes dianggap hanya sebagai
sarana bagi sebagian elit pemerintahan desa untuk mengumpulkan pundipundi yang tidak sah. Pada waktu yang sama, masyarakat desa tidak
mengetahui dengan jelas berapa modal BUMDes, bentuk kegiatannya apa,
surplus atau difisitnya berapa, karena umumnya bersifat tertutup. Pada
akhirnya, tiba-tiba yang didengar oleh masyarakat adalah bahwa modal
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BUMDes habis, perputaran keuangannya tidak jelas, dan lain-lain.
Masalah-masalah klasik seperti inilah yang harus dibenahi, mengingat
BUMDes bukan semata-mata harus ada di desa melainkan juga bagaimana
BUMDes dijadikan sebuah gerakan sosial untuk menggerakkan ekonomi
rakyat desa.
Untuk itu sangat dibutuhkan dukungan pemerintah. Dukungan
terhadap keberadaan usaha kecil, baik yang di bawah BUMDes maupun
tidak. Dalam rangka itu, pemerintah diharapkan menghindari penciptaan
kebijakan-kebijakan diskriminatif. Komitmen ini penting karena sebagai
salah satu pilar ekonomi kerakyatan keberadaan usaha di sektor riil jadi
tumpuan sebagian besar tenaga di Indonesia. Banyak alasa yang
melatarbelakanginya, di antaranya sektor itu tidak perlu modal banyak
dan tidak mensyaratkan tingkat keterampilan yang tinggi. Ia juga tidak
membutuhkan perzinan yang berbelit (Maulani, 2017).
Apa pun kritik dan kondisi BUMDes saat ini bukan untuk
meniadakannya, apalagi mengecilkan arti pentingnya, melainkan justru
untuk mendorong pengembangannya serta melakukan penguatanpenguatan terhadapnya. Dalam hubungan ini, BUMDes harus mulai
digerakkan dengan pendekatan penyadaran kepada rakyat desa. Contoh:
rakyat desa harus mengetahui kekuatan ekonomi saat ini. Bagi rakyat desa
yang mayoritas petani perlu mengetahui apakah produk pertanian mereka
sudah mampu bersaing dengan negara lain? Apakah mereka sudah
mampu untuk bersaing? Instrumen apa yang digunakan untuk bersaing?
Tanpa adanya penyadaran seperti itu rakyat desa akan merasa tidak ada
masalah

apa-apa,

mereka

tidak

perlu

mengorganisir

diri

untuk

membentuk sebuah kekuatan.
BUMDes hadir sebagai wadah untuk mengorganisir rakyat desa
untuk

meningkatkan

semangat

mereka

dalam

memperkuat

dan

mengembangkan ekonomi. BUMDes dapat dijadikan sarana sharing bagi
kelompok-kelompok masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas

produk

sekaligus

membahas

strategi

pengembangan

pemasarannya.
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Jadi, BUMDes lambat-laun akan menjadi sebuah center (pusat)
bagi mereka apabila ada permasalahan terhadap usaha yang sedang
mereka jalani. Kebersamaan meningkatkan dan mengembangkan usaha
ekonomi desa melalui BUMDes merupakan salah konsep yang ideal
dilaksanakan di tingkat lapangan. Mereka mampu menggali potensipotensi baik sumberdaya manusia dan sumberdaya alamnya serta
mengembangan jaringan untuk menjalin koneksi dalam menggerakan
perekonomian rakyat desa.
Selain itu pendekatannya hanya satu arah saja yaitu pendekatan
melalui kegiatan simpan-pinjam. Belum sampai dalam tataran bagaimana
menggerakkan

sektor

riilnya.

