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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
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
LINGKUNGAN PERDESAAN

1

2

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN LINGKUNGAN PERDESAAN
INTISARI MODUL

Modul ini menjelaskan tentang bagaimana
pentingnya pemberdayaan perempuan di
lingkungan perdesaan.

TUJUAN

Memberikan

pemahaman

tentang

PEMBELAJARAN

pentingnya keterlibatan perempuan melalui
kegiatan pemberdayaan perempuan dalam
pembangunan lingkungan perdesaan.

KOMPETENSI

Peserta memperoleh pemahaman mengenai

UTAMA

konsep

dan

strategi

pemberdayaan

perempuan dalam pembangunan lingkungan
perdesaan.
KOMPETENSI

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan

PENDUKUNG

dapat:
1) Memahami karakteristik dan potensi
perdesaan.
2) Mengetahui
perdesaan

perubahan
dan

lingkungan

implikasinya

bagi

perempuan.
3) Mengetahui perubahan paradigma dan
kebijakan

dalam

pembangunan

perdesaan yang berkeadilan gender,
4) Mengetahui

strategi

pemberdayaan

masyarakat

dalam

meningkatkan

pembangunan lingkungan perdesaan
yang berperspektif gender.
5) Mengetahui
dalam

berbagai

pengalaman

pemberdayaan

masyarakat

berbasis lingkungan perdesaan.
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SESI 6

:

 Waktu : 120 Menit
 KOMPETENSI UTAMA
Peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep dan strategi
pemberdayaan

perempuan

dalam

pembangunan

lingkungan

perdesaan.
 KOMPETENSI PENDUKUNG
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
1) Memahami karakteristik dan potensi perdesaan.
2) Mengetahui perubahan lingkungan perdesaan dan implikasinya
bagi perempuan.
3) Mengetahui

perubahan

paradigma

dan

kebijakan

dalam

pembangunan perdesaan yang berkeadilan gender,
4) Mengetahui

strategi

meningkatkan

pemberdayaan

pembangunan

perempuan

lingkungan

perdesaan

dalam
yang

berperspektif gender.
5) Mengetahui

berbagai

pengalaman

perempuan lingkungan perdesaan.
 METODE:
1. Pemaparan
2. Curah Pendapat
3. Diskusi Kelompok dan Pleno
4. Simulasi
 ALAT/BAHAN:
1. Flipt Chart
2. Spidol
3. Laptop
4. Projector

4

dalam

pemberdayaan

 ALUR FASILITASI:
1. Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi dan kaitan
dengan sesi sebelumnya. Penting disampaikan bahwa sesi ini
menekankan

pada

rencana

aksi

agar

setiap

peserta

bisa

menerapkannya sebagai bagian dari strategi meningkatkan akses
bagi kepemimpinan perempuan desa yang akan dijalani setelah
pelatihan ini.
2. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan curah pendapat dan
berbagi pengalaman untuk menggali pemahaman awal tentang
pemberdayaan

perempuan

lingkungan

perdesaan

dengan

mengajukan beberapa pertanyaan seperti: a. Apa yang Anda
pahami tentang karakteristik dan potensi desa yang didiami?; b.
Bagaimana masalah-masalah pembangunan dan implikasinya bagi
kepentingan perempuan di desanya?; d. Bagaimana peluang dan
tantangan partisipasi perempuan desa melalui pemberdayaan
perempuan dalam pembangunan desa?; e. Bagaimana pengalaman
kegiatan pemberdayaan perempuan di desa yang didiami?. Berikan
kesempatan kepada peserta untuk mengungkapkan pendapat, kritik
dan saran terkait pertanyaan tersebut;
3. Fasilitator melanjutkan sesi dengan menampilkan presentasi
menggunakan

proyektor

yang

menjelaskan

materi

tentang

memahami pemberdayaan perempuan lingkungan perdesaan
dalam meningkatkan pembangunan perdesaan.
4. Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok dan minta
mereka untuk mendiskusikan peluang dan tantangan dalam
pemberdayaan perempuan perdesaan, strategi dan bentuk-bentuk
pemberdayaan perempuan lingkungan perdesaan.
5. Fasilitator

meminta

peserta

untuk

mempesentasikan

dan

mensimulasikan hasil diskusi plano kelompoknya serta meminta
tanggapan dari peserta lainnya.
6. Fasilitator menutup sesi

5

A. PENDAHULUAN
Perkembangan suatu wilayah yang disebut Desa tidak berjalan
secara bersamaan. Hal ini dipengaruhi oleh beragam faktor dan potensi
yang dimiliki sebagai karakteristik yang melekat secara khas di setiap
desa. Kondisi lingkungan geografis dan penduduk suatu desa dengan desa
lainnya berbeda, maka potensi desa pun berbeda. Pemahaman terhadap
potensi yang tersimpan dan dimiliki oleh suatu desa seperti potensi sosial,
ekonomi, demografis, agraris, politis, kultural dan sebagainya dapat
menjadi instrumen penting untuk mentelaah permasalahan dan upaya
pemecahannya.

Hal itulah yang mendasari munculnya berbagai

pendekatan konseptual yang melihat perkembangan desa secara kategoris
dan kemudian mengklasifikasikannya dengan merujuk pada karakteristik
yang khas melekat.
Pada

umumnya,

Desa

digambarkan

sebagai

wilayah

yang

mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek pembangunan seperti
kesejahteraan, layanan publik dasar, infrastruktur hingga pengembangan
sumber daya manusia.

Pandangan ini juga dinyatakan oleh Johnson

bahwa Desa biasanya sarat dengan permasalahan kemiskinan, rendahnya
layanan publik, peluang pekerjaan dan sarana hiburan yang diperlukan
publik.1

Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi pemerintahan

nasional dan stakeholder terkait yang kini telah menempatkan Desa
sebagai ujung tombak dalam pembangunan nasional.
Berbagai permasalahan dalam lingkup perdesaan tentu harus dapat
diatasi dengan bertumpu pada potensi yang dimiliki oleh desa dengan
penduduknya sebagai subjek dalam pembangunan, serta didukung oleh
kerangka kebijakan secara nasional yang secara konsisten diterapkan.
Pergeseran paradigma pembangunan nasional yang kini menekankan
konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)
didukung

dengan

pendekatan

pembangunan

manusia

(human
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development) menjadi antitesa atas kegagalan paradigma pertumbuhan
(growth paradigm) yang sangat teknokratis. Paradigma pertumbuhan ini
mengabaikan masalah distribusi pendapatan nasional, sehingga timbul
masalah

kemiskinan,

penganguran

dan

kesenjangan

pembagian

pendapatan, urbanisasi dan kerusakan lingkungan.
Paradigma
menekankan

pembangunan

pentingnya

manusia

mewujudkan

(human

keadilan,

development)

pemerataan

dan

peningkatan budaya, kedamaian serta pembangunan yang berpusat pada
manusia

(people

centered

development)

dan

berorientasi

pada

pemberdayaan masyarakat (public empowerment). Kedudukan individu
sebagai subjek/aktor pembangunan terlihat dari tumbuhnya partisipasi
masyarakat, meningkatnya etos kerja dan kemandirian.

Sebagaimana

secara khusus oleh Guy Gran, ditandai dengan peran individu tidak
sebagai subyek, tetapi sebagai aktor yang merumuskan tujuannya sendiri,
mengendalikan sumber daya sendiri, dan langsung mengikuti prosesnya
sehingga mempengaruhi kehidupanya.
Pembangunan yang humanis ini memberikan perhatian terhadap
perkembangan manusia (human-growth), kesejahteraan (well-being),
keadilan (equity) dan berkelanjutan (sustainability). Dominasi pemikiran
dalam paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (balanced
human ecology), sumber pembangunannya adalah informasi dan prakarsa
yang kreatif dengan tujuan utama adalah aktualisasi optimal dari potensi
manusia.2 Menurut Maurice F. Strong, Secretary General United Nations
Converence on Environment and Development, menyatakan bahwa
“…sustainable development cannot be made without the full support of
the community and the participation of ordinary people at the local level
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(pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dilangsungkan tanpa
dukungan komunitas dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal).3
Komitmen

untuk

meningkatkan

akses

publik

pada

proses

pembangunan yang lebih humanis dan berkelanjutan ini telah tercermin
dalam berbagai kebijakan pemerintahan saat ini. Salah satu terobosan
besar adalah dengan munculnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
tentang Desa. Melalui UU ini, Desa memiliki kedudukan yang strategis
dalam pembangunan baik dalam menentukan objek maupun subjek
pembangunan.

Menurut UU Desa, pembangunan Desa adalah upaya

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa. Partisipasi dan peranan warga desa di
tingkat lokal menjadi isu utama dalam pembangunan desa. Hal ini tentu
menjadi momentum penting bagi warga desa untuk dapat meningkatkan
peranannya sebagai subjek pembangunan desa sejak perencanaan,
pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan desanya.
Undang-Undang Desa juga memberi ruang lingkup bagi kegiatan
yang bertumpu pada pengembangan kapasitas masyarakat melalui
program-program

pemberdayaan

masyarakat

untuk

membangun

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.4

Pembangunan desa tidak lagi

semata hanya persoalan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga
peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Dalam konteks

itulah, perempuan sebagai elemen penting dalam masyarakat desa
memiliki momentum dan justifikasi untuk mengambil peranan lebih besar
dalam pembangunan desanya.
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B. KARAKTERISTIK DAN POTENSI PERDESAAN
1) KARAKTERISTIK

DAN

TIPE-TIPE

PERDESAAN

DI

INDONESIA
Merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan
bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan,

kepentingan

masyarakat

setempat

berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.5 UU Desa 2014 juga mengatur dua model desa,
yaitu model desa adat dan model desa biasa (desa administratif). Desa
adat merupakan status desa khusus yang membedakannya dengan
desa administratif karena pelaksanaan hak asal usul. Hak asal usul
desa adat meliputi pertama, pelaksanaan kehidupan masyarakat desa
berdasarkan adat; kedua, pengelolaan wilayah adat (aset desa) dan;
ketiga, pelaksanaan desa adat berdasarkan struktur asli.
Ada perbedaan mendasar dalam pelaksanaan otonomi desa
antara desa adat dan desa administratif.

Otonomi desa adat

memungkinkan untuk mengurus warga dan wilayah yang berakar pada
hak adat (hak ulayat), sekaligus otonomi sebagai unit pemerintahan
dalam struktur negara. Sedangkan otonomi desa administratif sebatas
pada urusan pemerintahan dan otonomi warga desa untuk mengurus
diri sendiri dalam skala lokal desa. Pembeda dari dua model desa
tersebut adalah kewenangan mengurus wilayah (hak ulayat), dimana
penentuan batas wilayah desa administratif ditentukan berdasarkan
kapasitas desa untuk mengurus warganya berdasarkan kepentingan
demografis, sehingga penentuan batas desa berdasarkan tingkat
populasi dan kapasitas untuk melaksanakan pemerintahan desa.
Sedangkan, penentuan batas wilayah desa adat berdasarkan hak untuk
mengurus dan mengelola wilayah adat sebagai bentuk pengakuan hak

D
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hak masyarakat adat, termasuk mengakui hak-hak masyarakat adat
dalam pengelolaan sumber daya alam (hak ulayat).
Konsep Desa juga dijelaskan oleh Bintarto sebagai perwujudan
geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial,
ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh
timbal

balik

dengan

daerah

lain.6

Sementara

itu,

Sutarjo

Kartohadikusumo menyebut Desa sebagai suatu kesatuan hukum
dimana bermukim sutau masyarakat yang berkuasa dan masyarakat
tersebut mengadakan pemerintah sendiri.
Desa memenuhi unsur-unsur yang meliputi daerah geografis,
penduduk (jumlah, persebaran, mata pencaharian, dan sebagainya),
tata kehidupan (seluk beluk kehidupan masyarakat desa). Sedangkan
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
masyarakat desa, menurut Soerjono Soekanto antara

Ciri-ciri

lain:7

1. Hubungan antarwarga terjalin lebih mendalam dan erat;
2. Sistem kehidupan mengelompok dengan dasar kekeluargaan
(paguyuban);
3. Pada umumnya mata pencaharian masyarakat desa bercorak
agraris atau mengandalkan sumber alam;
4. Masyarakat bersifat homogen dalam hal agama, adat istiadat,
mata pencaharian dan tata pengaturan sosial;
5. Merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja dengan
perkembangan sosial relatif lambat;
6. Kontrol sosial ditentukan oleh moral dan hukum informal, dan
norma agama dan adat masih kuat.
Desa terletak di daerah pinggiran jauh dari pusat kota. Bahkan
banyak yang masih terpencil. Letak desa dan kondisi alam akan
menentukan pola keruangan, sistem perhubungan, dan faktor
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pengangkutan di desa. Kondisi alam meliputi iklim, tanah, topografi,
tata air, dan sumber daya alam, sedangkan beberapa faktor sosial,
antara lain tingkat ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Demikian
pula di daerah pantai umumnya memiliki sistem perhubungan dan
pengangkutan yang lebih mudah.

Keragaman kondisi itu menjadi

dasar bagi pengklasifikasian desa-desa di Indonesia.


Ciri dan tipe desa berdasarkan aksesibilitasnya terhadap
Urban area/Perkotaan

a) Rural/Urban Fringe (wilayah pinggiran)
Daerah perbatasan antara kota dan desa yang memiliki sifat
yang mirip dengan daerah wilayah perkotaan. Urban adalah daerah
yang penduduknya bergaya hidup modern.
b) Commuter Belt (daerah penyangga).
Daerah di sekeliling pusat pertumbuhan seperti Jakarta yang
merupakan daerah tempat tinggal para komuter yang bekerja di pusat
pertumbuhan tersebut secara demografis disebut sabuk komuter
(commuter belt) atau daerah penyangga.
Bagan 1
Klasifikasi wilayah perdesaan
The classification of rural areas
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c) Accessible Rural ( wilayah terjangkau).
Suatu wilayah pinggiran yang memiliki akses memadai dengan
infrastruktur publik seperti jalan raya, jalur kereta api, sehingga
memungkinkan mobilitas dan interaksi sosial penduduknya dengan
wilayah lain.
d) Remote Rural (wilayah terpencil).
Suatu wilayah pinggiran yang jauh dari pusat kota dan tidak
memiliki akses memadai terhadap infrastruktur publik seperti jalan
raya, jalur kereta api sehingga menghambat mobilitas dan interaksi
sosial penduduknya dengan wilayah lain.


Ciri dan tipe desa berdasarkan perkembangan masyarakat
Menurut Sugihen, desa dapat diklasifikasikan dalam beberapa

tipe, yakni Pra Desa, Desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada.8
a) Pra Desa (Desa Tradisional)
Desa yang kehidupan masyarakatnya masih tergantung pada
alam sekitarnya. Letak desanya biasanya terisolir, didiami oleh suku
terasing, penduduknya bersifat tertutup dan kurang berinteraksi
dengan wilayah lain. Pra Desa biasanya bercirikan corak kehidupan
sebagai berikut :


Didiami masyarakat suku terasing dan terisolasi.



Corak kehidupan masih bergantung pada alam (cara bercocok
tanam, cara memasak makanan, cara pemeliharaan kesehatan).



Kondisi masyarakat relatif statis tradisional dan tergantung
pada keterampilan dan kemampuan pemimpin (kepala suku).



Corak perhubungan dan angkutan belum berkembang.

b) Desa Swadaya
Suatu wilayah desa yang masyarakat sebagian besar memenuhi
kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Desa ini umumnya
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terpencil dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat
luar, sehingga proses kemajuannya sangat lamban karena kurang
berinteraksi dengan wilayah lain atau bahkan tidak sama sekali. Desa
yang masih sangat tradisional dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:


Mata

pencaharian

bergantung

pada

alam

dan

bersifat

subsistance farming (untuk pemenuhan kebutuhan sendiri).


Administrasi desa dan lembaga desa belum berfungsi optimal.



Pendidikan dan kesehatan masih rendah, daerahnya sulit
diakses dan masih memegang adat istiadat dengan patuh.

c) Desa Swakarya
Desa Swakarya merupakan desa transisi yang lebih maju.
Masyarakat di desa ini sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi
ke daerah lain, di samping untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Interaksi sudah mulai nampak, walaupun intensitasnya belum terlalu
sering. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut:


Sudah mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan
administrasi desa sudah berjalan.



Lembaga sosial mulai berfungsi, adat istiadat mulai longgar
karena pengaruh arus informasi.



Mata pencaharian mulai beragam dan sudah mulai berinteraksi
dengan wilayah sekitarnya.



Tingkat pendidikan dan kesehatan mulai membaik.

d) Desa Swasembada
Desa ini adalah desa tergolong desa maju/modern dan sudah
mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal.
Hal

ini

ditandai

dengan

kemampuan

masyarakatnya

untuk

mengadakan interaksi dengan masyarakat luar, melakukan tukarmenukar barang dengan wilayah lain (fungsi perdagangan) dan
kemampuan untuk saling mempengaruhi dengan penduduk di wilayah
lain. Masyarakat dapat menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan

13

sumber dayanya sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik.
Memiliki ciri-ciri sebagai berikut


Administrasi dan pemerintahan desa berjalan baik.



Sarana

infrastruktur

publik,

terutama

transportasi

telah

berkembang.