Pendekatan

melalui

simpan-pinjam

merupakan salah satu pendekatan yang dianggap paling ”ampuh” untuk
mengatasi masalah kemiskinan di desa. Tetapi kadang-kadang hal ini
malah menjebak bagi pemanfaat simpat pinjam untuk ”gali lubang tutup
lubang”. Karena disebabkan sektor riil mereka tidak jalan. Misalnya,
petani yang mempunyai lahan  ha apabila mereka pinjam modal untuk
membeli sarana produksi pertanian (saprodi) dengan hasil meminjam
tetapi tidak sesuai dengan hasilnya maka petani tersebut akan tetap
terjebak dalam simpan-pinjam tersebut. Dengan lahan yang tetap maka
tidak akan mungkin berkembang usahanya, dengan pinjam berapapun
apabila lahannya tidak bertambah maka hasilnya juga tidak akan
bertambah pula. Belum lagi hasil panen mereka dibeli oleh para tengkulak
dan dipermainkan harganya.
F.2. BUMDes dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan
Setiap desa pada dasarnya mempunyai potensi ekonomi yang dapat
dikembangkan. Hanya saja dari pihak desa belum fokus untuk
menemukenali potensi apa saja yang ada di desa tersebut. Tetapi ada juga
desa yang sudah mengenali potensi ekonominya dan mempunyai kegiatan
tetapi belum dikelola secara profesional. Termasuk mengelola aset desa
yang dapat digerakkan selain untuk menambah PADesa juga bermanfaat
bagi masyarakatnya. Maka BUMDes sangat baik apabila di bentuk untuk
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warga masyarakat desa.
BUMDes merupakan salah satu instrumen yang mencoba untuk
mengatasi permasalahan ekonomi pada masyarakat desa. BUMDes
sifatnya bukan eksklusif semua masyarakat desa bisa mengakses semua
kegiatan yang ada di dalamnya. Juga tidak membedakan golongan
ekonomi. Baik yang kaya mapun yang miskin bisa berpartisipasi dalam
kegiatan BUMDes. Bagi yang kaya kemungkinan bisa diajak bermitra
dengan jalan menanamkan investasi dalam BUMDes tersebut.
Masyarakat desa yang mempunyai usaha-usaha yang bersifat mikro
dengan adanya BUMDes dapat dihimpun secara kolektif agar produksi
mereka dapat dicarikan koneksi dalam pemasarannya. Contoh: petani
yang mempunyai lahan kurang dari 1 ha maka dapat dikonsolidasi melalui
BUMDes kemudian BUMDes dapat bekerjasama dengan Badan Usaha
Logistik. Maka dengan cara ini selain dapat membatu petani dalam
menstabilkan harga juga dapat memotong mata rantai terhadap
permainan para tengkulak.
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Permasalahan ekonomi yang ada di desa sebenarnya adalah
persoalan ”klasik” namun demikian belum secara komprehensif dapat
diatasi sampai saat ini. Banyak program sudah masuk ke desa namun
pendekatannya belum menyentuh pada akar persoalannya.

BUMDes

apabila dikelola secara benar dan di dalamnya terdapat pengelola yang
mempunyai kemampuan, punya semangat, kreatif, dan amanah maka
tidak perlu diragukan BUMDes akan mampu menjawab permasalahan
ekonomi yang ada di masyarakat desa.
F.3. Prinsip-Prinsip dan Kelembagaan BUMDes
BUMDes merupakan sebuah badan yang didirikan oleh masyarakat
desa dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:


BUMDes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa
mengakses semua kegiatannya.



BUMDes memiliki fungsi sosial (social interpreunership), tidak
semata-mata mencari keuntungan.
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BUMDes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen.



Pengelola tidak boleh dari unsur pemerintahan desa.
BUMDes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa



yang sudah jalan tetapi bagaimana BUMDes mengkonsolidasikan
dalam meningkatkan kualitas usaha mereka.
Kemudian, kelembagaan BUMDes merupakan salah satu lembaga
desa yang mawadahi kegiatan-kegiatan bidang ekonomi. Sebagai sebuah
lembaga maka BUMDes harus mempunyai struktur organisasi, aturan
organisasi dan rencana kerja kegiatan. Di dalam Permendesa PDTT
Nomor 4 Tahun 2015 dikatakan: organisasi pengelola BUMDes terpisah
dari organisasi Pemerintahan Desa.
"',
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Selanjutnya dikatakan: (1) Susunan kepengurusan organisasi
pengelola BUMDes terdiri atas penasihat, pelaksana operasional, dan
pengawas; (2) penamaan susunan kepengurusan organisasi dapat
menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pada Pasal 11 Permendes PDTT
Nomor 4 Tahun 2015 dikatakan:


Penasihat BUMDes dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa yang
bersangkutan.



Penasihat BUMDes berkewajiban: [a] memberikan nasihat kepada
Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
[b] memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang
dianggap

penting

bagi

pengelolaan

BUMDes;

dan

[c]

mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.



Penasihat BUMDes berwenang: [a] meminta penjelasan dari
pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut
pengelolaan usaha desa; dan [b] melindungi usaha desa terhadap
hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.
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G. Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif di Perdesaan
Desa

pada

dasarnya

cukup

potensial

bagi

pengembangan

kewirausahaan dan ekonomi kreatiif. Keduanya (kewirausahaan dan
ekonomi kreatif) saling terkait, dan dalam praktik bisa saja saling
menyatu. Berikut dijelaskan secara sederhana hakikat dan pengembangan
kewirausahaan dan ekonomi kreatif di perdesaan.
G.1. Pengembangan Kewirausahaan
Geliat

perekonomian

perdesaan

seringkali

dinilai

lamban

dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi
perdesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya
desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh
dan berkelanjutan.
Untuk mencapainya, diperlukan dua pendekatan yaitu: [a]
kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah
hal-hal yang tidak diinginkan; dan [b] kemauan politik dan kemampuan
pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan
perencanaan pembangunan yang sudah disusun.
Potensi sumberdaya desa selama ini belum termanfaatkan secara
optimal. Jika pun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan
tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi
sumberdaya desa.