Pola pikir masyarakat sudah rasional dan adat istiadat sudah
terkontaminasi pengaruh modernisasi.





Mata pencaharian penduduk mengarah ke jasa dan industri.

Ciri dan Tipe Desa Menurut Potensi dan Sumber Mata
Pencaharian Masyarakat

a) Tipe desa nelayan
b) Tipe desa persawahan
c) Tipe desa perladangan
d) Tipe desa perkebunan
e) Tipe desa peternakan
f) Tipe desa kerajinan/industri kecil
g) Tipe desa industri sedang dan besar
h) Tipe desa jasa dan perdagangan
2) PERBEDAAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Menurut Bintarto, dari segi geografis kota diartikan sebagai
suatu sistim jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan
penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang
heterogen dan bercorak materialistis.

Kota diartikan pula sebagai

bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non
alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar
dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis
dibandingkan dengan daerah dibelakangnya.9

Sementara itu, Luis

Wirth menjelaskan Kota sebagai wilayah yang cukup besar, padat dan
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permanen, dihuni oleh masyarakat yang heterogen kedudukan
sosialnya.
Perkembangan masyarakat modern sesungguhnya semakin
mengikis berbagai aspek yang membedakan antara Kota dan Desa
karena berbagai capaian pembangunan yang makin merata dan
interaksi antar wilayah Desa dan Kota yang makin intens. Menurut
Tonnies masyarakat perdesaan diidentikan dengan gemeinschaft dan
masyarakat modern atau kota dengan nama gesselschaft.10
Namun

demikian,

para

ahli

mengindentifikasi

sejumlah

karakteristik untuk membedakan antara masyarakat pedesaan (rural
community) dan masyarakat perkotaan (urban community).
Tabel 1
Perbedaan Karakteristik Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan
Ciri Perdesaan
1. Mempunyai
perilaku
homogen
2. Mempunyai perilaku yang
dilandasi
oleh
konsep
kekeluargaan
dan
kebersamaan
3. Mempunyai perilaku yang
berorientasi pada tradisi dan
status
4. Isolasi sosial, sehingga statis
5. Kesatuan
dan
keutuhan
kultural
6. Masih banyak ritual dan
nilai-nilai sakral
7. Kolektivisme

Ciri Perkotaan
1. Mempunyai
perilaku
heterogen
2. Mempunyai perilaku yang
dilandasi
oleh
konsep
pengandalan
diri
dan
kelembagaan.
3. Mempunyai perilaku yang
berorientasi pada rasionalitas
dan fungsi
4. Mobilitas
sosial
tinggi,
sehingga dinamik
5. Kebauran dan diversifikasi
kultural
6. Birokrasi fungsional dan
nilai-nilai sekular
7. Individualisme

3) FUNGSI, POTENSI DAN MASALAH PERDESAAN
Menurut Bintarto, desa memiliki tiga unsur utama yang
meliputi daerah, penduduk, dan tata kehidupan.
a) Daerah (Wilayah)
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Daerah yang dimaksud berupa lahan yang produktif maupun
yang tidak produktif, termasuk penggunaan tanah, letak, luas,
dan batas lahan di lingkungan setempat. Unsur daerah meliputi
lahan di desa, misalnya lahan pekarangan, persawahan, tegalan,
dan permukiman.
b) Penduduk
Unsur desa ini meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan,
persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
Unsur ini terkait dengan kualitas dan kuantitas penduduk desa.
c) Tata Kehidupan
Tata kehidupan desa berupa pola tata pergaulan dan ikatanikatan pergaulan penduduk desa.
kaitannya

dengan

usaha

Tata kehidupan ini erat

penduduk

desa

dalam

mempertahankan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.
Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan hidup
(living

unit)

yang

saling

mempengaruhi.

Kemajuan

desa

dipengaruhi oleh unsur-unsur tersebut terutama yang berkaitan
dengan faktor usaha manusia (human efforts) dan tata geografi
(geographical setting).

Desa memiliki fungsi penting bagi

perkembangan daerah sekitarnya. Fungsi desa sebagai berikut.
a) Dalam interaksi desa-kota, desa berfungsi sebagai daerah dukung
(hinterland) atau daerah penyuplai bahan makanan pokok, seperti
padi, jagung, ketela, kacang, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran,
dan daging hewan.
b) Desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (raw material) dan
tenaga kerja (man power) ditinjau dari sisi potensi ekonomi.
c) Dari sisi kegiatan kerja (occupation), desa dapat berfungsi sebagai
desa agraris, desa manufaktur, desa industri, dan desa nelayan.
Peranan desa dalam pembangunan wilayah sangat penting
mengingat potensi yang dimilikinya. Pengembangan desa perlu
mempertimbangkan potensi desa.
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Menurut Bintarto potensi desa

dapat diartikan sebagai berbagai sumber daya alam (fisik) dan sumber
daya manusia (non fisik) yang tersimpan dan terdapat di suatu desa,
yang meliputi potensi fisik dan nonfisik.11
a) Potensi fisik antara lain berupa lahan, air, iklim, flora, dan fauna.
1) Lahan: tidak hanya sebagai tempat pemukiman, tetapi juga bagi
tumbuh tanaman dan sumber bahan tambang dan mineral.
2) Air : potensi air yang bersih dan melimpah yang diperoleh dari
sungai, mata air, dan dalam tanah untuk keperluan minum,
irigasi, mencuci, memasak, dan keperluan lain.
3) Iklim : dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan letak topografis
desa.

Iklim berpengaruh terhadap pengembangan dan

pemanfaatan

lingkungan

perdesaan

untuk

persawahan,

perkebunan buah, tempat rekreasi, dan tempat peristirahatan.
4) Flora dan Fauna : di desa masih banyak lahan yang dapat
dikembangkan untuk usaha di bidang pertanian dan hewan
ternak banyak dibudidayakan di daerah perdesaan.
b) Potensi

Non

Fisik

seperti

penduduk,

lembaga

dan

organisasi sosial, serta aparatur pemerintahan desa.
1) Penduduk Desa : merupakan kelompok sosial dengan hubungan
yang erat dengan solidaritas tinggi yang penting sebagai
kekuatan dalam membangun wilayah perdesaan .
2) Lembaga dan Organisasi Sosial : merupakan suatu badan
perkumpulan

yang

membantu

masyarakat

desa

dalam

kehidupan sehari-hari, seperti BUMDES, Karang Taruna,
Posyandu, dan sebagainya.
3) Aparatur dan Pamong Desa : aparat desa bertugas menjaga
kelancaran administrasi desa dan menggerakkan sumber daya
manusia di desa.


@@
Bintarto, R, Geografi Desa, UP. Spring , Jogjakarta, 1983, hal 11. 
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Setiap desa memiliki potensi berbeda berdasar kondisi
lingkungan geografis seperti luas lahan, jenis tanah, tingkat kesuburan,
sumber air dan tata air yang berlainan menyebabkan corak
kehidupannya juga berbeda. Keadaan dan tata kehidupan penduduk
desa

memengaruhi

karakteristik

dan

perkembangan

desa.

Diperkirakan, 40% dari populasi penduduk di dunia menempati
wilayah perdesaan. Studi yang dilakukan oleh Johnson dan Brown
tentang wilayah perdesaan melihat kondisi lingkungan perdesaan
sesungguhnya dapat ditinjau dalam dua sisi, keunggulan dan
kekurangannya. 12
Tabel 2.
Keunggulan Lingkungan Desa
Kelemahan Lingkungan Desa
 ruang terbuka yang luas.
 area yang sarat dengan isu
kemiskinan.
 kepadatan penduduk rendah.
 tingkat kekerasan dan kejahatan  rendahnya pelayanan publik,
seperti
fasilitas
kesehatan,
relatif lebih rendah.
transportasi massa, pendidikan.
 kualitas lingkungan seperti air
 keterbatasan
peluang
dan
dan udara yang lebih baik.
lapangan pekerjaan, fasilitas
 rendahnya potensi polutan baik
hiburan.
akibat industrialisasi maupun
 Potensi
penyalahgunaan
transportasi.
narkoba.
 lingkungan mendukung dalam
menciptakan ketenangan secara  kualitas sumber daya manusia
yang terbatas.
emosional dan relaksasi bagi
warganya.
Potret masalah kawasan perdesaan di negara maju ini
sepertinya tidak terlalu jauh berbeda dengan pengalaman di Indonesia
yang merupakan negara berkembang. Penyebaran populasi penduduk
menunjukan bahwa sekitar 65% jumlah penduduk hidup di perdesaan,
dan 35% menetap di perkotaan.13

Populasi yang demikian besar

berada dalam kawasan perdesaan yang memiliki persoalan mendasar
terkait dengan tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan sarana
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dan prasarana, tingkat produktifitas pertanian dan pengolahan sumber
daya alam, pendidikan, derajat kesejahteraan, yang perkembangannya
jauh tertinggal dari wilayah perkotaan.14
Masalah kesejahteraan menjadi sangat krusial bagi kawasan
perdesaan karena berhubungan erat dengan tingkat kemiskinan yang
dapat berimplikasi pada masalah lainnya.

Kotak 1. Faktor Penyebab Kemiskinan di Perdesaan
Penyebab kemiskinan di desa ini dikarenakan oleh berbagai faktor,
diantaranya pengaruh pendidikan yang rendah, ketimpangan
kepemilikan lahan dan modal pertanian, ketidakmerataan investasi di
sektor pertanian, akses permodalan yang terbatas, akses terhadap
pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak memadai, kebijakan
pembangunan yang berdampak pada urbanisasi, tata pemerintahan
desa yang buruk, keterampilan tata kelola ekonomi yang tradisional,
serta akses terhadap layanan publik seperti jaminan sosial, kesehatan,
hingga ekonomi yang buruk.15
Selain itu, masalah perdesaan juga terkait struktural yang
disebabkan kapasitas dan kompetensi pemerintah desa sebagai
struktur perantara dan sekaligus agen pembaharu. Pemerintah desa
dianggap kurang mampu untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan
secara efektif akibat keterbatasan personel, kualitas aparatur yang
rendah, sumber pendapatan dan anggaran yang terbatas, tata
administrasi dan kelembagaan pemerintahan yang belum mapan, serta
lingkup kewenangan yang belum jelas.16

Permasalahan struktural

perdesaan ini bersanding dengan kompleksitas lainnya seperti
rendahnya aksesibilitas bagi partisipasi masyarakat dalam tatakelola
desa dan pada gilirannya menghambat upaya kemajuan desa.
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C. PERUBAHAN

LINGKUNGAN

PERDESAAN

DAN

IMPLIKASINYA BAGI PEREMPUAN
1) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN
LINGKUNGAN PERDESAAN
Menurut Soemardjan dan Soemardi, setiap masyarakat selama
hidupnya

pasti

mengalami

perubahan-perubahan,

baik

berupa

perubahan norma-norma, pola-pola perilaku seseorang, organisasi,
susunan dan stratifikasi masyarakat, dan juga mengenai lembaga
kemasyarakatan.17 Perubahan itu dapat terjadi secara cepat maupun
lambat, menarik perhatian khalayak atau sebaliknya, berdampak luas
maupun tidak ada dampaknya. Sedangkan J.L Gillin dan J.P Gillin
menjelaskan perubahan sosial sebagai variasi dari cara-cara hidup
yang diterima, yang disebabkan oleh perubahan-perubahan kondisi
geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi,
maupun karena difusi dan penemuan baru dalam masyarakat tersebut.
Perubahan dalam masyarakat dapat terjadi karena berbagai
faktor, baik yang sumbernya terletak di dalam masyarakat itu sendiri
seperti

bertambah

atau

berkurangnya

penduduk,

penemuan-

penemuan baru, pertentangan antara golongan, dan pemberontakan
atau evolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Sebab lain bisa
dikarenakan faktor dari luar masyarakat seperti akibat perubahan
geografis alam, lingkungan, bencana dan sebagainya.


Faktor-Faktor

Pendorong

Perubahan

Lingkungan

Perdesaan
a) Faktor Ekonomi : terjadinya perubahan corak kegiatan produksi
dan distribusi barang dan jasa, pola mata pencaharian serta
sumber daya ekonomi yang dapat menjadi akses bagi kegiatan
produktif penduduk desa.
b) Faktor Lingkungan : perubahan fungsi lingkungan yang
terencana

baik

karena

kegiatan

pembangunan

maupun
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perkebunan, perladangan dan industrialisasi, serta perubahan
lingkungan karena faktor alam yang tidak terduga seperti
gempa, banjir dan bencana lainnya.
c) Faktor Sosial :
1) Urbanisasi : menggambarkan proses perubahan dari suatu
wilayah dengan masyarakatnya yang semula adalah desa
atau bersifat pedesaan kemudian berubah dan berkembang
menjadi kota atau bersifat kekotaan akibat arus mobilitas
penduduk desa ke kota.
2) Perubahan kultural : kontak sosial dan intensitas komunikasi
antara kelompok masyarakat menghadirkan perubahanperubahan kebudayaan yang dapat mengikis nilai-nilai lokal,
tradisi kea rah modernisasi dan keterbukaan.
3) Perubahan

struktural

dan

kelembagaan

:

munculnya

kebijakan baru tentang desa berdampak pada perubahan tata
kelola administrasi dan pemerintahan desa yang didorong
oleh kepentingan akselerasi pembangunan desa secara
partisipatif dan sejalan dengan prinsip good village
governance.
struktur

Hal ini juga berdampak pada perubahan

dan

fungsi,

serta

kelembagaan

birokrasi

pemerintahan desa maupun lembaga-lembaga sosial dalam
masyarakat desa.
4) Perubahan pola mata pencaharian : laju pembangunan desa
dan urbanisasi berimplikasi pada perubahan pola mata
pencaharian dengan munculnya sektor industri dan jasa
yang menggantikan corak profesi sektor informal dan
berbasis agraris.
5) Modernisasi: perubahan desa dalam segala aspek yang
menuju ke arah lebih fungsional, rasional, komersial dan
meninggalkan tradisionalisme desa.
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Perubahan masyarakat desa saat ini lebih menuju ke arah
modernisasi dalam segala bidang.

Modernisasi di desa sendiri

merubah bentuk fisik desa karena pembangunan infrastruktur,
maupun nonfisik berupa perubahan nilai dan norma sosial, perilaku
dan gaya hidup masyarakat desa dan lain sebagainya. Menurut Everret
Rogers, modernisasi merupakan proses dengan mana individu berubah
dari cara hidup tradisional menuju gaya hidup yang lebih kompleks
dan maju secara teknologi serta cepat berubah.18
Modernisasi ini dialami oleh negara berkembang dari kota
sampai ke desa. Perubahan sosial dan budaya akibat modernisasi yang
cepat di era globalisasi karena teknologi komunikasi dan informasi
yang semakin canggih berlangsung di desa.

Menurut Bintarto ada

beberapa tujuan modernisasi desa yakni:19
1. Modernisasi dapat memberi gairah dan semangat hidup baru serta
menghilangkan monotomi dari kehidupan di desa, sehingga warga
desa tidak akan merasa jemu dengan lingkungan hidupnya.
2. Modernisasi desa dapat meningkatkan kesejahteraan sosial
ekonomi warga desa, sehingga dapat menahan arus urbanisasi
3. Modernisasi yang berarti suatu usaha meningkatkan bidang
pendidikan secara merata, sehingga akan dapat mengurangi arus
pelajar ke kota dan tenaga terdidik akan tetap tinggal di desa
membimbing warga desa lain yang belum maju.
4. Modernisasi di bidang pengangkutan akan secara berangsur
menghilangkan sifat isolasi desa.
5. Modernisasi merupakan tumpuan bagi pengembangan teknologi
perdesaan dan dalam proses pengembangnya warga desa dapat
diikutsertakan.
Modernisasi juga menyebabkan perubahan ciri-ciri perdesaan
tradisional dan desa modern. Desa mengalami revolusi akibat
perkembangan modernisasi dalam hal ilmu pengetahuan dan
teknologi, seperti:20
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1) Berkurangnya isolasi, menerima adanya perubahan seperti mulai
banyaknya teknologi yang digunakan, dibangunnya akses jalan
menuju lokasi perdesaan tersebut.
2) Komersialisasi dan rasionalisasi pertanian, dewasa ini pertanian
merupakan pekerjaan kompleks dan membutuhkan keahlian
khusus seiring kemajuan teknologi.
3) Urbanisasi kehidupan desa, dewasa ini tidak mungkin lagi
mengidentifikasi orang desa dengan melihat pakaian atau
perlakuannya yang kedesa-desaan, media masa yang dipakai di
desa dan kota hampir sama sehingga antara orang desa dan orang
kota memperoleh informasi yang sama, oleh karena itu perbedaan
antara desa dan kota dewasa ini semakin menipis.
2) DAMPAK

PEMBANGUNAN

BAGI

LINGKUNGAN

PERDESAAN.
Menurut Kuncoro, pembangunan merupakan upaya sadar untuk
mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna meningkatkan mutu
kehidupan rakyat.21 Sedangkan menurut Tadaro menyatakan bahwa
pembangunan merupakan proses menuju perbaikan taraf kehidupan
masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis.22 Pelaksanaan
pembangunan selalu disertai dampak seperti dua sisi satu keping mata
uang, baik yang menghasilkan kemajuan maupun kemunduran bagi
manusia ataupun lingkungan hidup. Dampak terhadap manusia yakni
meningkat atau menurunnya kualitas hidup manusia, sedangkan
dampak bagi lingkungan yakni meningkat atau menurunnya daya
dukung alam yang akan mendukung kelangsungan hidup manusia.
Beberapa

dampak

pembangunan

lingkungan

perdesaan

dapat

dijelaskan sebagai berikut :
a) Decline in Primary Employment (peluang pekerjaan utama yang
makin menyusut).