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong

gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi
masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi
untuk mengembangkan lapangan kerja di desa, mengurangi tingkat
kemiskinan, dan mencegah migrasi penduduk.
Kewirausahaan

menjadi

strategi

dalam

pengembangan

dan

pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, di mana sumberdaya dan
fasilitas yang disediakan secara spontan oleh masyarakat atau komunitas
tertentu untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesaan.
Apabila desa wirausaha menjadi suatu gerakan massif (gerakan bersama),
maka

merupakan

hal

yang

sangat

mungkin

untuk

mendorong

perkembangan dan laju ekonomi perdesaan.
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Desa wirausaha merupakan program yang dapat dikembangkan
untuk mengatasi pengangguran, pendapatan rendah, dan menambah
keragaman jenis usaha di desa. Kewirausahaan masyarakat desa pun dapat
bermakna mengorganisir struktur ekonomi perdesaan. Seluruh aset desa
seperti tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal
pengembangan usaha baru yang digerakkan bersama-sama oleh seluruh
elemen desa.
Menumbuhkan jiwa kewirausahaan merupakan salah satu usaha
yang bisa diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan.
Jiwa kewirausahaan akan mengubah orientasi usahatani dari sekadar
produksi

menjadi

berorientasi

bisnis.

Petani

akan

mulai

mempertimbangkan jenis tanaman yang akan ditanam, waktu tanam dan
bahkan sampai pada usaha pengolahan hasil pertanian dalam rangka
memperoleh nilai tambah dari kegiatan tersebut.
Sebagai contoh, petani ubi kayu di Kecamatan Panggang, Gunung
Kidul, DIY, menjual hasil panen dalam bentuk chip bahan tepung gaplek,
dan hanya sebagian kecil menjual dalam bentuk ubi kayu mentah. Selain
itu, sebagian kecil yang menjual dalam bentuk produk turunan seperti
mocaf, makanan siap saji, dan lain-lain. Usaha tersebut sebenarnya yang
disebut sebagai usahatani berorientasi wirausaha. Sementara itu, petani
pisang di Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul, menjual hasil panen
dalam bentuk pisang mentah per-tandan. Hanya sebagian kecil menjual
dalam bentuk kripik pisang yang dijual dalam bentuk curah tanpa merk.
Usahatani berwawasan kewirausahaan sudah saatnya dikenalkan
kepada masyarakat tani. Langkah-langkah strategis yang perlu disiapkan
adalah:


Menumbuhkan minat wirausaha dengan mengubah mind set dari
orientasi usahatani produksi menjadi bisnis.



Menambah

pengetahuan

dan

mengenalkan

berbagai

teknik

pengolahan hasil panen atau produk turunan untuk meningkatkan
nilai tambah produk.


Mengenalkan pasar yaitu melakukan kerjasama usaha dengan
dengan berbagai pelaku usaha pemanfaat produk.
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Menumbuhkan lembaga agribisnis yang mampu menjadi motor
penggerak bisnis petani.
Jiwa wirausaha dapat tumbuh dan berkembang dengan adanya

motivasi dan kemampuan yang dimiliki. Ketika petani telah memiliki
motivasi yang cukup maka petani juga harus memiliki kemampuan dalam
melaksanakan usaha tersebut. Ide kreatif merupakan pintu awal dalam
menjalankan wirausaha. Ide kreatif dapat dilatih dengan teknik “ATM”
(amati, tiru, modifikasi) atau dengan membuat produk yang memang
belum ada/dibutuhkan. Penentuan jenis usaha juga harus disesuaikan
dengan peluang dan potensi yang dimiliki. Usahatani yang berwawasan
wirausaha diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk
sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.
G.2. Ekonomi Kreatif Perdesaan
Ekonomi kreatif – secara praktis – dapat dipahami sebagai aktivitas
ekonomi

yang

bertumpu

pada

kemampuan

memainkan

ide-ide,

pengetahuan, dan memanfaatkan informasi. Adalah ekonom John
Howkins yang pertama kali memperkenalkan dan memopulerkan konsep
ekonomi kreatif pada akhir dekade 1990-an.

Bagi Howkins, ekonomi

kreatif tidak lain dari the creation of value as a result of idea. Ekonomi
kreatif, kata Howkins, merupakan kegiatan ekonomi dalam masyarakat
yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide,
tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang semata. Dalam
konteks macam ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus
dilakukan untuk mencapai kemajuan-kemajuan.
Dalam cetak biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 20092015, ekonomi kreatif diartikan sebagai era baru ekonomi setelah ekonomi
pertanian,

ekonomi

industri,

dan

ekonomi

informasi,

yang

mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan
pengetahuan dari sumberdaya manusia sebagai faktor produksi utama
dalam kegiatan ekonominya.
Dalam

konteks

perekonomian

Indonesia,

ekonomi

kreatif

menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Disadari baik oleh
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pemerintah maupun berbagai kalangan di masyarakat bahwa ekonomi
kreatif sangat potensial serta memiliki prospek yang baik.
Fakta menunjukkan bahwa ekonomi kreatif semakin mengalami
perkembangan yang menarik dan menjanjikan. Menurut data di Badan
Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan BPS (2016), kontribusi ekonomi kreatif
menunjukkan peningkatan dari sisi Produk Domestik Bruto sektor
ekonomi kreatif. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2015, besaran PDB
ekonomi kreatif naik dari 525,96 triliun pada 2010 dan menjadi 852,24
triliun pada 2015 atau meningkat rata-rata 10,14 persen per tahun. Tiga
negara tujuan ekspor komoditas ekonomi kreatif terbesar pada tahun 2015
adalah Amerika Serikat (31,72 persen), kemudian Jepang (6,74 persen),
dan Taiwan (4,99 persen). Untuk sektor tenaga kerja ekonomi kreatif 2010
hingga 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 2,15 persen, di mana
jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif pada tahun 2015 sebanyak 15,9 juta
orang.
Sebelumnya,

menurut

data

Kementerian

Perdagangan

dan

Perindustrian (2014), ekonomi kreatif menyumbang sekitar 11,75 persen
dari PDB Indonesia pada tahun 2013. Sektor ini banyak disumbang oleh
UMKM yakni sekitar 22,8 persen. Padahal jumlah UMKM di Indonesia
hingga 2011 mencapai sekitar 52 juta dengan sumbangan 60 persen dari
PDB dan menampung 97 persen tenaga kerja. Artinya, masih ada UKMM
yang belum masuk ke industri kreatif sekitar 80-an persen lagi.
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Ekonomi kreatif bisa dikatakan sebagai praktik ekonomi masa
depan yang bertumpu pada daya kreasi manusia. Ia mengutamakan
kreativitas berpikir, “thinking new things”, yaitu berpikir sesuatu yang
baru. Manifestasinya sangat banyak, seperti berpikir tentang cara baru,
model baru, disain baru, barang dan jasa baru, pemasaran baru, usaha
baru, distribusi baru, strategi baru, teknik baru, dan komersialisasi baru.
Salah satu model dasar yang digunakan dalam memotret dan
memproyeksikan ekonomi kreatif adalah model New England’s Creative
Economy. (NECE). Berdasarkan model NECE, dibangun tiga komponen
inti dan tiga komponen pendukung dalam ekonomi kreatif di daerah,
yaitu:
1. The Creative Cluster, perusahaan dan individu yang menghasilkan
secara langsung maupun tidak langsung produk kreatif;
2. The Creative Workforce, pemikir dan pelaksana yang dilatih secara
khusus dalam keterampilan kreatif dan artistik yang mendorong
kepemimpinan industri yang tidak hanya terbatas pada barang dan
jasa; dan
3. The Creative Community, area geografis dengan konsentrasi dari
pekerjaan kreatif, bisnis kreatif, dan organisasi kreatif.
Ketika diproyeksikan dan dietakkan dalam konteks ekonomi
perdesaan, maka setiap domain dari kegiatan ekonomi desa saling
berhubungan di mana creative cluster merujuk pada pengertian industri
di desa, baik komersial maupun non profit. Creatif workforce adalah
pekerjaan yang dapat dihasilkan desa, dan creative community adalah
wilayah desa di mana creative cluster berada.
Seandainya

UMKM

berbasis

perdesaan

dapat

melakukan

konvergensi dengan BUMDes dapat turut menumbuhkan ekonomi kreatif
di pedesaan yang memberikan multiplier effect (efek pengganda) yang
cukup besar terhadap ekonomi daerah dilihat dari: potensi pasar, potensi
ekonomi, potensi untuk sukses, dan dampak terhadap rakyat miskin, dan
tentu saja dapat menciptakan kemandirian ekonomi mayarakat desa. Oleh
karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif di
perdesaan. Potensi ini pula yang tengah dibidik Kemendes PDTT, yang
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sedang berupaya menumbuhkan desa-desa yang bisa menjadi pelopor
dalam ekonomi kreatif.
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H. Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan
Ekonomi Perdesaan
Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa perlu dibangun
berdasarkan beberapa pilar utama sekaligus, yaitu:
o kekuatan kelembagaan dan modal usaha produksi kolektif
masyarakat;
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o keterlibatan bermakna dari masyarakat dalam tata pemerintahan
desa;
o penguasaan atas literasi keuangan usaha; dan
o pengembangan serta pengelolaan BUMDes yang tepat dan handal.
Kekuatan kelembagaan dan modal usaha produksi kolektif
masyarakat desa merupakan pilar pertama dan dapat dicapai melalui
upaya

pengorganisasian

pendampingan

kelompok

pembentukan

dan

usaha/produksi
pengelolaan

masyarakat,

koperasi

produksi,

penggalangan modal anggota, perolehan input teknologi tepat guna dan
perbaikan akses serta sistem pasar. Pemanfaatan sumberdaya alam secara
berkelanjutan harus menjadi prinsip dasar yang diadopsi oleh koperasi
produksi.
Keterlibatan bermakna dari masyarakat dalam tata pemerintahan
desa harus terjadi dalam keseluruhan siklus tata pemerintahan desa, mulai
dari penyusunan RPJM Desa, APBDesa dan RKP Desa. Masyarakat juga
harus terlibat aktif dalam proses-proses pendukung tata pemerintahan
desa, antara lain pada proses pemetaan batas desa, pemetaan tata guna
lahan, dan penyusunan Peraturan Desa. Harus juga dipahami bahwa
pengembangan BUMDes merupakan sebuah keputusan yang tidak
terpisahkan