Arus urbanisasi yang deras membuat desa

mengalami krisis tenaga kerja produktif. Selain itu, krisis lahan
produktif seperti lahan pertanian membuat jenis-jenis pekerjaan
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utama sesuai karakteristik desa semakin menyusut. Generasi muda
desa lebih tertarik pekerjaan sektor formal maupun informal di
wilayah penyangga maupun perkotaan.
b) Rural Urban Migration (urbanisasi ke kota). Migrasi penduduk
desa ke kota untuk mengakses pekerjaan baru maupun peluang
yang sulit didapat di desa seperti pendidikan tinggi, infrastruktur
dan sebagainya. Urbanisasi ini berdampak pada penyusutan usia
produktif di desa.
c) Commuting Area (wilayah penyangga).

Desa menjadi wilayah

penyangga atau buffer zone bagi perkotaan terutama daerah
pinggiran kota.

Posisi ini berpengaruh terhadap pola ekonomi,

sosial dan pencaharian desa yang berfungsi memasok kebutuhan
bagi kota.
d) Retirement Homes (wilayah pensiunan).

Desa menjadi daerah

tujuan bagi para pensiunan untuk bermukim. Implikasinya, terjadi
lonjakan usia nonproduktif di desa dan kurang mendukung bagi
pengembangan inovasi dan kreatifitas di desa.
e) Second Homes (rumah simpanan). Desa menjadi daerah investasi
penduduk kota untuk bermukim pasca pension dari pekerjaannya.
Selain itu, desa mengalami pertumbuhan property yang berdampak
pada alih fungsi lahan dan dapat mengancam akses penduduk desa
terhadap tempat tinggal akibat persaingan dengan penduduk kota
yang berinvestasi rumah simpanan di desa.
f) Land Use (penggunaan lahan yang tidak terkendali). Industrialisasi
menyebabkan alih fungsi lahan-lahan produktif desa secara tidak
terkendali.

Dapat berpengaruh terhadap perubahan pola mata

pencaharian dan masalah konservasi lahan desa.
g) Infrastructure (minimnya infrastruktur). Minimnya infrastruktur
desa terjadi pada desa yang dianggap tidak memiliki nilai strategis
bagi investasi ekonomi.
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Selain itu, masalah keberpihakan para

pemangku kebijakan terhadap pembangunan infrastruktur dasar
belum begitu kuat di desa.
Selain

dampak

perubahan

yang

bersifat

fisik,

akibat

pembangunan juga berimplikasi pada terjadinya perubahan sosial
ekonomi masyarakat meliputi:
1. Perubahan mata pencaharian, yaitu sebelum industri bermata
pencaharian di sektor pertanian setelah adanya industri masyarakat
beralih ke sektor industri dan jasa.
2. perubahan kesempatan kerja, yaitu setelah berkembangnya industri
maka peluang kesempatan kerja semakin luas.
3. perubahan tingkat pendapatan, adanya perubahan pendapatan
masyarakat setelah berkembangnya industri.
4. Krisis nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal.
5. Disamping kerusakan lingkungan yang bersifat biofisik terdapat
pula

kerusakan

lingkungan

sosial

budaya

seperti

masalah

pengangguran, kurang makan, narkoba dan prostitusi merupakan
media yang subur untuk berkembangnya kejahatan.
Sementara itu, pembangunan juga menghadirkan peluang bagi
masyarakat perdesaan untuk meningkatkan kemajuan yang telah
diperolehnya, diantaranya :
1. Meningkatkan akses kesejahteraan ekonomi.
2. Peningkatan fasilitas layanan publik dasar seperti infrastruktur
transportasi, kesehatan, pendidikan dan komunikasi.
3. Diversifikasi corak ekonomi sebagai peluang perluasan kegiatan
produksi dan distribusi barang dan jasa, industrialisasi serta
penyerapan tenaga kerja.
4. Pengembangan kualitas SDM kawasan perdesaan.
3) PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN DAMPAKNYA BAGI
KEPENTINGAN PEREMPUAN.
Pelaksanaan pembangunan kerap mengabaikan isu penting
tentang kesenjangan yang ada di antara laki-laki dan perempuan dalam
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hal hak-hak, tanggung jawab, akses dan penguasaan terhadap sumber
daya alam serta pengambilan keputusan dalam keluarga, baik pada
level lokal maupun nasional.

Secara faktual, perempuan masih

dihadapkan pada persoalan klasik seperti kesempatan untuk mendapat
akses terlibat dalam perumusan hingga pelaksanaan kebijakan
pembangunan.

Pembangunan yang demikian, telah mengecualikan

eksistensi perempuan sebagai subjek pembangunan. Situasi stereotype
itu tidak hanya pada level nasional, tetapi juga potensial berlangsung
dalam pembangunan perdesaan.
Memang, upaya untuk meningkatkan akses bagi perempuan
dalam pembangunan telah menjadi perhatian serius dari seluruh
pemangku kepentingan. Namun demikian, secara umum peningkatan
tersebut masih belum sebagaimana diharapkan yaitu terwujudnya
keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hak
dan kesempatan berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.
Perempuan masih tertinggal di berbagai bidang dibanding lakilaki. Kebijakan publik sering diformulasikan dengan mengasumsikan
peran perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga, sehingga
mengurangi

hak

dan

kesempatan

perempuan

yang

akhirnya

mengukuhkan bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan
Gender di segala bidang pembangunan.

Untuk mewujudkan

kesetaraan dan keadilan Gender, harus dilakukan upaya pemberdayaan
perempuan guna peningkatan peran perempuan dalam proses
pengambilan keputusan di semua tahapan pembangunan serta
penguatan kelembagaan instansi pemerintah untuk melakukan
pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan.23
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Kotak 2. Potensi Masalah Perempuan dalam Pembangunan
Kondisi umum yang mendeskripsikan masalah perempuan dalam
pembangunan merupakan faktor potensial yang dapat terjadi dalam
pembangunan kawasan perdesaan. Secara faktual, pembangunan
kawasan perdesaan harus mampu menjawab tantangan nyata dimana
kualitas hidup perempuan dalam beberapa bidang pembangunan
masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Ketertinggalan
perempuan tersebut antara lain pada akses pendidikan, layanan
kesehatan bagi ibu dan anak, partisipasi di sektor publik (ekonomi dan
ketenagakerjaan), akses terhadap perlindungan hukum, serta
keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan pada struktur
kekuasaan informal maupun formal desa dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan pembangunan desa.
Konstruksi sosial tentang peranan laki-laki dan perempuan yang
tidak setara ini berdampak pada peminggiran kepentingan perempuan
sebagai subjek pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya
akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang
baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan
publik yang luas, terutama dalam pengambilan keputusan, baik dalam
keluarga maupun masyarakat. Masalah mendasar lainnya adalah
kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari
ketimpangan struktur sosial dan budaya masyarakat.
Problem lain dari ketidakadilan gender juga terlihat dari
rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya angka Indeks
Pembangunan Gender dan angka Indeks Pemberdayaan Gender.
Belum lagi berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif
terhadap perempuan, dan atau peduli anak. Hal ini menunjukkan
lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender,
terutama dalam berbagai program pembangunan.
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D. PERUBAHAN

PARADIGMA

PEMBANGUNAN

DAN

PERDESAAN

KEBIJAKAN
YANG

DALAM

BERKEADILAN

GENDER
1) PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
SEBAGAI UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN NASIONAL
Lahirnya

UU

No

6/2014

tentang

Desa

sesungguhnya

memberikan sebuah perspektif dan konsep baru dalam pembangunan
desa.

Desa kini tak lagi menjadi sebuah wilayah yang hidupnya

tergantung rangsangan dan stimulus pusat dan menjadi objek
pembangunan. Kebijakan yang baru ini mendorong Desa agar mampu
bertransformasi menjadi unit pemerintahan yang menggerakan
kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Konsep membangun desa tertuang dalam pasal Pasal 78 (1) UU
Desa,

disebutkan

bahwa

pembangunan

desa

bertujuan

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan

dasar,

pembangunan

sarana

dan

prasarana

desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Sementara desa membangun merupakan konsep pembangunan
bernuansa kawasan yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat

desa

di

kawasan

perdesaan

melalui

pendekatan

pembangunan partisipatif (Pasal 83 ayat 2).
Komitmen untuk menjadikan desa sebagai ujung tombak
pembangunan

nasional

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat, tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah, terutama
dalam alokasi anggaran pembangunan desa yang besarannya mencapai
10% dari dan di luar dana transfer ke daerah sesuai amanat UU Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa,.

Seperti diketahui, total anggaran

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di APBN 2017 mencapai
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Rp 764,9 triliun, yang kemudian dibagikan dalam bentuk Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH),
dan

Dana

Desa.

Pada

tahun

2018,

pemerintah

berencana

meningkatkan porsi (TKDD) sekitar 40% dari APBN 2018, sehingga
dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan
pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di luar Jawa dan
daerah pinggiran. Pada 2018, alokasi TKDD diperkirakan meningkat
menjadi 5,6% hingga 5,8% dari PDB.
Pemerintah juga akan memberlakukan perubahan formula
alokasi dana desa melalui penyesuaian bobot variabel dengan
penekanan pada variabel jumlah penduduk miskin. Adapun perubahan
formulasi proporsi Alokasi Dasar (AD) untuk pemerataan dan Alokasi
Formula (AF) untuk distribusi yang lebih berkeadilan. Aspek yang
berbasis keadilan berdasarkan kepada empat variabel, yaitu jumlah
penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis, dengan memberi bobot yang jauh lebih besar pada
aspek angka kemiskinan.
Dengan
mempercepat

demikian,
pengentasan

pemerintah
kemiskinan,

memiliki

tujuan

mengatasi

untuk

kesenjangan

penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik antardesa, dan
memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta
desa di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

Untuk

meningkatkan efektifitas penyaluran dana desa akan melalui beberapa
kebijakan.

Pertama,

pemerintah

akan

meningkatkan

kualitas

penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan
dan capaian output. Kedua, penyaluran dana desa juga akan melalui
Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

Negara

(KPPN)

memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

untuk

Selain itu,

kebijakan penggunaan dana desa juga akan difokuskan pada
pembangunan dan pemberdayaan manusia.
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Perubahan kebijakan tersebut di atas menunjukan bahwa
pembangunan desa telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan
nasional.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah yang memulai

pembangunan dari wilayah terpinggir yang mengalami ketimpangan
dalam distribusi kue pembangunan.

Perkembangan ini merupakan

momentum bagi masyarakat, khususnya perempuan desa untuk
menjadi stakeholder utama dalam pembangunan desanya.
2) SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN
KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN
AKSES BAGI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN
Pelibatan perempuan di ranah publik, terutama dalam
pembangunan

baik

dari

perencanaan

hingga

implementasinya

merupakan isu global yang telah mendapat prioritas dalam kebijakan
nasional Indonesia.

Sebagai tindaklanjut dari capaian dalam

Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development
Goals (SDGs) merupakan agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa
guna mendorong pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi
kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi
nyata, yang dicanangkan melalui Resolusi PBB pada 21 Oktober 2015.
Ada 193 negara yang menyepakati 17 tujuan dengan 169 indikator yaitu
antara

lain

pengentasan

segala

kemiskinan,

tanpa

kelaparan,

Kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan
gender, air bersih dan sanitasi, Energi bersih dan terjangkau, pekerjaan
layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan inftastruktur,
berkurangnya kesenjangan.
SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs yang berakhir pada
tahun 2015 lalu. SDGs sebagai agenda dunia pembangunan utamanya
untuk

kemaslahatan

manusia

dan

planet

bumi dengan

memberlakukan prinsip-prinsip universal yaitu prinsip yang bersifat
umum. Pemerintah Indonesia sangat serius dengan pelaksanaan
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indikator-indikator SDGs. Dengan mengintegrasikan agenda global ke
dalam rencana pembangunan nasional, Pemerintah mengambil
kepemilikan dan tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda
SDGs di Indonesia.
Pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan agenda
Sustainable Development Goals ( SDGs), dengan mengintegrasikan 169
indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024. Upaya Indonesia untuk melaksanakan
agenda SDG’s dibangun berdasarkan pengalaman atas pelaksanaan
agenda yang lalu. Selama 15 tahun pelaksanaan MDGs, Indonesia
berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan.
Komitmen ini diperkuat dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor
59

Tahun

2017, tentang

Pelaksanaan

Tujuan

Pembangunan

Berkelanjutan (Perpres SDGs). Pelaksanaan agenda SDGs menjadi
langkah strategi pembangunan nasional.
Dengan pertimbangan untuk memenuhi komitmen pemerintah
dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/Sustainable
memandang

perlu

Development
adanya

Goals

(SDGs),

penyelerasan

dengan

pemerintah
Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional. Perpres tersebut dimaksudkan sebagai
tindak lanjut kesepakatan dalam Transforming Our World: The 2030
Agenda for Sustainable Development guna mengakhiri kemiskinan,
meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan,
dan memerangi perubahan iklim. Perpres ini menetapkan 17 goals dan
169 target dan selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan selanjutnya dijabarkan
dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi
Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan.
Perpres ini mengamanatkan ditetapkannya: 1. Peta Jalan TPB
tahun 2016-2030 (paling lama 12 (dua belas) bulan); 2. RAN TPB
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tahun 2016-2019 (paling lama 6 (enam) bulan); dan 3. RAD TPB 20162019 (paling lama 12 (dua belas) bulan). Lampiran Perpres Nomor 59
Tahun 2017 menguraikan tujuan global, sasaran global, dan sasaran
nasional

RPJMN

2015-2019

yang

akan

dilaksanakan

oleh

Kementerian/Lembaga terkait. Tujuan global yang terdiri dari 17
tujuan, sebagai berikut:24
1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi
yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan
seluruh penduduk semua usia.
4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta
meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum
perempuan.
6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi
yang berkelanjutan untuk semua.
7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan
modern untuk semua.
8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh,
serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri
inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan
berkelanjutan.
12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan
dampaknya.
14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya
kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari,
menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16) Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk
pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk
semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan
inklusif di semua tingkatan.
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17) Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan
global untuk pembangunan berkelanjutan.
Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya relevan sebagai komitmen
global, tapi juga menjadi panduan untuk menjadi negara maju.
Perpres No 59 tahun 2017 menunjukkan konsistensi pemerintah untuk
melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan
nasional.

Tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial
masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan
yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga
peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi.
3) PAYUNG

HUKUM

BAGI

PARTISIPASI

PEREMPUAN

DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN
Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor
4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan di Pasal 4, Pasal 9 serta
penambahan satu ketentuan antara Pasal 17 dan Pasal 18 yaitu Pasal
17A, diatur dalam perubahan sebagai berikut:
a. Pasal 4 :
1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama,
embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan
sarana olahraga Desa.
4. Prioritas penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah
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Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat
Desa.
b. Pasal 9: Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang tidak
terpisah dari prioritas pembangunan nasional.
c. Pasal 17 A : Apabila ada peraturan yang lebih tinggi yang
mendorong perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka
dapat dilakukan dengan Musyawarah Desa.
Ketentuan

dalam

aturan

di

atas

menunjukan

bahwa

pemberdayaan perempuan memiliki dukungan legal dalam tata kelola
desa.

Hal ini menekankan bahwa perempuan sebagai aktor dalam

pemberdayaan masyarakat keberadaannya bersifat mandatori dan
tidak dapat dielakan oleh pemangku kekuasaan di desa.
Pelibatan perempuan di sektor publik juga menjadi isu utama
bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia (KPPPA RI). Sebagai leading sector dalam isu
pemberdayaan

perempuan,

KPPPA

telah

memiliki

sejumlah

instrument hukum dan grand desain untuk mencapai target
keterwakilan perempuan di sektor publik.

Salah satunya dengan

menetapkan Peraturan Menteri 10/2015 tentang Grand Design
Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada
Pemilu 2019.
Menurut Menteri PPPA Yohana Yembise, grand design atau
rancangan besar tersebut disusun untuk menjadi dasar pijakan
sekaligus panduan kinerja para pemangku kepentingan baik di
lingkungan

pemerintahan

pusat,

pemerintah

daerah,

lembaga

masyarakat, dan perguruan tinggi yang turut berpartisipasi aktif dalam
upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.25

Selain

itu, Permen 10/2015 menurut Yohana juga merupakan pengembangan
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operasionalisasi dari Permen 7/2013 tentang Panduan Peningkatan
Partisipasi Politik Perempuan di Legislatif.
Peningkatan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30
persen di DPR, DPD dan DPRD sudah menjadi agenda Kabinet Kerja
sebagaimana tertera di dalam Peraturan Presiden 2 Tahun 2015
tentang

RPJMN

2015-2019

yakni

meningkatnya

keterwakilan

perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan
di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

RPJMN 2015-2019

menjadi landasan bagi KPPPA untuk menyusun berbagai kebijakan
operasional dalam rangka meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas
bagi perempuan di ruang publik, terutama ranah politik.
Selain itu, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan
ini juga sejalan dengan komitmen global untuk menyukseskan agenda
UN Women tentang Planet 2030, yaitu gender equality 50:50 dalam
berbagai bidang pembangunan nasional dan daerah. Karena itu, grand
design harus dipersiapkan sedini mungkin agar perempuan yang
memiliki minat politik dapat menyiapkan diri menjadi calon legislatif
pusat dan daerah. Selain itu, para pemangku kepentingan pusat dan
daerah dapat berperan aktif untuk menciptakan iklim politik yang
kondusif guna membangun sistem demokrasi yang berkeadilan yang
ditandai yang ditandai dengan meningkatnya jumlah keterwakilan
perempuan di legislatif pusat dan daerah.
Kebijakan dan grand desain yang dikeluarkan oleh KPPPA tentu
harus dimaknai secara luas sebagai komitmen pemerintah dan peluang
untuk membuka ruang publik yang lebih luas dan akomodatif bagi
partisipasi politik perempuan dalam berbagai bidang pembangunan,
termasuk pembangunan desa. Perempuan desa dalam hal ini menjadi
kekuatan politik penting dan stakeholder utama yang keberadaannya
tidak

bisa

lagi

dianggap

sebagai

pelengkap,

namun

subjek

pembangunan yang setara dengan laki-laki dan sektor strategis
lainnya.
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E. STRATEGI

PEMBERDAYAAN

MENINGKATKAN

PEREMPUAN

PEMBANGUNAN

DALAM

LINGKUNGAN

PERDESAAN YANG BERPERSPEKTIF GENDER
1) PELUANG

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

DALAM

ALOKASI PEMBANGUNAN DESA
Menurut ketentuan dalam UU Desa, pembangunan tidak hanya
pada aspek infrastruktur fisik saja, tetapi juga diarahkan pada
pembangunan

manusia.

Hal

ini

dapat

berlangsung

dengan

meningkatkan akses masyarakat pada perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan desa. Atas dasar itu, UU Desa memberikan prioritas
penggunaan dana desa diantaranya untuk kegiatan pemberdayaan
masyarakat sebagai berikut :

Kotak 3. Peluang Pemberdayaan Perempuan dalam Alokasi
Desa
a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
b) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
c) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
d) Pengembangan sistem informasi Desa;
e) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa
penyandang disabilitas;
f) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan
bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
g) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif
yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
h) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat,
koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
i) Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan
pihak ketiga; dan
j) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang
sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam
Musyawarah Desa.
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Upaya membangun kemandirian desa dan menjadikan desa
sebagai subjek pembangunan nasional tentu tidak dapat dipisah dari
partisipasi masyarakat.

Menurut UU Desa, forum dan ruang bagi

partisipasi telah dibuka lebar dalam musyawarah perencanaan
pembangunan desa (musrenbangdes) dan musyawarah desa.26 Melalui
Musrenbangdes, perempuan dapat ikut serta mengajukan usulan
pembangunan desa, dan menjadi masukan bagi unit pemerintah di
atasnya untuk penyusunan rencana pembangun an jangka menengah
daerah (RPJMD-kabupaten/kota) dan RPJMN (nasional).
Sedangkan dalam musyawarah desa, perempuan 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 dan hibah ke desa. Musyawarah desa yang dimaksud adalah
forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan
unsur masyarakat desa untuk membahas hal-hal strategis, seperti
pembuatan perdes, RPJMN, RKP, penataan desa, kerja sama desa,
rencana investasi yang masuk desa, pembentukan BUM Desa, aset
desa, dan kejadian luar biasa lainnya.27
Selain itu, musyawarah desa juga diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dimana melibatkan 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.28
Selain itu musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain
sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
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Merujuk pada penjelasan diatas, kegiatan pemberdayaan
masyarakat telah mendapat momentum dalam struktur alokasi
tatakelola desa.
perempuan

Hal ini tentu harus dapat dimanfaatkan oleh

dengan

meningkatkan

peranannya

dengan

mengambilbagian dalam kegiatan pemberdayaan yang diarahkan
untuk meningkatkan akses, partisipasi, manfaat dan membangun
kemandirian perempuan dalam pembangunan desa.
Namun demikian, perempuan perdesaan juga harus menyadari
realitas bahwa peluang tersebut juga berbanding lurus dengan
tantangan yang harus dihadapi.

Meski regulasi telah memberikan

jaminan yang begitu besar terhadap partisipasi perempuan, hal ini
belum paralel dengan perubahan kultur dari birokrasi desa yang
seringkali justru menutup akses partisipasi bagi perempuan. Selain
itu, kultur masyarakat, terutama perempuan juga masih banyak
dihinggapi dengan apatisme dan masih terbelit kondisi patriarki yang
menghambat akses perempuan.
2) MAKNA PENTING PEREMPUAN SEBAGAI KEKUATAN
UTAMA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin
keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan desa, pasal 3 UU
Desa

menyebutkan

asas

partisipasi

dan

kesetaraan.

Proses

pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan menjadi ruang strategis bagi perempuan untuk terlibat.
Sehingga kebijakan pembangunan desa mempunyai visi keadilan
gender dan inklusif.
Partisipasi perempuan sebagai bagian yang tidak terlepas dalam
upaya pemberdayaan perempuan. Terkait dengan konsep partisipasi
ini Soewando (1984) menyebut bahwa peranan atau partisipasi
perempuan dalam pembangunan itu dapat dilihat dari dua sudut
pandang, yaitu :
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(a) perempuan sebagai waga Negara dalam hubunganya dengan
hak-hak dalam bidang sipil, politik, dan lain-lain, termasuk
perlakuan pada wanita dalam partisipasi tenaga kerja, yang
disebut sebagai fungsi eksteren, dan (b) wanita sebagai ibu
dalam keluarga dan sebagai istri dalam hubungan rumah
tangga, yang disebut fungsi interen.
Pemberdayaan dalam konteks gender adalah meningkatkan
kemandirian dan kekuatan internal perempuan, serta menekankan
kesetaraan perempuan dan laki-laki. Konsep pemberdayan perempuan
ini lebih ditekankan pada keinginan atau tuntutan membagi
kekuasaan,

representasi

dan

partisipasi

perempuan

dalam

pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Melly G. Tan mengatakan bahwa peranan perempuan dalam
pembangunan mengandung dua pengertian:
1) pembangunan memberi kemudahan bagi perempuan untuk ikut
berupaya meningkatkan diri dan keluarganya;
2) pembangunan memberi kemudahan bagi perempuan untuk
menyalurkan tenaga, ketrampilan, pikiran dan keahlianya dalam
proses pembangunan.
Pentingnya peranan perempuan dalam pemberdayaan tidak
lepas dari kondisi faktual dimana perempuan merupakan kelompok
rentan terdampak dari pembangunan yang tidak berkeadilan Gender.
Derasnya pembangunan tidak lantas membebaskan perempuan dari
belitan kemiskinan. Menurut Noerdin, ada 9 aspek yang membuat
perempuan mengalami kemiskinan, yakni:29
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Bagan 2.
Masalah Akses Perempuan dan Kemiskinan

3) PRINSIP DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pemberdayaan adalah suatu proses aktualisasi potensi yang
terdapat di lingkungan masyarakat, baik potensi sosial dan budaya
maupun fisis geografis. Suzanne Kindevatter mengemukakan bahwa:
”empowering is people gaining an understanding of and control over
social, economic, and/or political proces in order to improve their
standing in society”
kekuatan

pada

(pemberdayaan sebagai proses pemberian

masyarakat

agar

memiliki

kepekaan

terhadap

perkembangan sosial, ekonomi, dan politik sehingga mereka memiliki
keinginan dan kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan
posisinya dalam masyarakat).30
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Kotak 4. Karakteristik Aktivitas Pemberdayaan Perempuan
Suatu aktivitas perempuan dikatakan pemberdayaan manakala
memiliki empat karakteristik, yaitu; (1) community organization
(organisasi

komunitas);

(2)

worker

self

management

and

collaboration (kolaborasi dan pengelolaan mandiri); (3) participatory
approach (pendekatan bersifat partisipatif); dan (4) education for
justice (mendidik untuk keadilan).
Berdasarkan keempat karakteristik pemberdayaan tersebut,
perempuan akan memiliki kesadaran, keinginan, dan kemampuan
dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Kesadaran perempuan akan
mendorong untuk bersikap responsif terhadap suatu peristiwa, baik
yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat, baik
peristiwa sosial dan budaya maupun gejala alam. Keinginan
perempuan merupakan kekuatan motivasional secara intrinsik yang
menjadi motor penggerak perjuangan kaum perempuan dalam
meningkatkan harkat dan martabatnya di tengah masyarakat.
Kemampuan masyarakat bersumber dari potensi lingkungn yakni
potensi

sosial

dan

budaya

serta

fisis

geografis,

yang

dapat

diberdayakan, sehingga keberdayaan mereka dapat berkelanjutan.

Kotak 5. Strategi dan Prinsip Pemberdayaan
Selanjutnya Suzanne Kindevatter memberikan arahan tentang
strategi dan prinsip-prinsip pemberdayaan, yakni: (1) need oriented
(orientasi pada pemenuhan kebutuhan); (2) endogenous (muncul
sebagai dorongan dari dalam); (3) self-reliant (percaya pada
kemampuan sendiri); (4) ecologically sound (ramah lingkungan); dan
(5) based on structural transformations (berdasar pada transformasi
structural).31 Dalam upaya pemberdayaan, perempuan menjadi titik
sentral atau dengan kata lain dari, oleh, dan untuk perempuan.
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Berdasarkan kelima strategi pemberdayaan tersebut dalam
keterkaitan dengan pendayagunaan potensi lingkungan, maka: (1)
kebutuhan perempuan menjadi kunci utama (starting point) dalam
proses pemberdayaan; (2) lingkungan dimana perempuan berada
merupakan potensi lokal untuk didayagunakan, sehingga dapat
melahirkan rasa tanggung jawab (sense of responsibility) dalam
memelihara kelestariannya; (3) upaya pemberdayaan perempuan
bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya, manakala berhasil maka
proses

pemberdayaan

akan

berkelanjutan

dilaksanakan

oleh

masyarakat; (4) komponen lingkungan (baik fisik maupun nonfisik)
merupakan potensi yang dapat digunakan oleh perempuan sebagai
sumberdaya

dalam

proses

pemberdayaan;

(5)

pemberdayaan

perempuan dapat menimbulkan perubahan secara struktural kearah
yang lebih baik.
Sedangkan Friedman menjelaskan pemberdayaan sebagai suatu
pembangunan alternatif yang menekankan keutamaan politik melalui
otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat
yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui
partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan
langsung.32 Sementara itu, Chambers melihat bahwa pemberdayaan
merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilainilai sosial dan mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni
yang bersifat “people centered, participatory, empowering, and
sustainable (berpusat pada manusia, partisipatif, memperkuat, dan
berkelanjutan)”.

Merujuk pada konsep tersebut, maka pelaksanaan

pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, yakni :
a) kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang
memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan,
atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu
menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan
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upaya membangun aset material guna mendukung
pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi;
b) kecenderungan
sekunder,
yaitu
kecenderungan
yang
menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong
atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau
keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan
hidupnya melalui proses dialog.33
Unsur-unsur pemberdayaan pada umumnya adalah: (1) inklusi
dan partisipasi; (2) akses pada informasi;

(3) kapasitas organisasi

lokal; dan (4) profesionalitas pelaku pemberdaya. Keempat elemen ini
terkait satu sama lain dan saling mendukung.

Pemberdayaan

dimaksudkan juga untuk menciptakan keberdayaan perempuan agar
mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada
rakyat (people-centered development).
Sementara itu, Owin Jamasy menjelaskan bahwa para pelaku
program pemberdayaan, harus profesional dan komitmen untuk
mewujudkan seluruh prinsip pemberdayaan ke dalam setiap kegiatan
aksi program. Menurutnya ada dua belas prinsip yang harus dijadikan
kekuatan internal pelaku pemberdaya, yakni : 34
1) Para pelaku utama pemberdaya dan seluruh unsur stakeholders,
harus berlaku adil (melaksanakan prinsip kerja berdasarkan
keadilan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas kerja yang
adil).
2) Seluruh unsur stakeholders harus jujur (jujur kepada diri sendiri
dan jujur kepada orang lain).
3) Kemampuan melakukan problem solving, menumbuhkan dan
memasarkan inovasi, asistensi, fasilitasi, promosi, dan pemasaran
sosial.
4) Kerjasama dan koordinasi seluruh unsur stakeholders berdasarkan
kemitraan.
5) Partisipasi aktif dari seluruh unsur stakeholders.
6) Lingkup dan cakupan program berlangsung secara terpadu.
7) Mengutamakan penggalian dan pengembangan potensi lokal.
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8) Aktif melakukan mobilisasi dan peningkatan swadaya yang
bertumpu kepada kekuatan masyarakat sendiri/kelompok
sasaran (self-reliant development).
9) Mengembangkan metode pembinaan yang konstruktif dan
berkesinambungan.
10) Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara gradual/bertahap.
11) Seluruh unsur stakeholders harus konsisten terhadap pola kerja
pemberdayaan untuk kepentingan manusia seutuhnya. Oleh karena
itu pola dan cara kerja harus mampu menyentuh kepada seluruh
kepentingan masyarakat (SDM, ekonomi dan material serta
manajerial)
12) Komitmen serta peduli kepada misi pemberdayaan dan kepada
masyarakat miskin yang kurang mampu (Sense of mission, sense of
community, and mission driven profesionalism).
Pemberdayaan tidak hanya menyangkut pendanaan tetapi juga
peningkatan

kemampuan

sumber

kelembagaan.

Dengan

memandirikan

masyarakat,

daya

demikian

manusia

tujuan

memampukan,

(SDM)

akhirnya
dan

dan

adalah

membangun

kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik
secara berkesinambungan.

4) INDIKATOR,

TUJUAN

DAN

KELEMBAGAAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pemberdayaan perempuan merupakan suatu pilihan untuk
menentukan keberpihakan memperkuat kelompok rentan terdampak
akibat kondisi objektifnya yang mengalami marjinalisasi dalam
pembangunan. Menurut Gunawan Sumodiningrat untuk melakukan
pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan, yakni : 1)
Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus
dipihaki daripada laki-laki. 2) Penyiapan, artinya pemberdayaan
menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses,
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berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat. 3) Perlindungan,
artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.35
Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan agar dapat diukur
sejauhmana capaiannya, maka perlu adanya indikator yang harus
ditentukan. Menurut Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan
beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai
empowerment index atau indeks pemberdayaan, yakni :
1. Kebebasan mobilitas (kemampuan individu untuk pergi ke
luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya); 2. Kemampuan
untuk memutuskan membeli komoditas ‘kecil’ (kemampuan
individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga
sehari-hari); 3. Kemampuan membeli komoditas ‘besar’
(kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder
atau tersier); 4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputuan
rumah tangga; 5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga; 6.
Kesadaran hukum dan politik; 7. Keterlibatan dalam kampanye
dan protes-protes; 8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap
keluarga.36
Menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus
Strategi Pembangunan Nasional mengemukakan,
pemberdayaan, yakni :

ada empat indikator

37

1) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber dayasumber daya produktif di dalam lingkungan.
2) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset
atau sumber daya yang terbatas tersebut.
3) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai
kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas
pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
4) Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama
menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau
pembangunan secara bersama dan setara.
Selain indikator, memahami tujuan yang hendak dicapai dalam
kegiatan pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting. Menurut
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Riant Nugroho, tujuan dari program pemberdayaan perempuan
adalah:38
Kotak 6. Tujuan Pemberdayaan Perempuan
1) meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan
diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif
(subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembagunan seperti
yang terjadi selama ini.
2) meningkatkan
kemampuan
kaum
perempuan
dalam
kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan
keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana,
pelaksana,
maupun melakukan monitoring dan evaluasi
kegiatan.
3) meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola
usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar
untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga,
maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
4) meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di
tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan
agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan
pada wilayah tempat tinggalnya.
Aspek penting lainnya dari pemberdayaan masyarakat adalah
bagaimana institusionalisasi dari kegiatan pemberdayaan. Menurut
para ahli setidaknya ada empat cara membedakan kelembagaan
dengan organisasi, yaitu: 39
1. Kelembagaan adalah tradisional, organisasi modern.
2. Kelembagaan dari masyarakat itu sendiri, organisasi datang dari
atas.
3. Kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinum.
Organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga.
Organisasi yang sempurna telah melembaga.
4. Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan. Organisasi sebagai
organ kelembagaan.
Sementara

itu,

kelembagaan

pemberdayaan

dalam

perkembangannya juga dapat dilihat dari keberadaan komponen
kelembagaan yang meliputi : 1. Person (orang). Orang-orang yang
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terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas. 2.
Kepentingan.

Orang-orang

kepentingan/tujuan,
berinteraksi.