dari

proses

penyusunan

rencana

dan

anggaran

pembangungan desa itu sendiri.
Penguasaan atas literasi keuangan usaha bagi masyarakat desa
dapat dicapai melalui pengembangan panduan, instrumen, dan perangkat
pemahaman yang sederhana, yang dapat memandu masyarakat dalam
memahami prinsip, konsep, tahapan, dan proses pengembangan dan
pengelolaan unit usaha desa. Penguasaan literasi keuangan usaha tidak
hanya menjadi kebutuhan pengurus/pelaksana BUMDes, namun harus
menjadi asupan literasi bagi seluruh komponen masyarakat. Musyawarah
desa dan ajang pertemuan desa lainnya dapat digunakan untuk
membangun pemahaman bersama mengenai seluk-beluk pengelolaan
keuangan usaha desa.
Pengembangan serta pengelolaan BUMDes yang tepat dan handal
akan merupakan pilar akhir pendukung terbangunnya perekonomian desa
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yang demokratis. Ketepatan pemilihan jenis BUMDes, jenis kegiatan
usaha, struktur organisasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan
masyarakat desa akan menjadi kunci awal bagi pencapaian manfaat
sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pemerintah desa. Kehandalan
pengelolaan BUMDes harus dibangun mulai dari kelengkapan AD/ART,
akuntabilitas

pengelolaan

dan

transparansi

pelaporan

dan

pertanggungjawaban. Tiga pilar yang disebutkan sebelumnya, akan turut
serta mendorong keberhasilan pencapaian tujuan dari pendirian BUMDes.
Peningkatan keberadaan BUMDes memang sangat signifikan. Jika
pada 2014 BUMDes di Indonesia hanya 1.022 unit, awal 2017 jumlahnya
mencapai 18.446 unit. Jumlah ini pun diyakini akan terus meningkat
karena salah satu amanah dalam penggunaan dana desa, selain untuk
pembangunan infrastruktur, juga untuk peningkatan perekonomian
masyarakat, salah satunya melalui BUMDes. Nilai strategis keberadaan
BUMDes yang tersebar di penjuru Tanah Air adalah karena ia tumbuh dari
kesadaran masyarakat desa dan bergerak pada sektor riil. Ia juga berbasis
pada usaha mikro, kecil, dan menengah (MKM). Di titik itulah keberadaan
BUMDes sebagai pengejawantahan gagasan tentang ekonomi kerakyatan
menemukan relevansi serta titik sumbunya. Ini bisa menjadi salah satu
strategi pembangunan pada masa depan (Maulani, 2017).
Memperkuat atau melakukan penguatan kelembagaan ekonomi
perdesaan setidaknya dapat dilakukan dengan dengan dua pendekatan,
yakni: [1] pendekatan kemitraan; dan [2] pendekatan kawasan serta
kearifan lokal. Kedua pendekatan tersebut seperti dijelaskan berikut ini.
H.1. Pendekatan Kemitraan
Salah satu yang terkenal dalam pendekatan kemitraan adalah
konsep Satu Desa Satu Produk (SDSP) atau disebut pula One village One
Product (OVOP). Pengembangan produk pertanian menurut konsep SDSP
atau OVOP dimaksudkan sebagai pendekatan yang digunakan dengan
menggerakkan masyarakat agar memanfaatkan potensi sumberdaya yang
dimiliki daerah/desanya dalam kegiatan pengembangan produk pertanian.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
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masyarakat dan sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri serta
kebanggaan terhadap kemampuan dan daerahnya.
Pendekatan SDSP merupakan pendekatan

“pembangunan dari

dalam” (endogenous development) yang dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat dan wilayah di suatu daerah/desa dengan
memanfaatkan sebesar-besarnya potensi yang bersumber secara lokal.
Sumberdaya lokal ini menjadi modal dasar yang digunakan dan dipelihara
secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Ada tiga prinsip dasar dari pendekatan SDSP, yakni:






Produk lokal yang mampu menembus pasar global (local yet
global); mengupayakan potensi lokal untuk meraih reputasi global
dengan merevitalisasi potensi masing-masing daerah untuk
mengembangkan sumber daya lokal dan memacu kreativitas
produk yang spesifik/unik, perpaduan antara potensi, kearifan dan
budaya lokal, bernilai tambah tinggi, memiliki standar pasar
internasional, disukai secara lokal namun dapat diterima di pasar
internasional, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
Memiliki kemandirian dan kreativitas penggerak utama yang
menjadi kekuatan gerakan SDSP adalah masyarakat sendiri yang
melakukan kegiatan secara mandiri dengan kreativitas, inovasi,
ketekunan, dan potensi sumberdaya, serta pengetahuan yang
berasal dari masyarakat tersebut. Pemerintah memberikan
dukungan dan fasilitasi serta kemudahan lainnya melalui advokasi
teknis, mediasi, pedoman teknis cara berproduksi yang baik,
membantu mengembangkan produk supaya lebih menarik,
membantu menerapkan teknologi dan metoda baru, standardisasi,
dan informasi tentang potensi dan akses pemasaran; dan
Pengembangan
sumberdaya
manusia
(human
resource
development). Dengan motivasi tinggi, pengembangan SDM
diarahkan untuk mentransformasikan tantangan menjadi peluang
di berbagai sektor di daerah masing-masing. Para pelaku berusaha
sekuat tenaga dan tidak menyerah menggali teknologi dan inovasi
baru yang bersumber dari potensi daerah serta tidak kecewa karena
kegagalan usaha, namun terus berupaya membuka kesempatan
ekonomi yang lebih baik.