3.

tersebut

sehingga

Aturan.

sedang

mereka

Setiap

diikat

terpaksa

kelembagaan

oleh

harus

satu
saling

mengembangkan

seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga
seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga
tersebut. 4. Struktur. Setiap orang memiliki posisi dan peran, yang
harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah
posisinya dengan kemauan sendiri.40
Inti dari kelembagaan menyangkut bagaimana pola interaksi
antar individu dalam kegiatan pemberdayaan.

Pola interaksi ini

menentukan kekuatan pemberdayaan sebagai suatu kegiatan yang
terorganisir. Bagaimana kelembagaan pemberdayaan dapat diamati
dari interaksi yang berlangsung, seperti apakah interaksi tersebut
berbentuk formal atau nonformal ?, apakah pola horizontal atau
vertikal?, apakah berbasiskan ekonomi atau bukan?, apakah bersifat
temporer atau tempo yang lama?, apakah merupakan hal yang biasa
atau hal baru ?, apakah berpola atau acak ? apakah karena perintah
atau bukan?. Berdasarkan interaksi yang terjadi dalam kelembagaan,
Syahyuti menegaskan tentang 10 prinsip dalam pengembangan
kelembagaan seperti berikut : 1. Bertolak atas kondisi yang ada 2.
Kebutuhan 3. Berpikir dalam kesisteman 4. Partisipatif 5. Efektifitas 6.
Efisiensi 7. Fleksibilitas 8. Nilai tambah atau keuntungan 9.
Desentralisasi 10. Keberlanjutan.41
5) PENDAMPINGAN

DAN

PEMBENTUKAN

KELOMPOK

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pemberdayaan perempuan dapat didefinisikan sebagai tindakan
sosial

dimana

kaum

perempuan

sebagai

sebuah

komunitas
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mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan
kolektif untuk memecahkan yang dihadapinya atau memenuhi
kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang
dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul
secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan
interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja
sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun
perspektif profesional.
Perempuan seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya
baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan
eksternal dari lingkungannya. Pendamping masyarakat kemudian
hadir

sebagai

agen

perubah

yang

turut

terlibat

membantu

memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan dengan
demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok
marjinal dan para pelaku pemberdayaan untuk secara bersama-sama
menghadapi beragam tantangan seperti; (a) merancang program
perbaikan kehidupan sosial ekonomi, (b) memobilisasi sumber daya
setempat (c) memecahkan masalah sosial, (d) menciptakan atau
membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan (e) menjalin
kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks
pemberdayaan perempuan.
Para

pelaku

penggerak

dalam

kegiatan

pemberdayaan

perempuan dapat menjalankan peranannya melakukan pendampingan
masyarakat.

Menurut Jim Ife, peran pendamping umumnya

mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan
masyarakat, dan peran-peran teknis bagi perempuan dan masyarakat
marjinal yang didampinginya.42
1. Fasilitator, berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan
dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan
peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan
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negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama,
serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
2. Pendidik, agen yang melatih, memberi masukan positif dan direktif
berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar
gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang
didampinginya.
3. Perwakilan masyarakat, kaitannya dengan interaksi antara
pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan
demi kepentingan masyarakat dampingannya, membangun
jaringan dan advokasi.
4. Peran-peran teknis, aplikasi keterampilan yang bersifat praktis
seperti; melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok,
menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi,
dan mencari serta mengatur sumber dana.
Perempuan sebagai aktor utama dalam kegiatan pemberdayaan
memiliki peranan sentral dalam mendorong munculnya kesadaran
pengorganisiran
masyarakat.

dan

pembentukan

kelompok

pemberdayaan

Dalam perspektif pembangunan, kelompok dianggap

sangat strategis dalam meningkatkan partisipasi sosial, memfasilitasi
proses belajar, dan bahkan sebagai wadah bersama dalam penyaluran
aspirasi.

Kelompok mempunyai karakteristik sebagai berikut : (1)

Terdiri dari dua orang atau lebih, (2) Berinteraksi satu sama lain, (3)
Saling membagi beberapa tujuan yang sama, (4) Melihat dirinya
sebagai suatu kelompok.
Kelompok

tidak

sekedar

instrumen

untuk

implementasi

kebijakan, tetapi merupakan wadah pemberdayaan perempuan
perdesaan melalui pendekatan yang mampu melibatkan mereka dalam
proses pengembangan kebijakan, perencanaan, aksi sosial politik, dan
proses pendidikan.43 Esensi proses pemberdayaan yang digarikan oleh
Ife tersebut menjadi argumentasi bahwa upaya revitalisasi peran
kelompok

hanya

dapat

dilakukan

melalui

proses-proses

yang

partisipatif, dari tahap pembentukan atau inisiasi, perencanaan, aksi,
pengawasan atau evaluasi, hingga pada berbagi hasil yang diperoleh
kelompok.
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Interaksi yang intens dalam kelompok dapat menumbuhkan
kepedulian mereka terhadap potensi komunitas yang dimiliki, proses
pembelajaran, membangun solidaritas sosial, serta meningkatkan etos.
Kelompok dapat berkembang ketika menaruh perhatian yang besar
pada pengembangan potensi anggota pada aspek sosial, ekonomi dan
politik.44
Sementara

itu,

Chamala

(1995)

menjelaskan

bahwa

pembentukan kelompok yang efektif memerlukan waktu sedikitnya
enam bulan, dari masa inisiasi hingga pengembangan fungsi kelompok.
Pada masa inisiasi terbangun kesadaran bersama akan eksistensi
masalah dan kebutuhan diantara anggota dan pengurus kelompok.
Setelah inisasi dilalui, maka pengembangan fungsi kelompok akan
berlangsung. Tahap tersebut menurut Chamala merupakan inti dari
proses pemberdayaan kelompok, yang pada gilirannya munculnya
kepercayaan akan kemampuan diri (self-empowerment), tanggung
jawab, dan komitmen.
Model pembentukan suatu kelompok pertama kali diajukan oleh
Bruce Tackman.

Teori ini dikenal sebagai salah satu teori

pembentukan kelompok yang terbaik dan menghasilkan banyak ide-ide
lain setelah kosep ini dicetuskan.
Tabel 3
Pembentukan Kelompok Pemberdayaan45
Tahap Pembentukan Kelompok
Bentuk Kegiatan
Pada tahap ini kelompok baru saja dibentuk dan
diberikan tugas. Anggota kelompok cenderung untuk
bekerja sendiri dan walaupun memiliki itikad baik
namun mereka belum saling mengenal dan belum
saling percaya.
Tahap 2 – Storming Kelompok
mulai
mengembangkan
ide-ide
berhubungan dengan tugas-tugas yang mereka
hadapi. Mereka membahas isu-isu semacam masalah
yang harus mereka selesaikan. Anggota kelompok
saling terbuka dan mengkonfrontasi ide-ide dan
Fase
Tahap 1 – Forming
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Tahap 3 – Norming

Tahap
4
Performing

–

Tahap
5
Adjourning
Transforming

dan

F. BERBAGAI

perspektif mereka masing-masing. Pada beberapa
kasus, tahap storming cepat selesai. Namun ada pula
yang mandenk pada tahap ini.
Terdapat kesepakatan dan konsensus antara anggota
kelompok. Peranan dan tanggung jawab telah jelas.
Anggota kelompok mulai dapat mempercayai satu
sama lain seiring dengan mereka melihat kontribusi
masing-masing anggota untuk kelompok.
Kelompok dalam tahap ini dapat menyelesaikan
pekerjaan dengan lancar dan efektif tanpa ada konflik
yang tidak perlu dan supervisi eksternal. Anggota
kelompok saling bergantung satu sama lainnya dan
mereka saling respect dalam berkomunikasi.
Tahap dimana proyek berakhir dan kelompok
membubarkan diri. Kelompok bisa saja kembali pada
tahap mana pun ketika mereka mengalami
perubahan.

PENGALAMAN

DALAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT LINGKUNGAN PERDESAAN
1) PENGEMBANGAN

ECOVILLAGE

DI

WILAYAH

PERDESAAN DI JAWA BARAT
Eco village adalah konsep tata ruang dan wilayah yang
memperhatikan kualitas penduduk dan kualitas ekologis secara holistic
karena melibatkan semua dimensi kehidupan makhluk hidup. Eco
village

merupakan

mempertimbangkan

pembangunan
pencapaian

kawasan
kualitas

perdesaan

individu,

yang

keluarga,

masyarakat serta kualitas lingkungan alam yang berkelanjutan. Dengan
demikian diharapkan masyarakat desa mengalami peningkatan
kesejahteraan tanpa harus merusak lingkungan, arus balik dari kota ke
desa yang dapat mengurangi masalah kependudukan, masalah
urbanisasi, masalah energi, serta masalah sosial perkotaan yang
semakin kompleks.
Anggota masyarakat eco village disatukan oleh kesamaan secara
ekologis, sosial ekonomi, dan nilai spiritual serta budaya. Sebuah
kampung yang terkategori eco vilage biasanya diisi oleh orang yang
peduli akan kelestarian lingkungan dengan berupaya mengoptimalkan
transaksi materi dan energi dengan lingkungannya. Namun demikian,
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pemerintah tetap memiliki tanggungjawab dan peran terpenting untuk
pengembangan eco village.

 

 

    

      

Oleh: Siska Nirmala Puspitasari
24 Mei, 2017 - 11:00

BOGOR, (PR).- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, bersama Warga Kampung
Naringgul Ciasin RW 10, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, melakukan
panen ikan perdana dari selokan. Selama setahun terakhir ini, selokan dimanfaatkan warga
setempat sebagai sarana budidaya ikan.
Warga Kampung Naringgul Ciasin memang telah menerapkan budaya Eco-Village, atau
prinsip desa berbudaya lingkungan. Mereka memanfaatkan selokan irigasi Ciasin yang
mengalir membelah kampung tersebut, untuk budidaya ikan-ikan air tawar. Padahal
sebelumnya, selokan tersebut dipenuhi sampah. Namun kini selokan tersebut memberikan
manfaat bagi warga, dan juga keasriannya dapat dinikmati masyarakat sekitar.
"Kita kan gak menduga, di satu Desa seperti ini dimana bangunan sangat rapat-rapat, ada
selokan kecil yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal yaitu dengan
memelihara ikan. Ada ikan mas, ikan koi, saya kira ikan nila juga bisa disini," kata Deddy
Mizwar, saat berkunjung ke Desa Bendungan Kabupaten Bogor, Selasa, 23 Mei 2017.
Dia mengatakan 'kerajinan tangan' masyarakat tersebut, bila dikembangkan lebih lanjut, dapat
pula mendatangkan manfaat ekonomi. Keasrian desa bisa dikembangkan sebagai potensi
wisata desa berbudaya lingkungan.
Sementara budidaya ikan yang dilakukan masyarakat bisa jadi modal mengembangkan
kewirausahaan masyarakat salah satunya di bidang kuliner. Adapun berbagai potensi lainnya
yang masih bisa digali.
Deddy mengaku kaget sekaligus bangga melihat upaya yang dilakukan masyarakat di desa
tersebut. Karena itu, ia secara pribadi dan juga mewakili pemerintah provinsi Jawa Barat
mengapresiasi inisiasi yang dilakukan secara gotong-royong itu.
"Itulah contoh bagaimana kalau kita menjaga alam dengan baik, maka alam mendatangkan
suatu keuntungan atau berbagai manfaat di kehidupan kita," ungkapnya.
"Kalau dikembangkan lagi, ini juga bisa jadi daerah wisata, bisa juga ada kuliner disini, serta
berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Deddy Mizwar mengatakan, pemanfaatan di lahan Selokan kecil sebagai sarana
pembudidayaan ikan, di Jawa Barat sendiri, baru ada di desa ini. Dirinya pun menuturkan
potensi untuk menduplikasi kegiatan serupa, sangat bisa dilakukan, karena kawasan sumber
daya air di Jawa Barat dimana-mana sangat banyak.
"Kita lihat juga bagaimana disini memperlakukan sungai, atau selokan sebagaimana layaknya
sebagai sumber kehidupan, jangan sungai dikotori dengan sampah, dengan limbah, dengan
kotoran ternak, malah merusak kualitas sungai itu sendiri," katanya.
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"Justru kita lihat di desa ini memanfaatkan sungai dengan baik sehingga mendatangkan
keuntungan. Selanjutnya generasi yang akan datang, ditanamkan agar berwawasan lingkungan
untuk menjaga keseimbangan pembangunan," sambungnya.
Rencananya, warga sekitar akan memenuhi selokan yang mengalir di desa mereka dengan
berbagai ikan air tawar hingga sepanjang 2 kilometer selokan. Saat ini, baru sekitar 300 meter
selokan yang telah terisi ikan. Setiap sekat sekitar 3 meter dan mampu menghasilkan 100
kilogram ikan air tawar.***
Sumber

:

http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/05/24/ecovillage-warga-

desa-bendungan-panen-ikan-dari-selokan-401802

2) ORGANIC VILLAGE DI JAWA TENGAH
Pengembangan Organic Village merupakan kemitraan multi
stakeholder yang melibatkan sektor swasta (Toyota) sebagai bagian
dari program corporate social responsibility, dengan penduduk desa
(kelompok pemberdayaan petani), dan pemerintah desa/daerah. di
Desa Mlaten, Kecamatan Mijen, Demak.

Di dalam desa organik

tersebut petani mendapatkan fasilitas pengolahan padi yang mutakhir
mulai

mesin

pengeringan,

pembuat

pupuk

kompos,

hingga

penggilingan padi. Program pemberdayaan ini membuka peluang bagi
metode pengolahan pertanian dengan cara organik sehingga tidak
semua petani diperkenankan untuk menggunakan teknologi baru
tersebut.
Melalui

program

ini,

Toyota

membantu

petani

mengembangkan pertanian organik dengan dua langkah.

untuk

Pertama,

dalam bentuk pendidikan dan pengembangan keterampilan, mengenai
pembuatan sarana produksi organik ( pembuatan pupuk, bibit, dan
pestisida), sistem budidaya pertanian organik, teknologi pasca panen,
kemudian distribusi dan pemasaran beras organik. Kedua yang akan
diberikan melalui program ini, berbentuk fasilitas alat pertanian,
seperti bangunan dan mesin pengering dan penggiling padi, serta
mesin

pengolahan

pupuk

kompos.

Proses

penggilingan

dan

pengemasan beras pun dapat menggunakan unit proses yang
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terintegerasi, dan bisa menjaga beras tetap pada kualitas yang baik dan
bersaing di pasar.
Pengemasan beras juga mengadopsi sistem vacuum, sehingga
dapat menjaga kualitas beras dalam jangka waktu yang lama. Program
ini juga diharapkan mampu membantu masyarakat desa untuk
memperoleh dan menikmati hasil pertanian melebihi ekspektasi
mereka,

baik

secara

ekonomi,

lingkungan

dan

sosial

secara

berkelanjutan.

Toyota Bangun Desa Organik Petani di Demak
Kompas.com - 08/03/2017, 15:02 WIB
Demak, KompasOtomotif - PT Toyota Astra Motor (TAM) kembali merealisasikan
sumbangsihnya kepada masyarakat pada sektor lingkungan dalam program Car For Tree,
dengan membangun Toyota Organic Village (TOV) di Desa Mlaten, Demak Jawa
Tengah, Rabu (8/3/2017). Gelontoran dana yang dikeluarkan mencapai Rp 2,5 miliar.
Sebelumnya TAM sudah berhasil membangun dan memberdayakan beberapa fasilitas
lingkungan, seperti misalnya di Jakarta, ada Ancol Eco Park dan Taman Semanggi.
Kegiatan kini kembali diperluas dengan mengusung konsep baru TOV, di mana
pemberdayaan petani Desa Mlaten, melalui pertanian berbasis organik dan ramah
lingkungan.
Henry Tanoto, Vice President Director TAM mengatakan, kalau program ini diharap bisa
berperan dalam pemberdayaan petani dengan keunggulan lokal yang dimiliki, dan makin
memahami pertanian berbasis organik yang punya manfaat besar.
"Terciptanya pola pertanian ini akan berdampak pada kualitas lingkungan yang membaik,
sehingga sanggup mewujudkan masyarakat petani dengan pola agribisnis berkelanjutan
untuk taraf hidup yang terus meningkat," ucap Henry di sela-sela acara peresmian, Rabu
(8/3/2017).
Sekertaris Daerah Sri Puryono, mewakili Gubernur Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi
program yang dilakukan Toyota. "Semoga kerjasama ini bisa berlanjut lebih luas ke
daerah lainnya di Jawa Tengah. Ini merupakan peran nyata Toyota untuk ikut
memperkuat kedaulatan nasional di bidang pangan dan ekonomi," ujar Sri Puryono.
Melalui program ini, Toyota coba membantu petani untuk mengembangkan pertanian
organik dengan dua langkaH. Pertama, dalam bentuk pendidikan dan pengembangan
keterampilan, mengenai pembuatan sarana produksi organik ( pembuatan pupuk, bibit,
dan pestisida), sistem budidaya pertanian organik, teknologi pasca panen, kemudian
distribusi dan pemasaran beras organik.
Lalu langkah kedua yang akan diberikan melalui program ini, berbentuk fasilitas alat
pertanian, seperti bangunan dan mesin pengering dan penggiling padi, serta mesin
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pengolahan pupuk kompos. Proses penggilingan dan pengemasan beras pun dapat
menggunakan unit proses yang terintegerasi, dan bisa menjaga beras tetap pada kualitas
yang baik dan bersaing di pasar.
Pengemasan beras juga mengadopsi sistem vacuum, sehingga dapat menjaga kualitas
beras dalam jangka waktu yang lama. Program ini juga diharapkan mampu membantu
masyarakat desa untuk memperoleh dan menikmati hasil pertanian melebihi ekspektasi
mereka, baik secara ekonomi, lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.
Sumber:
http://otomotif.kompas.com/read/2017/03/08/150200215/toyota.bangun.desa.organik.peta
ni.di.demak.

3) DESA AGRO WISATA DI JAWA TENGAH
Hasil pertanian yang paling terkenal dari kabupaten Demak
adalah Belimbing Deka dan Jambu Delima khas Demak. Rasa yang
disuguhkan oleh kedua jenis buah ini memang beda dengan jenis
jambu dan belimbing yang tumbuh dari daerah lain. Tidak heran jika
beberapa tahun terakhir ini, potensi hasil buah tersebut dijadikan
lahan wisata agro yang menarik. Selain menikmati kelezatan buah
segar yang dapat langsung dipetik dari pohonnya, pengunjung juga
disuguhi pemandangan dan nuansa pedesaan yang tenang dan jauh
dari hiruk pikuk perkotaan. Hal ini menjadikan lokasi agrowisata di
Demak ini ramai dikunjungi oleh masyarakat perkotaan.
Letak dari lokasi agrowisata buah ini ada di beberapa desa yang
mayoritas saling berdekatan. Mulai dari Desa Betokan, Tempuran,
Sidomulyo, Wonosari, dan Mranak akan menyediakan layanan
agrowisata buah yang didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Demak ini.

Konsep agro wisata ini sendiri melibatkan

kelompok-kelompok tani dalam Forum Rembug Klaster Hortikultura.
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Agrowisata Buah di Demak
Kompas.com - 08/02/2010, 11:22 WIB
Demak, Kompas - Pemerintah Kabupaten Demak mengembangkan agrowisata belimbing dan
jambu merah delima dengan konsep pengunjung dapat memetik langsung dari pohon. Agrowisata
buah ini akan dikembangkan di Desa Betokan, Tempuran, Sidomulyo, Wonosari, dan Mranak.
"Di kawasan agrowisata buah belimbing dan jambu merah delima pengunjung juga akan diajak
menikmati suasana alam perdesaan dengan sajian makanan khas dari Kabupaten Demak yang
berasal dari hasil bumi," ujar Kepala Seksi Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Demak Amiruddin, seperti dikutip Antara, Minggu (7/2), di Demak.
Amiruddin mengatakan, untuk mengembangkan agrowisata tersebut, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Demak menambah berbagai fasilitas serta memperbaiki akses masuk ke
sejumlah desa tersebut. Sarana transportasi yang disediakan di desa agrowisata tersebut berupa
dokar yang ditarik seekor kuda untuk berkeliling desa.
Melalui biro perjalanan, kata Amiruddin, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Demak
akan menawarkan paket agrowisata yang dipadukan dengan wisata religi di wilayah Kabupaten
Demak kepada wisatawan mancanegara maupun domestik.
"Perpaduan tersebut sudah kami lakukan beberapa kali uji coba dan ternyata mendapat respons
yang cukup positif dari masyarakat terutama pada musim panen dua buah tersebut, yakni bulan
Juni dan Oktober," katanya.
Tujuan pengembangan agrowisata dan perpaduan tersebut, kata Amiruddin, adalah untuk
menambah jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Demak
dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. (ANTARA/IKA)
Sumber
http://travel.kompas.com/read/2010/02/08/11224697/.Agrowisata.Buah.di.Demak
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PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN
TATAKELOLA PEMBANGUNAN PERDESAAN
INTISARI MODUL

TEKNOLOGI

DALAM

Modul ini berisi tentangkemajuan sistem informasi
danteknologi yang telah mengubah segenap aspek
kehidupan dalam masyarakat dan pemerintahan.
Seiring dengan perubahan tersebut, maka peran sistem
informasi dan teknologi terutama dalam tatakelola
pembangunan di perdesaan menjadi semakin penting.
Karena itu, dibutuhkan kemampuan untuk memahami
dan mengetahui pemanfaatan barbagai macam sarana
informasi dan teknologi tersebut untuk kemajuan dan
kesejahteraan Desa.

TUJUAN

Memberikan

PEMBELAJARAN

penggunaan sistem informasi dan teknologi dalam

pemahaman

tentang

pentingnya

proses pembangunan perdesaan
KOMPETENSI UTAMA

Peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai
macam

sarana

pemanfaatannya

informasi

dan

dalam

proses

teknologi

serta

pembangunan

perdesaan.
KOMPETENSI
PENDUKUNG

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
1) Memahami apa yang dimaksud dengan Sistem
Informasi dan Teknologi
2) Mengetahui regulasi atau perundang-undangan
tentang Desa yang mengatur tentang Sistem
Informasi Desa (SID) dan pembangunan Desa
3) Menjelaskan alasan mendasar pentingnya SID
dalam tatakelola pembangunan perdesaan;
4) Mengetahui ragam media informasi yang ada di
perdesaan;
5) Memahami
informasi

manfaat
dan

dari

teknologi

penerapan
dalam

sistem

mendukung

pembangunan perdesaan.
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SESI 6:

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKONOLOGI DALAM
TATAKELOLA PEMBANGUNAN PERDESAAN



Waktu : 120 Menit



KOMPETENSI UTAMA
Peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai macam sarana
informasi dan teknologi serta pemanfaatannya dalam proses pembangunan
perdesaan.



KOMPETENSI PENDUKUNG
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
1) Memahami apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi dan Teknologi;
2) Mengetahui regulasi atau perundang-undangan tentang Desa yang
mengatur Sistem Informasi Desa (SID) dan pembangunan Desa;
3) Menjelaskan

alasan

mendasar

pentingnya

SID

dalam

tatakelola

pembangunan perdesaan;
4) Mengetahui ragam media informasi yang ada di perdesaan;
5) Memahami manfaat dari penerapan sistem informasi dan teknologi
dalam mendukung pembangunan di perdesaan.


METODE:
1. Pemaparan
2. Curah Pendapat
3. Diskusi Kelompok dan Pleno
4. Simulasi



ALAT/BAHAN:
1. Flipt Chart




2. Spidol
3. Laptop
4. Projector
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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 sistem
informasi dan teknologi dengan mengajukan beberapa pertanyaanseperti:
a. Apa yang peserta pahami tentang sistem informasi dan teknologi?; b.
Apakah di Desanya telah dikembangkan sistem informasi dan teknologi?;
Bagaimana sistem kerjanya? c. Apa tujuan dikembangkannya sistem
informasi dan teknologi?; d. Apa saja manfaatnya?; e. Siapa saja
penerima

manfaat?

Berikan

kesempatan

kepada

peserta

untuk

mengungkapkan pendapat, kritik dan saran terkait pertanyaan tersebut;
3. Fasilitator

melanjutkan

sesi

dengan

menampilkan

presentasi

menggunakan projector yang menjelaskan materi tentang memahami
sistem informasi dan teknologi; ragam media informasi di Desa; serta
sistem

informasi

dan

teknologi

dalam

tatakelola

pembangunan

perdesaan.
4. Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok dan minta mereka
untuk mendiskusikan kombinasi sistem informasi dan teknologi mana
yang

paling

bermanfaat

dalam

menyampaikan

pelayanan,

dan

meningkatkan partisipasi masyarakatterkait dengan beberapa tema
berikut: pelayanan pemerintah Desa, kesehatan, pendidikan, akses ke
sumber pengetahuan, pertanian, dan perdagangan, dll.
5. Fasilitator

meminta

peserta

untuk

mempesentasikan

dan

mensimulasikan hasil diskusi plano kelompoknya serta meminta
tanggapan dari peserta lainnya.
6. Fasilitator menutup sesi
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A.PENGANTAR
Berkembangnya sistem informasi dan teknologi telah menyebabkan perubahan
besar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, terutama sejak ditemukannya
internet. Internet membuat informasi menjadi lebih cepat dan mudah untuk diakses
sehingga membuat semua orang dapat saling terhubung satu sama lain tanpa terbatas
pada ruang dan waktu lagi. Perkembangan internet ini semakin meluas dengan hadirnya
berbagai fasilitas teknologi seperti: televisi, radio, handphone, komputer, laptop, tablet
serta berbagai fasilitas media lainnya. Harga jual berbagai perangkat teknologi yang
semakin terjangkau membuat masyarakat mulai terbiasa dengan penggunaan berbagai
fasilitas teknologi sebagai media atau sarana untuk menjalin interaksi. Di perdesaan,
masyarakat bahkan sudah tidak asing lagi dengan internet, yang dapat diakses melalui
perangkat seluler atau handphone, komputer, laptop dan lain-lain. Dapat dikatakan
bahwa penggunaan sistem informasi dan teknologi pada saat ini sudah menjadi suatu
kebutuhan dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari baik itu untuk tujuan mencari
informasi, pekerjaan, menyalurkan hobi, perdagangan, pertanian, pendidikan, pelayanan
publik, dll.
Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki kurang lebih 17.508
pulau yang tersebar dari Sabang (Provinsi Aceh) sampai Merauke (Provinsi Papua) jelas
sekali sangat membutuhkan sistem informasi dan teknologi untuk mendukung
keberhasilan proses pembangunannya, terutama di perdesaan yang memang masih
belum banyak merasakan sentuhan hasil pembangunan yang telah dilakukan. Padahal,
keberhasilan

pembangunan

nasional

juga

sangat

ditentukan

oleh

kemajuan

pembangunan di Desa-Desa. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun
2014 yang dirilis oleh BPS dan Bappenas terungkap bahwa terdapat 74.093 Desa
diseluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, masih terdapat sekitar 20.167 masuk kategori
Desa tertinggal. Salah-satu faktor yang menjadi hambatan kemajuan Desa-Desa tersebut
adalah masih minimnya akses informasi.1
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Sejalan dengan itu, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla secara jelas
menegaskan bahwa masa depan Indonesia dibangun dari Desa dan daerah pinggiran
merupakan prioritas utama agenda pembangunan nasional. Sebagaimana tertuang
dalam Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah dan Desa dalam bingkai negara kesatuan. Upaya tersebut ditopang salah-satunya
dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi terutama dalam tatakelola
pembangunan perdesaan.
Pemerintah sendiri telah menggulirkan beberapa program dalam rangka
memanfaatkan perkembangan sistem informasi dan teknologi untuk pembangunan
perdesaan. Sebagaimana data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informasi (Kemenkominfo) program-program tersebut di antaranya adalah: program
Desa perintis yakni terhubungnya Desa dengan fasilitas telekomunikasi; program Desa
berdering terpadu; program Desa online berupa peningkatan kualitas dan kuantitas
layanan hingga 10 sst untuk 1 Desa, dilanjutkan dengan penyediaan barang akses
internet; serta program Desa multimedia yang direncanakan dapat terwujud pada tahun
2020 nanti.2 Melalui pemanfaatan sistem informasi dan teknologi diharapkan dapat
memudahkan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan, perencanaan,
pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan perdesaan.
Sebagaimana diketahui, sistem informasi dan teknologi ini telah diatur dalam
Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada pasal tersebut,
sistem informasi dan teknologi ini dikenal dengan sebutan Sistem Informasi Desa (SID).
Adapun yang dimaksud dengan SID, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 86 yaitu
meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya
manusia. Sistem informasi tersebut meliputi data Desa, data Pembangunan Desa,
Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan
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pembangunan Kawasan Perdesaan yang dikelola oleh pemerintah serta dapat diakses
oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.3
Lebih lanjut, dalam UU Desa juga dijelaskan bahwa pembangunan Desa
merupakan suatu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dalam hal ini, mencakup
empat bidang pembangunan yaitu: (1). penyelenggaraan pemerintahan Desa; (2).
pelaksanaan pembangunan Desa; (3). pembinaan kemasyarakatan Desa; dan (4).
pemberdayaan masyarakat Desa.4
Penggunaan sistem informasi dan teknologi secara tidak langsung telah membuka
berbagai kemungkinan yang sangat luas sebagai salah-satu upaya untuk mendekatkan
jarak antara pemerintah Desa dengan masyarakat yang dilayaninya. Dalam bidang
penyelenggaraan pemerintahan misalnya, dapat dilihat dari penerapan sistem
pengelolaan kepemerintahan atau e-government; sistem informasi kependudukan atau
e-KTP; pelaporan keuangan Desa, bisnis/usaha kecil dan menegah (UKM)/pengadaan
barang dan jasa pemerintah; kesehatan; pendidikan; sistem Informasi pemilihan Umum
dan lain-lain.
Pada bidang pelaksanaan pembangunan,dengan besarnya bantuan alokasi dana
Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat maka penggunaan sistem informasi dan
teknologi ini merupakan salah-satu instrumen penting sebagai sarana untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas. Partisipasi ini sangat diperlukan
terutama dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan, agar penggunaan dana Desa
tersebut tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi kemajuan masyarakat Desa.
Adanya partisipasi masyarakat juga dapat mendorong pemeritah Desa semakin terbuka
dalam menyampaikan informasi terhadap masyarakatnya, sehingga tata kelola
pemerintah Desa menjadi lebih transparan.
Dalam bidang pembinaan masyarakat, penggunaan sistem informasi dan
teknologi dapat memperbaiki kualitas kehidupan penduduk. Di sektor kesehatan
misalnya: dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertukaran informasi yang lebih
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efisien antar petugas kesehatan sehingga menghemat waktu dan uang. Sistem informasi
dan teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kepada
masyarakat berkebutuhan khusus seperti kaum tunanetra, tunarungu, dan lain-lain.
Sementara itu dalam bidang pemberdayaan masyarakat, sistem informasi dan
teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor produktif
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam pengembangan pertanian
dan agribisnis misalnya; sistem informasi dan teknologi akan memudahkan masyarakat
dalam mengumpulkan data-data yang mencakup data tanah, hidrologi, curah hujan dan
informasi lingkungan lainnya. Sehingga petani atau pelaku usaha agribisnis dapat
menentukan waktu tanam, jenis bibit, pupuk, dan lainnya secara lebih tetap serta dapat
lebih optimal hasil panennya. Melalui sarana sistem informasi dan teknologi ini,
masyarakat Desa juga dapat memasarkan hasil produksi pertaniannya dengan jangkauan
pasar yang lebih luas dan harga jual yang lebih baik.
Berdasarkan pada pengalaman di beberapa negara yang sedang berkembang,
seperti: Peru, Kepulauan Solomon, Zimbabwe, dan India. Pemanfaatan sistem informasi
Desa ini pada dasarnya telah terbukti berhasil membantu secara efektif upaya-upaya
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan. Sistem informasi dan
teknologi memang tidak dapat memperbaiki pembangunan yang gagal, tetapi dapat
membuat pembangunan yang berhasil menjadi lebih baik. Karena itu, akan sangat efektif
apabila digunakan sebagai alat atau sarana untuk pembangunan terutama dalam
menunjang strategi-strategi pembangunan yang telah dilaksanakan maupun program
kerja pembangunan yang akan disusun.5

B.MEMAHAMI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI
Secara sederhana informasi dapat dipahami sebagai sekumpulan fakta (data) yang
diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si
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penerima.6 Pengertian lain tentang informasai dikemukakan oleh menurut McLeod. Ia
mengatakan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih
berguna bagi penerimanya.7 Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, jadi yang
dimaksud dengan informasi ialah data yang telah diolah, dibentuk, ataupun
dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu bagi penggunanya.
Sementara itu yang dimaksud dengan sistem informasi menurut Budi Sutedjo
Dharma Oetomo adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain
yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan
menyimpan serta mendistribusikan informasi.8 Sistem informasi ini membutuhkan
berbagai perangkat keras dan perangkat lunak serta keterampilan manusia dalam
pengoperasiannya. Dengan demikian, dalam sistem informasi ini dibutuhkan perpaduan
antara aktivitas manusia dan teknologi informasi untuk mencapai suatu sasaran dan
tujuan.
Gambar 1
Komponen Sistem Informasi
Perangkat
Keras
Perangkat
Lunak

Manusia

Komponen
Sistem
Informasi
Prosedur

Basis Data
Jaringan
dan
Komunikasi

Sumber: Rahman Sidik, “Konsep Dasar Sistem Informasi dan Teknologi Informasi”, Agustus 2016,
https://goindoti.blogspot.co.id/2016/08/konsep-dasar-sistem-informasi-dan-.html?m=1
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Adapun yang dimaksud dengan teknologi dalam modul ini merujuk pada definsi
sistem informasi. Sebagaimana dikatakan oleh Alter, teknologi informasi hanyalah
bagian dari sistem informasi. Karena itu, teknologi informasi lebih merujuk teknologi
yang digunakan dalam menyampaikan maupun mengolah informasi.9 Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa teknologi yang tercanggih sekalipun jika tidak ada yang
mengoperasikannyaakan mengakibatkan sistem informasi tersebut tidak dapat berjalan.
Karena itu, perpaduan teknologi dan aktivitas manusia yang merupakan pengelola
informasi merupakan kunci suksesnya penggunaan sistem informasi.