H.2. Pendekatan Kawasan dan Kearifan Lokal
Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012
tentang Pengembangan Kawasan Pertanian yang mengamanatkan bahwa
pengembangan

komoditas

pertanian

strategis

dengan

pendekatan

kawasan. Pengembangan kawasan pertanian terfokus pada komoditas
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strategis lokal diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan
produk strategis setempat, mampu meningkatkan kinerja usahatani dan
daya saing produk yang dihasilkan, dan dapat mendorong perputaran
ekonomi wilayah secara signifikan (sangat bermakna).
Pengembangan pertanian berbasis kawasan diharapkan dapat
mengatasi

berbagai

kelemahan

yang

dihadapi

para

pemangku

kepentingan, khususnya petani dan pengambil keputusan di daerah. Di
antara banyak kelemahan tersebut adalah:








Fakta bahwa perencanaan pembangunan pertanian bersifat jangka
pendek dan tahunan, top down, kurang didukung oleh data yang
dapat dipercaya (reliable), dan dengan pembangunan pada lahan
sempit dan tersebar. Pengembangan kawasan untuk sektor
pertanian menggunakan data statistik dan data tata ruang, rentang
waktu 3-5 tahun dengan kegiatan terkonsentrasi, cakupan yang
relatif luas sesuai dengan perencanaan pembangunan wilayah
menurut RTRW setempat;
Pendekatan pengembangan komoditas pertanian dilaksanakan
sebagian pada aspek-aspek pertanian, dan secara khusus pada
komoditas tertentu. Pengembangan pertanian berbasis kawasan
bersifat holistik dari hulu ke hilir dan terintegrasi khususnya
dengan ternak;
Integrasi program di antara kegiatan eselon satu pada Kementerian
Pertanian tampaknya masih lemah dalam pelaksanaan di lapangan,
terutama jika dikaitkan dengan kegiatan antar sektor.
Pembangunan pertanian berbasis kawasan diharapkan dapat
mengintegrasikan berbagai program yang disesuaikan pada fokus
pembangunan pertanian di masing-masing wilayah; dan
Pembangunan pertanian di daerah atau desa sangat tergantung
pada ketersediaan pendanaan dari pusat (APBN) dengan sedikit
sumbangan yang berasal dari dana daerah (APBD) dengan peran
serta masyarakat setempat. Mengingat keterbatasan dana yang
tersedia secara nasional (APBN), maka pembiayaan yang berasal
dari APBD bersama-sama dengan partisipasi masyarakat
diharapkan dapat mendorong pembangunan pertanian berbasis
kawasan di daerah-daerah.
Konsep dasar pengembangan kawasan pertanian untuk komoditas

strategis setempat adalah kombinasi hubungan fungsional antara pusat
produksi komoditas dengan faktor-faktor alam, sosial, dan budaya
masyarakat

setempat

serta

ketersediaan

infrastruktur

pertanian,

mengingat sempitnya lahan usaha pertanian untuk mencapai tingkat
manajemen pengembangan kawasan yang efisien. Komoditas strategis
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wilayah memiliki karakteristik tersendiri, spesifik lokasi, dan umumnya
terdapat pada setiap kawasan/desa menurut batas administratif desa.
I. Strategi Pemasaran Produk-produk Perdesaan
Semangat dan berbagai upaya mengembangkan ekonomi perdesaan
berikut berbagai program untuk meningkatkan produksi ekonomi
perdesaan dalam beragam wujud komoditas, tentu saja baik dan perlu.
Tetapi, satu hal yang sangat penting disadari bahwa pemasaran hasil
produksi perdesaan masih menghadapi sejumlah kendala. Kesadaran akan
hal ini tidak harus membuat pesimis apalagi berhenti mendorong dan
meninkatkan produk-produk perdesaan, tetapi lebih sebagai bagian dari
upaya untuk membangun kreasi-kreasi.
Pemerintah sendiri ternyata juga sangat menyadai akan adanya
kendala-kendala itu. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, misalnya, menyebutkan
bahwa pemasaran menjadi kendala utama dalam pengembangan produk
unggulan

desa.