B.1. SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI DALAM UU DESA
Ada beberapa Pasal dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara
eksplisit berbicara mengenai teknologi informasi dan komunikasi untuk Desa, yaitu
mengenai “Teknologi Tepat Guna” yaitu :
1. Pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Desa berwenang: … (l) memanfaatkan teknologi tepat
guna;
2. Pasal

80

ayat

(4)

Prioritas,

program,

kegiatan,

dan

kebutuhan

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan
berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang
meliputi: ..(d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk
kemajuan ekonomi; dan..
3. Pasal 83 ayat (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: ... (c)
pembangunan

infrastruktur,

peningkatan

ekonomi

perdesaan,

dan

pengembangan teknologi tepat guna; dan...
4. Pasal 112 ayat (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa
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dengan: …(a). menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi
dan pertanian masyarakat Desa;
Karena itu, sistem informasi dan teknologi berperan penting bagi Desa
diantaranya adalah untuk :
1. Menunjang kinerja pelayanan pemerintahan desa kepada rakyat desa;
2. Teknologi informasi juga dapat menunjang database semua informasi Desa
seperti data kependudukan, data pertanahan, data aset Desa, data sumbersumber ekonomi Desa;
3. Database Desa bermanfaat bagi Desa untuk perlindungan hak dasar bagi
penduduk Desa, mulai dari usaha mencari kerja, sampai antisipasi dini
terhadap traficking (perdagangan manusia termasuk perempuan dan
anak);
4. Mendorong Desa melakukan pemetaan terhadap segala sumber daya
ekonomi di Desa. Sehingga dapat mendorong Desa untuk memaksimalkan
seluruh sumber daya tersebut bagi peningkatan ekonomi Desa.

B.2. SISTEM INFORMASI DESA (SID)
Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa sistem informasi dan
teknologi dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikenal dengan sebutan Sistem
Informasi Desa (SID). SID ini sekurangnya memiliki dua pengertian, dalam arti sempit
dan luas. Dalam arti sempit SID dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu
pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data milik Desa guna memudahkan
proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas, SID diartikan sebagai suatu rangkaian
atau sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk
mengelola sumberdaya yang ada di masyarakat.10
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Sistem Informasi Desa (SID) mengandung data Desa, data pembangunan Desa,
kawasan Desa dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan Desa. Informasi
berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan juga wajib disediakan oleh
pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota. Informasi-informasi ini wajib untuk dibuka
menjadi data atau informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Berdasarkan pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan Sistem Informasi Desa (SID) adalah sekumpulan prosedur yang dilaksanakan
oleh Pemerintah daerah ke Desa, maupun pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa
kepada masyarakatnya terkait dengan pemberian informasi yang menjadi dasar dalam
proses pengambilan keputusan di Desa maupun pihak yang terkait dengan Desa baik
Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pusat.
SID digunakan untuk mendukung percepatan dan peningkatan kualitas kerja
pelayanan publik oleh perangkat Desa kepada masyarakat Desa setempat. Dimana
masyarakat dapat pula mengakses data dan informasi publik melalui beragam perangkat
sistem informasi dan teknologi, baik di wilayah Desa setempat maupun di luar wilayah
Desa. Dengan pemanfaatan sistem ini, maka akan memperkuat dasar-dasar perencanaan
dan pengambilan keputusan dalam proses pembangun Desa, sehingga Desa tersebut
dapat menjadi Desa yang terbuka dan akuntabel.
Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sekumpulan prosedur yang dilaksanakan
oleh Pemerintah daerah ke desa, maupun pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa
kepada masyarakat Desa terkait dengan pemberian informasi yang menjadi dasar
dalam pengambil keputusan di Desa maupun pihak yang terkait dengan Desa baik
Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pusat.

SID memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi bagi Desa, pemerintahan dan
masyarakat Desa, yaitu menghimpun seluruh informasi yang diperlukan untuk
penyelenggaraan

pemerintahan,

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan,

pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Informasi yang dihimpun maupun
informasi yang diatur/diwajibkan dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi.
Kedua, fungsi bagi pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu mendapatkan informasi dari
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Desa berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di Desa.
Informasi yang kedua ini ditetapkan oleh pemerintah yang membutuhkan.
Berkaitan dengan SID, dimana dalam pengaturannya harus disediakan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maksud sebagai berikut:
1) Data untuk mendukung kebutuhan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa,
dan Pemberdayaan masyarakat;
2) Pengawasan pembangunan Desa, dengan adanya Sistem Informasi Desa yang
terbuka bagi publik maka pengawasan pembangunan desa akan semakin jelas
dan tepat sasaran;
3) Pemetaan kondisi dan potensi Desa, dengan adanya Sistem Informasi Desa
kondisi dan sektor-sektor yang menjadi potensi unggulan Desa dapat
didokumentasikan dan dikedepankan dengan baik;
4) Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Desa, dengan adanya Sistem
Informasi Desa, data-data dan dokumen surat menyurat untuk pelayanan
publik Desa akan lebih akurat dan cepat, sehingga kualitas pelayanan publik
meningkat;
5) Mensosialisasikan kebijakan dan rencana pembangunannya kepada seluruh
pemangku kepentingan khususnya masyarakat di Desa tentang arah dan
strategi pembangunan sebagai pertimbangan dalam pembangunan Desa dan
kawasan perdesaan;
6) Mendorong partisipasi, transparansi dan akuntabilitas;
7) Memperkuat modal sosial;
8) Dapat merupakan informasi yang bersifat lokal – sesuai dengan sosial budaya
masyarakat.
Selain itu, keberadaan SID juga didasarkan beberapa manfaat. Sebagaimana
diungkapkan oleh Combine Resource Institute (CRI), beberapa manfaat tersebut antara
lain:11
1) Untuk perencanaan pembangunan, dalam perencanaan pembangunan
menghasilkan rangkaian proses pengambilan keputusan melalui Musrenbang
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(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa. Dengan adanya sistem
informasi desa, maka desa memiliki pusat data yang dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan dalam Musrenbang Desa;
2) Untuk keterbukaan informasi, sistem informasi desa telah membuka budayabudaya transparansi informasi yang selama ini tampak tertutup. Dengan
adanya SID maka terjadi keterbukaan informasi yang memungkinkan peran
dan status bukan lagi penghambat dalam berkomunikasi;
3) Untuk

pendataan

kemiskinan,

dengan

model

partisipatif

maka

memungkinkan dilakukan pendataan kemiskinan di tingkat desa yang lebih
akurat;
4) Untuk pelayanan publik, dengan adanya SID maka data-data kependudukan,
data keuangan desa maupun sumberdaya desa akan tersimpan dalam
database. Hal ini memungkinkan desa memberikan pelayanan yang lebih
akurat dan cepat untuk permohonan surat-surat dari warga.

B.3. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA
BERKALA
Informasi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap pemegang
kebijakan (misalnya: Bupati, Camat, Lurah atau Kepala Desa), sebab ketepatan informasi
menjadi dasar dari lahirnya suatu keputusan yang baik dan benar. Dalam konteks publik,
informasi menjadi sebuah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Negara telah mengakui
pentingnya keterbukaan informasi sebagaimana yang diamantakan dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui UU
ini, seluruh badan publik diwajibkan untuk membuka akses informasi, kecuali informasi
tertentu.
Dalam pengertian badan publik, Desa termasuk di dalamnya. Informasi publik
berhubungan dengan badan publik seperti: lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, badan
penyelenggaran negara, dan lembaga-lembaga yang pendanaannya besumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja




74

Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, maupun bantuan dari luar negeri. Berdasarkan
pengertian itulah, Desa termasuk dalam kategori badan publik karena mendapatkan
pendanaan dari negara melalui APBN dan APBD.
Menurut Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 Pasal 11, terdapat beberapa
informasi yang harus disampaikan laporannya kepada masyarakat secara berkala,
informasi tersebut seperti:
1. Informasi tentang profil Badan Publik.
2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalankan.
3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik.
4. Ringkasan laporan keuangan.
5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik.
6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat
dan/atau berdampak bagi publik.
7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik.
8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik.
9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa.
10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat.

C. RAGAM MEDIA INFORMASI DI DESA
Di Desa, informasi mengenai pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan,
penganggaran keuangan Desa, kegiatan masyarakat, kesehatan, pendidikan dan lainlain, biasanya di informasikan oleh aparat Desa melalui berbagai macam sarana atau
media informasi dengan tujuan agar dapat diketahui oleh masyarakat. Kunci dari
suskesnya penyampaian informasi kepada masyarakat adalah efektifitas yang wujudnya
berupa pemilihan media informasi dan isi pesan yang ingin disampaikan. Jadi semakin
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mudah suatu informasi tersebut dipahami dan diakses oleh masyarakat, maka akan
semakin efektif informasi tersebut.
Di sisi lain, penerapan sistem informasi juga harus mempertimbangkan
bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan informasi yang termuat dalam sistem
informasi. Akses atas informasi menjadi prasyarat dasar untuk memastikannya.
Sebagaimana dikatakan oleh Marshall McLuhan dalam sebuah komunikasi dan interaksi
bukan hanya pesan yang mempengaruhi pembentukan makna dan persepsi manusia
melainkan media. Media menurutnya dapat mempengaruhi keadaan bawah sadar
manusia, sebab ada unsur-unsur tertentu dalam media yang menggiring manusia untuk
segera mengambil sikap tertentu sebelum memahami sepenuhnya konten atau muatan
yang ditransfer melaluinya.12

C.1. PAPAN PENGUMUMAN ATAU PAPAN INFORMASI WARGA
Papan pengumuman atau papan informasi warga merupakan salah satu alternatif
media informasi Desa yang efektif. Media informasi ini biasanya berbentuk papan
pengumuman atau tempat menempelkan informasi. Dalam papan pengumuman ini
biasanya terdapat berbagai macam informasi tertulis yang hendak disampaikan oleh
pemerintah Desa dengan cara menempelkannya melalui papan ini. Papan pengumumam
ini pada umumnya terdapat disejumlah lokasi strategis di Desa yang dapat diakses
dengan mudah oleh seluruh warga, misalnya di depan kantor Desa, balai Desa, masjid,
balai pedukuhan, dan titik-titik biasa warga berkumpul. Informasi pun dapat
disampaikan secara berkala.
Di Desa Selomartani, Bantul, Provinsi DI Yogyakarta misalnya: pemerintah Desa
setempat

memiliki

sejumlah

papan

informasi

yang

memang

sengaja

dibuat

dengantujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses setiap informasi yang
disampaikan oleh pemerintah Desa. Menurut penuturan Kepala Desa Selomartani,
papan informasi yang mereka miliki ini biasanya ditempatkan di kantor Desa, di setiap
perdukuhan, dan lokasi-lokasi strategis lainnya di lingkungan Desa. Melalui papan

<=
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informasi ini pemerintah Desa dapat menyampaikan informasi tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDes), penggunaan dana Desa, maupun informasi lainnya
yang dianggap penting untuk disampaikan. Dengan demikian, maka masyarakat dapat
mengetahui dan turut mengawasi setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah Desa.13 Di bawah ini merupakan contoh gambar papan pengumuman atau
papan informasi Desa.

Gambar 2. Informasi Grafik APB Desa Selomartani (kiri) dan Informasi
Layanan Puskesmas Desa Bangun Tapan (kanan)
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C.2. SURAT KABAR ATAU KORAN DESA
Surat kabar di Indonesia sering disebut dengan istilah koran. Surat kabar atau
koran adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan
ciri-ciri: terbit secara berkala biasanya harian atau juga mingguan; bersifat umum; dan
isinya berupa berita dan informasi mengenai berbagai macam hal teraktual untuk
diketahui pembaca. Lebih lanjut, surat kabar atau koran ini juga merupakan salah satu
bentuk media cetak yang tidak dijilid dalam ukuran normal dan setiap halamannya
biasanya terdiri 9 kolom. Namun demikian, ada juga koran yang diterbitkan dengan
jumlah 8 halaman, 12 halaman, 16 halaman dan ada yang lebih dari jumlah itu.14
Salah-satu Desa di Indonesia yang telah berhasil menerbitkan Koran Desa adalah
Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta.
Koran Desa Panggung Harjo ini pertama kali diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2015
dengan nama “Koran Desa, Semangat Kesederhanaan”. Dengan terbitnya koran Desa ini,
Desa Panggung Harjo dapat menyampaikan berbagai macam informasi pada warganya
tidak hanya terbatas pada informasi yang bersifat resmi saja, tetapi juga dapat
menyampaikan berita teraktual tentang berbagai macam hal yang terkait dengan
program pembangunan, pelayanan pemerintah Desa, kegiatan ekonomi, sosial budaya,
pertanian, kesehatan, pemberdayaan, dll, baik yang terjadi di Desanya maupun juga
dalam lingkup yang lebih luas. Berikut ini contoh surat kabar atau koran Desa yang
diterbitkan oleh Desa Panggung Harjo.
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Gambar 3. Koran Desa
Sumber:
“Koran
Desa
Hadirkan
Informasi
dengan
Perspektif
Desa”,
http://www.rumahsuluh.or.id/koran-desa-hadirkan-informasi-dengan-cara-pandang-orang-desa/

C.3. WEBSITE DESA DAN MEDIA SOSIAL
Website biasanya dikenal juga dengan sebutan site, situs, atau portal. Secara
umum website dikatakan sebagai sekumpulan halaman yang berisi tentang informasi
dalam bentuk digital baik itu berupa tulisan (teks), gambar dan suara animasi yang
disediakan melalui jaringan internet, sehingga dapat diakses oleh banyak orang yang
memiliki koneksi internet. Karena itu, dengan menggunakan website maka informasi
yang ingin disampaikanakan semakin luas jangkauannya.
Begitupun juga dengan informasi tentang Desa. Website dapat dijadikan salah
satu

mediumnya,

dimana

informasi-informasi

penting

seputar

perkembangan

pembangunan desa, dinamika pedesaan, tata kelola keuangan, praktik perekonomian
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menjadi topik-topik menarik dan penting. Misalnya, warga yang sedang merantau dapat
terus mengikuti perkembangan dan dinamika di Desanya. Selain itu mereka juga tetap
dapat mengakses berbagai pelayanan pemerintah melalui website Desa meskipun berada
diperantauan.

Gambar 4. Portal BlogDesa Selomartani
Sumber: http://pemerintahdesaselomartani.blogspot.co.id/

Selain website, saat ini di Desa juga banyak yang sudah menggunakan media
sosial sebagai sarana informasibagi warganya. Media sosial adalah sebuah saluran atau
sarana untuk saling berkomunikasi yang dilakukan secara online malaui jaringan
internet. Dengan menggunakan media sosial ini, mereka bisa saling berkomunikasi dan
berkirim pesan, baik dalam bentuk teks/tulisan, gambar, audio hingga video. Dengan
cara demikian, maka informasi yang hendak disampaikan dapat dengan cepat diterima
oleh siapapun dan dimanapun mereka berada.
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Pemanfaatan media sosial untuk tujuan pembangunan Desa misalnya dapat
dilihat dari Desa Cikadu, Kabupaten Cianjur. Desa Cikadu merupakan penerima
penghargaan Destika Award dari Kominfo tahun 2016.Desa ini memiliki websiteyang
beralamat http://www.cikadu.desa.id. Tidak hanya website, Desa Cikadu juga secara
aktif memberikan informasi pada warganya melalui sosial media, twitter:@desacikadu
dan FB Desa Cikadu:fb.com/cikadu.desa.id. Dengan menggunakan media sosial ini Desa
Cikadu aktif mengabarkan tentang kondisi Cikadu, baik ke pemerintah pusat maupun
provinsi Jawa Barat. Desa Cikadu tidak hanya menyuarakan kondisi Desa Cikadu saja,
tetapi juga kondisi sekolah, serta kondisi jalan di Desanya yang rusak juga aktif
disuarakan misalnya dengan menuangkan tulisannya dalam website Desa.15

C.4. RADIO KOMUNITAS
Radio komunitas merupakan radio dengan daya pancar rendah (sekitar 2,5 km)
yang dioperasikan dan dikelola oleh komunitas (masyarakat) untuk keperluan
masyarakat dari komunitas tersebut. Keberadaan radio komunitas dilindungi oleh
undang-undang sebagai sarana pendidikan. Pemerintah telah menyediakan frekuensi
khusus untuk radio komunitas yaitu di 107.7-9 FM. Karena frekuensinya yang khusus
maka harus dipastikan daya pancar radio komunitas terbatas supaya tidak bertabrakan
dengan radio komunitas yang lainnya.16
Secara khusus, radio komunitas bisa menjadi media penyebaran informasi di
desa. Karakter radio dengan sistem pemancar cocok untuk diterapkan di wilayah dengan
karakter pegunungan atau pemukiman menyebar. Dalam hal pembangunan Desa yang
partisipatif, radio komunitas bukan hanya sebagai alat sosialisasi pemerintahan Desa,
tetapi radio komunitas juga menjadi tempat berbagi pendapat bagi warga Desa.
Maksudnya, radio komunitas dapat dijadikan sebagai sarana atau alat untuk
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menampung berbagai pendapat dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat,
untuk kemudian memfasilitasi terjadinya dialog baik antara masyarakat dengan
pemerintah Desa maupun antara masyarakat itu sendiri. Radio kumunitas juga dapat
dijadikan sebagai sarana atau media penyebaran informasi dan dimanfaatkan sebagai
media hiburan warga, misalnya melalui pemutaran musik, drama atau untuk
memperkenalkan seni budaya dan tradisi dalam masyarakat Desa setempat.