Kaena

itu,

menurutnya,

Kementerian

DPDTT

mendatangkan dunia usaha untuk membantu penyerapan dan juga
meningkatkan investasi di daerah tersebut. Mendes PDTT menjelaskan,
investasi yang dilakukan di Pandeglang, misalnya, dengan menanam
jagung 100 ribu ton. Sedangkan di Halmahera Barat, sebagai misal yang
lain, melakukan investasi pengembangan ikan kerapu. Kementerian
DPDTT juga juga membuat grup di jejaring media sosial yang
beranggotakan

para

pemangku

kepentingan

untuk

memantau

perkembangan produk unggulan desa. Grup 'Whats app' itu juga diikuti
oleh para bupati, investor, pemerintah, hingga dunia usaha. (Antara,
30/04/17).
Sebuah studi dari para ahli di Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY), tahun 2016, ditemukan setidaknya ada 4 (empat)
faktor yang menjadi permasalahan pemasaran pada produk-produk desa,
terutama yang diperankan BUMDes, yakni: [i] rendahanya diferensiasi
produk; [ii] terbatasnya media/blaya promosi; [iii] belum memiliki
jaringan bisnis; dan [iv] keterbatasan SDM.
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Di dalam Program Nawacita pemerintah saat ini menetapkan 4
(empat) program prioritas untuk desa, yaitu: [1] Prukades (Produk
Unggulan Kawasan Perdesaan; [2] membangun embung desa; [3]
mengembangkan

BUMDes

(Badan

Usaha

Milik

Desa);

dan

[4]

membangun Raga Desa (Sarana Olah Raga Desa). Dana Desa yang
dialokasikan dan dikucurkan pemerintah pusat dapat digunakan untuk
membiayai program-program prioritas tersebut.
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ada dasarnya konsep pemasaran menekankan orientasi pada
kebutuhan dan keinginan konsumen yang didukung oleh kegiatan
pemasaran yang terpadu yang ditujukan untuk menciptakan kepuasan
langganan sebagai kunci untuk keberhasilan mencapai tujuan perusahaan.
Dengan demikian, ada empat unsur pokok yang terdapat dalam konsep
pemasaran, yaitu: [i] orientasi pada konsumen (kebutuhan dan keinginan
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konsumen); [ii] kegiatan pemasaran yang terpadu; [iii] kepuasan
konsumen atau pelanggan; dan [iv] tujuan perusahaan jangka panjang.
Konsep pemasaran ini sering dicampuradukkan atau dikaburkan
dengan istilah konsep penjualan. Konsep penjualan menekankan orientasi
pada produk yang dihasilkan untuk dijual yang didukung dengan kegiatan
penjualan dan promosi, sehingga tujuan perusahaan jangka pendek dapat
dicapai melalui pencapaian target penjualan. Pada prinsipnya ada
beberapa dasar pemikiran yang digunakan dalam konsep pemasaran,
yaitu:


Para konsumen dapat dikelompokkan menjadi beberapa segmen
pasar yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan keinginan
mereka.



Konsumen pada salah satu segmen pasar yang manapun akan
memilih penawaran dari perusahaan yang dianggap paling mampu
memberikan kepuasan atas kebutuhan dan keinginan tertentu
mereka.



Tugas

organisasi

perusahaan

adalah

melakukan

riset

dan

menentukan pasar yang menjadi sasarannya serta mengembangkan
penawaran dan program pemasaran secara efektif sebagai kunci
untuk

menarik

pembeli

dan

mempertahankannya

sebagai

langganan.
Sementara itu, produk didefinisikan sebagai segala sesuatu yang
ditawarkan perusahaan ke pasar yang dapat memberikan kepuasan atas
kebutuhan konsumen. Dikenal pula konsep marketing mix yang
merupakan kombinasi dari kegiatan yang menjadi inti dari sistem
pemasaran, kegiatan mana dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk
mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Menurut
William J.S tanton, marketing mix secara umum adalah konsep yang
dipakai untuk menjelaskan kombinasi empat besar pembentuk inti sistem
pemasaran sebuah organisasi, yakni: [i] penawaran produk/jasa; [ii]
struktur harga; [iii] kegiatan promosi; dan [iv] sistem distribusi.
BUMDes, misalnya, dituntut utuk mampu membuat kualitas dan jenis
produk yang berbeda dan menarik serta memilki kelebihan yang sengaja
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diciptakan untuk menghadapi persaingan. Banyak hal bisa dilakukan
dalam membuat diferensiasi produk pada BUMdes, seperti:


Membuat perencanaan yang baik dan teliti sebelum memiliki
produk atau sektor usaha yang akan dijalan kan oleh BUMDes atau
kelompok usaha lainnya di desa.



Membuat keputusan merk, kemasan, ukuran, dan jenis2 produk
yang akan dipasarkan.



Membuat strategi harga yang bersaing dengan produk lain.
Strategi Promosi produk pada BUMDes harus dibuat secara teliti

dan dengan menggunakan analisis biaya yang tepat serta pemilihan media
promosi yang sesuai dengan target pembeli. Ada beberapa jenis media
promosi yang sekarang digunakan oleh pelaku usaha perorangan, PT, dan
BUMDes, antara lain adalah: [i]

menggunakan dan menciptakan

sebanyak mungkin tenaga penjual; [ii] iklan di media cetak, koran,
majalah, dan lain-lain; [iii] iklan media elektronik (radio, televisi, dan
internet]; [iv] membuat Iklan di titik spot iklan yang ada di sekitar lokasi
produk; dan [v] mmbuat kegiatan-kegiatan seperti event untuk
mengangkat kualitas dan informasi produk pada BUMDes.
Selain itu, memasarkan produk-produk perdesaan termasuk
BUMDes, dapat pula dilakukan melalui strategi pemasaran online. Saat ini
tersedia,

misalnya,

www.usahadesa.com,

sebuah

website

yang

mengkhususkan diri menjual produk-produk desa dan UMKM yang siap
mempromosi dan menjual produk-produk unggulan dari desa.
Promosi dan penjualan produk melalui jalur online seperti yang
ditawarkan website www.usahadesa.com tidaklah mahal dan tidak
membutukan modal besar.
Kementerian DPDTT juga menjanjikan untuk mempermudah
pemasaran produk desa melalui e-commerce sebagai bagian dari program
Satu Desa Satu Produk. Dengan adanya pemasaran lewat e-commerce,
jaringan pasar perdesaan akan menjadi semakin luas.
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J. Penutup
Pemerintah sudah memiliki Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi keVII. Berbeda dengan sebelumnya, dalam paket kebijakan tersebut
pemerintah ingin mendorong daya beli masyarakat melalui perekonomian
desa. Ada dua kebijakan yang dihasilkan. Pertama, kebijakan mendukung
efektifitas penggunaan dana desa. Kedua, adalah kebijakan terkait
permasalahan logistik.
Dalam

hal

mendukung

efektifitas

penggunaan

dana

desa,

pemerintah menyasar dua hal yaitu memperlancar dan mempercepat
penyaluran dana desa serta mendorong penggunaan dana desa melalui
mekanisme

insentif.

Insentif

akan

diberikan

agar

pembangunan

infrastruktur desa yang memanfaatkan alokasi dana desa dapat
ditingkatkan. Untuk mempercepat penyalurannya, pemerintah juga
sedang merancang payung hukum berupa regulasi yang memperbolehkan
dana desa dapat disalurkan langsung ke kas pemerintah desa, tidak perlu
melalui kas pemerintah kabupaten atau kota terlebih dahulu. Tujuannya
jelas yakni untuk memotong rantai birokrasi.
Hal ini terasa menjadi urgent mengingat realisasi penyaluran dana
desa hingga kuartal ke-4 tahun 2015, misalnya, ini sudah mencapai Rp
16,61 triliun atau 80 persen pagu APBN-P 2015. Namun sayangnya,
penyaluran dari 434 pemerintah kabupaten dan kota ke masing-masing
desa baru sekitar Rp 4,9 triliun. Jika mempertimbangkan data awal
perhitungan pemerintah, Pulau Jawa dan Sumatera memperoleh alokasi
terbesar Rp 3,6 triliun dan Rp 1,86 triliun, Provinsi Papua Rp 1,37 triliun,
Sulawesi Rp 878,6 miliar, Kalimantan Rp 852,7 miliar, kemudian Bali,
NTT, NTB sebesar Rp 500,3 miliar, maka alokasi dana desa memang
sangat signifikan bagi percepatan pembangunan ekonomi di desa.
Optimalisasi pemanfaatan dana desa menjadi salah satu prasyarat
penting dalam mendukung kesuksesan APBN tahun 2016, yang dianggap
menjadi milestone penganggaran pertama kalinya bagi pemerintahan baru
di era Presiden Jokowi-JK. APBN 2016 sendiri disusun berdasarkan
pokok- pokok kebijakan fiskal dengan tema “Penguatan Pengelolaan Fiskal
dalam
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Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Sejalan dengan hal tersebut
maka strategi yang ditempuh adalah: (1) memperkuat stimulus yang
diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya
saing, (2) meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya
program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global,
serta (3) mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam
jangka menengah dan panjang. Melalui strategi tersebut diharapkan
pengelolaan fiskal akan lebih produktif, berdaya tahan, risiko terkendali
dan berkelanjutan.
Di lain pihak, dari sisi besaran anggaran belanja khususnya transfer
ke daerah dan dana desa, untuk pertama kalinya alokasi lebih besar dari
belanja K/L. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen nyata dari
pemerintah

dalam

mendukung

pelaksanaan

desentralisasi

fiskal

seutuhnya.
Penyumbang persentase kenaikan terbesar dalam transfer ke
daerah dan dana desa adalah alokasi anggaran untuk transfer khusus dan
dana desa, antara lain dengan dialokasikannya Dana Alokasi Khusus
(DAK) infrastruktur publik daerah, realokasi dana dekonsentrasi/tugas
pembantuan ke DAK, dan pemenuhan roadmap (peta jalan) dana desa
yang dalam tahun 2016 dialokasikan paling sedikit 6 persen.
Kebijakan tersebut tentu saja sangat diharapakan selain mampu
mendorong dan mengembangkan ekonomi perdesaan, juga potensipotensi ekonomi dalam digali dengan baik sehingga menjadi kekuatan
ekonomi yang dapat menyejaterakan masyarakat desa. Dengan begitu, kita
berharap gelombang ubranisasi orang-orang desa ke kota dapat ditekan
seminimal mungkin. [@@]
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