Gambar 5. Radio Kumunitas
Sumber: “Radio Komunitas Mendorong Masyarakat Membangun Desa”, 15 Januari 2015
http://www.kompasiana.com/rcl2014/radio-komunitas-mendorong-masyarakat-membangundesa_54f90e95a33311d33b8b4bd4

21:37,

C.5. TELEVISI DESA
Televisi merupakan salah satu media yang memiliki kekuatan sangat besar dalam
mempengaruhi masyarakat. Hingga saat ini, televisi masih dianggap sebagai pusat
informasi bagi sebagain besar orang di dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai salah satu
media massa, televisi memiliki dampak yang kuat dalam membentuk opini publik.
Televisi oleh sebagian kalangan dianggap media atau alat komunikasi jarak jauh
yang bersifat visual atau penglihatan, fungsinya adalah untuk menangkap gambar
bergerak berserta suaranya sehingga dapat dilihat gambarnya dan didengarkan suaranya
oleh para pemirsanya.
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Salah satu Desa di Indonesia yang mempelopori lahirnya televisi (TV) Desa adalah
Desa Dadiharjo di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dengan dukungan yang
diberikan oleh perangkat Desa serta kegigihan kalangan aktivis pemuda Desa dari
komunitas penggiat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) setempat, Desa Dadiharjo
dapat meluncurkan TV Desa di wilahnya. Dengan kehadiran TV Desa ini, mereka dapat
menyampaikan berbagai macam berita dan informasi terkini di Desanya secara
langsung.

Gambar 6. TV Desa Dadiharjo Kabupaten Ciamis
Sumber:
https://i.ytimg.com/vi/9ivxBdaRMAU/hqdefault.jpg?sqp=oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAi
EIYAQ==&rs=AOn4CLBiViEi8Oe4CVDqMH9a9=Ycy2vrnQ

C.6. MEDIA TATAP MUKA ATAU FORUM WARGA
Media tatap muka seperti rapat Desa, rapat dusun/RT, musyawarah, rembug,
atau pertemuan-pertemuan warga menjadi wujud kearifan lokal Desa-Desa di Indonesia.
Hampir di setiap Desa mempunyai cara masing-masing dalam menggelar forum warga,
baik yang bersifat formal maupun informal. Forum formalialah pertemuan antara warga
dengan perangkat Desa terkait dengan urusan pemerintah, misalnya pertemuan
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musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes) atau pertanggungjawaban
pelaksanaan pembangunan Desa. Sementara forum informal merupakan sarana
penyampaian informasi warga seperti: kenduri Desa, pertemuan adat, dan pengajian.
Biasanya, dalam pertemuan informal suasana yang terbangun begitu hangat dan cair.
Sehingga, penyampaian informasi tidak terlalu kaku dan mudah dipahami.

Gambar 7. Forum Warga yang dilakukan KPPD (Kelompok Perempuan
Peduli Desa) Desa Punjung Kec. Kebonagung - Pacitan.
Sumber: http://uc.blogdetik.com/151/15159/files/2009/01/fw1.JPG
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Dari penjelasan tentang beragam media informasi di Desa sebagaimana telah
disebutkan di atas, masing-masing media informasi tersebut memiliki memiliki
kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Media informasi yang memerlukan dukungan
perangkat teknologi dan sumber daya manusia terampil seperti tv, website dan media
sosial, dan surat kabar hanya mungkin dilakukan di Desa-Desa yang sudah maju daan
mandiri masyarakatnya, serta akses jaringan komuniasinya memadai. Sementara di
Desa-Desa yang masih tertinggal dapat memanfaatkan media informasi lainnya seperti:
papan informasi, forum warga dan radio komunitas. Sebagaimana dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel
Tipe Desa dan Penggunaan Media Informasi
Tipe Desa
Desa Sangat Tertinggal
Desa Tertinggal
Desa Berkembang

Desa Maju

Desa Mandiri

Media Informasi
Papan pengumuman atau
informasi
dan
Forum
warga.
Papan pengumuman atau
informasi; Forum warga;
dan Radio Komunitas.
Papan pengumuman atau
informasi; Forum warga;
Website Desa; dan Radio
Komunitas.
Papan pengumuman atau
informasi; Forum warga;
Website Desa dan Media
Sosial;
dan
Radio
Komunitas.
Papan pengumuman atau
informasi; Forum warga;
Website Desa dan Media
Sosial;
dan
Radio
Komunitas.
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D.

SISTEM

INFORMASI

DAN

TEKNOLOGI

DALAM

TATAKELOLA

PEMBANGUNAN DESA
Dalam pembangunan nasional, Desa memegang peranan yang sangat penting,
sebab Desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan
Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada
pembangunan Desa. Karena itu, pembangunan di tingka nasional tidak akan ada
artinyatanpa membangun Desa. Dapat dikatakan bahwa hari depan Indosesia terletak
dan tergantung dari keberhasilnya dalam membangun Desa. Dengan semangat
desentralisasi pada era otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau
diberdayakan dalam pembangunan Desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa
pembangunan Desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi
secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat pedesaan.17
UU Desa sendiri memperkenalkan dua model pembangunan di tingkat desa, yaitu
(1) Desa Membangun, dan; (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan. Konsep Desa
membangun menunjukkan jenis-jenis pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk
memperkuat masyarakat di lokal Desa. Bentuk kedua menunjukkan persilangan
pembangunan satu Desa dengan Desa lain (kawasan) yang saling beririsan. Model kedua
dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten dengan pelibatan dan persetujuan
pemerintah dan masyarakat Desa. UU Desa mewajibkan pembangunan kawasan yang
berskala Desa dilakukan oleh Desa dan atau antar Desa (pasal 85). Proses membangun
Desa (kawasan) dan “Desa membangun” keduanya harus terintegerasi dengan baik.
Pengaturan Desa dalam undang-undang ini bertujuan antara lain untuk:18
1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI);
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2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka,
serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga
masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
6. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan
masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian
dari ketahanan nasional;
7. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek
pembangunan.
Dapat dikatakan informasi dan data Desa menjadi dua kata kunci dalam
pembangunan di tingkat Desa. Sebab dalam semua tahapan pengelolaan Desa
membutuhkan tersedianya informasi yang akurat. Dalam tahap perencanaan, informasi
berguna untuk mengenali masalah dan potensi Desa. Pengetahuan akan masalah dan
potensi menjadi syarat mutlak bagi Desa dalam menentukan prioritas program yang
paling penting untuk ditangani. Dalam tahap implementasi, informasi berperan dalam
proses pengambilan keputusan dan koordinasi. Sedangkan dalam tahap pemantauan
dan evaluasi, informasi berguna untuk memastikan program berjalan sesuai dengan
rencana namun tetap menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di lapangan.
.
Informasi dan data Desa menjadi dua kata kunci dalam kedua model pembangunan di
tingkat Desa. Desa membutuhkan data-data penting di tingkat lokal untuk menjadi
acuan dalam perencanaan pembangunan di tingkat Desa
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Kondisi diatas hanya bisa tercapai jika Desa mampu mengelola informasi dengan
baik. Dengan bantuan sistem informasi dan teknologi, maka upaya untuk mensinergikan
data-data tersebut menjadi lebih mudah. Sistem informasi danteknologi dapat
digunakan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan,
akurat dan tepat waktu. Informasi tersebut digunakan untuk berbagai keperluan pribadi,
bisnis maupun pemerintahan.

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data,
termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data
dalam berbagai cara.

Sekurangnya terdapat dua kondisi yang dapat membantu suatu negara dalam
mengoptimalkan potensi sistem informasi dan teknologi untuk pertumbuhan sosial dan
ekonomi. Pertama, adalah ketersediaan infrastruktur informasi nasional. Dan kedua,
adalah kemampuan untuk menciptakan dan mendorong lingkungan yang mendukung.
Ini artinya membangun aplikasi dan konten untuk memanfaatkan inftrastruktur sesuai
dengan kebutuhan lokal. Aplikasi ini misalnya adalah aplikasi kebutuhan harian, aplikasi
komunitas, aplikasi pendidikan dan aplikasi produktif.19 Karena itu, keberlangsungan
dari penggunaan sistem informasi dan teknologi ini tentunya akan sangat tergantung
dari manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap program tersebut.
Dalam konteks tatakelola pembangunan perdesaan, dapat dikatakan bahwa
sistem informasi dan teknologi menjadi bagian tidak terpisahkan. Informasi yang
digunakan untuk keperluan pemerintahan, merupakan informasi yang strategis untuk
mengambil

keputusan.

Karena

itu,

dalam

semua

tahapan

pengelolaan

Desa

membutuhkan tersedianya informasi yang akurat. Namun kenyataannya, selama ini
Desa diposisikan hanya sebagai obyek pendataan semata. Banyak pihak dari luar yang
melakukan pendataan dengan cara, metode dan kepentingannya masing-masing.
Akibatnya, data yang dimiliki mempunyai banyak versi dan bersifat parsial.
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Selain itu, berdasarkan hasil penelitian di beberapa Desa di Indonesia
menunjukkan masih terdapat indikasi bahwa perempuan, penyandang disabilitas, dan
kelompok-kelompok minoritas masing terbatas partisipasinya dalam pengambilan
keputusan terkait dengan pembangunan Desa. Merujuk pada pengalaman dalam
kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)yang telah dilaksanakan
sejak tahun 1998 menunjukkan bahwa walaupun tindakan afirmatif dapat meningkatkan
partisipasi perempuan, namun hal ini tidak serta merta akan menghasilkan pergeseran
peran perempuan di Desa. Karena 75 persen keterlibatan perempuan masih dalam cara
yang pasif (hanya mendengarkan), sehingga kendali atas aset dan atau pengaruh
perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat minim.20
Padahal, jika melihat pada data yang disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara
Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk tahun 2016, dari 88,1 juta orang pengguna
internet aktif di Indonesia pengguna internet perempuan memiliki persentase lebih
besar dari padalaki-laki (perempuan 51 persen dan laki-laki 49 persen). Dalam laporan
yang sama, APJII juga menyebutkan bahwapengguna sosial media terbesar di Indonesia
juga adalah perempuan. Adapun alasan utama dari penggunaan internet menurut hasil
riset APJII, sebesar 20,8 % pengguna mengatakan karena terkait dengan pekerjaan;
13,5% dengan alasan untuk mengisi waktu luang; 10,3%pengguna mengatakan untuk
soialisasi; terkait bidang Pendidikan 9,2%; dengan alasan hiburan 8,8%; serta yang
terkecil dengan alasan untuk bisnis, dagang, atau cari barang dengan persentase 8,5%.21
Di bawah ini grafik penggunaan internet di Indonesia berdasarkan kebutuhan.
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Grafik
Penggunaan Internet Berdasarkan Kebutuhan

Sumber: Indriyatno Banyumurti, “Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendorong Keterbukaan
Informasi Publik”, 7 Maret 2017, https://www.slideshare.net/banyumurti

D.1. MANFAAT SID DALAM PEMBANGUNAN DESA
Praktik keterbukaan informasi di Desa biasanya dilakukan melalui Musyawarah
Desa atau menempelkan pengumuman di papan informasi. Hanya saja, di beberapa Desa
masih ditemukan ketidaktahuan perangkat Desa tentang jenis-jenis dan dalam bentuk
apa saja informasi yang dapat disampaikan kepada Masyarakat. Selain itu, di Desa juga
kerapkali ditemukan bahwa informasi hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu serta
belum terdokumentasi dengan baik.
Karena itu, dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dapat menjadi
sumber dan alat dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, maupun pengaduan masyarakat Desa
menjadi didasarkan data dan informasi yang akurat. Ketersediaan informasi dan data
yang akurat serta terus mengalami pembaharuan, maka Desa dapat merencanakan
dirinya dengan baik. Tabel di bawah akan menguraikan manfaat Sistem Informasi Desa
(SID) dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa.
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Tabel
Manfaat Sistem Informasi Desa Dalam Pembangunan
Dan Pemberdayaan Desa
No
1.

Komponen
Pemerintah

2.

Pembangunan

Pemberdayaan
4.

Pemerintahan Supra Desa

5.

Pemerintah Desa

6.

Lembaga Desa

Manfaat
Memperbaiki
kualitas
pelayanan
publik yang berbasis kebutuhan di
tingkat lokal.
 Adanya ketersediaan data yang bisa
dimanfaatkan di tingkat lokal maupun
supra Desa.
 Membantu proses perencanaan dan
sebagai
kekayaan
data
dalam
menyusun dokumen perencanaan
desa.
 Mendorong
transparansi
dan
akuntabilitas pembangunan di tingkat
desa
Mendorong partisipasi dan lahirnya
inisiatif masyarakat untuk terlibat dalam
pembangunan desa
 Kemudahan dalam memperoleh data
dan informasi desa.
 Efisiensi
anggaran
SKPD
pada
komponen perjalanan dinas.
 Efektifitas kerja
 Membantu
proses
perencanaan
pembangunan
di
tingkat
Kabupaten/Kota
 Ketersediaan data dan informasi secara
lengkap dan tertata.
 Peningkatan kualitas pelayanan publik
dalam
urusan
administrasi
kependudukan.
 Membantu
proses
perencanaan
pembangunan di tingkat desa.
 Apabila SID bersifat online maka akan
membantu dalam mempromosikan
desa
 Perumusan kebutuhan dan program
kerja menjadi lebih mudah karena
ketersediaan data dan informasi yang
mudah diakses.
 Membantu kerja-kerja kelembagaan
baik
sektoral
maupun
spasial
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7 Masyarakat Desa

8 Pihak-pihak
luar
berkepentingan

yang

(kewilayahan).
 Mendorong munculnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan di
tingkat desa.
 Menumbuhkan modal sosial.
 Membantu mempercepat pihak-pihak
terkait yang membutuhkan data dan
informasi tentang Desa.
 Pihak luar memiliki potret tentang
kondisi desa yang bisa diakses dengan
mudah.
 Apabila SID tersedia dalam bentuk
online, maka akan membuka relasi
antara Desa dengan pihak-pihak di
luar Desa.

Sumber: Ranggoaini Jahja, Haryana, Dina Mariana & Meldi Rendra, Sistem Informasi Desa: Sistem
Informasi dan Data Untuk Pembaruan Desa, (Yogyakarta: COMBINE Resource Institution, 2012), hlm.
36-37.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa SID akan memberikan manfaat secara
ekonomi

dan

sosial

yang

sangat

besar

kepada

masyarakat

Desa

apabila

diimplementasikan secara tepat. Pertimbangan utama dalam implementasi SID tersebut
mencakup memproduksi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan
sosial dan ekonomi, serta mengembangkan sumber daya manusia.

D.2. SID SEBAGAI SARANA PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA
Informasi merupakan salah-satu kunci dalam pengawasan pembangunan di
tingkat Desa. Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang
merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka
pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang,
tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk keterbukaan
informasi kepada masyarakat, maka dalam pelaksanaan pembangunan desa yang telah
dilaksanakan oleh setiap pemerintah Desa harus diinformasikan termasuk keuangannya
kepada masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang memadai dan benar
terkait dengan pembangunan di Desa. Hal ini sejalan dengan prinsip perubahan di
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tingkat pemerintahan desa yang menjadi amanat UU Desa Pasal 86 yaitu mewujudkan
pemerintahan Desa yang efisien, efektif, profesional, terbuka dan bertanggungjawab.
Sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari penyelenggaraan
pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, website Desa dan media
informasi lainnya.
Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat di perdesaan dapat memanfaatkan SID
untuk menghimpun dan menyampaikan seluruh informasi yang diperlukan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta
kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sehingga setiap kegiatan pembangunan yang telah
dan akan dilakukan oleh pemerintah Desa dapat dengan mudah diakses dan dipantau
oleh masyarakat.
Masyarakat dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi setiap kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan di Desanya melalui berbagai macam saluran informasi
yang tersedia. Dengan adanya pengawasan maka penggunaan dana Desa diharapkan
akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan dapat
memberikan dampak positif terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
perdesaan. Serta yang terpenting, sebagimana disebutkan dalam pasal 3 UU Desa, bahwa
salah-satu prinsip penggunaan dana Desa adalah untuk menegakkan keadilan dengan
mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Atas
dasar ini, perempuan juga memiliki hak dan kepentingan yang sama untuk memperoleh
manfaat dari proses pembangunan di Desanya.
Perempuan bukan hanya penerima manfaat langsung dari pelaksanaan UU Desa,
tetapi juga merupakan bagian dari kekuatan sumber daya manusia (SDM) di Desa.
Namun dalam struktur masyarakat Desa biasanya masih terdapat kelompok masyarakat
yang tidak mendapatkan akses dan manfaat dalam pembangunan. Dengan alasan
minimnya alokasi yang dimiliki Desa, seringkali masyarakat miskin dan kelompok
perempuan, penyandang difabel dan anak-anak menjadi korbannya. Padahal alokasi
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anggaran dana yang besar itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat di
Desa, khususnya kaum perempuan dan marginal. Karena itu, asas partisipasi dan
kesetaraan dalam pembangunan Desa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 UU
Desa, sudah seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang strategis bagi perempuan untuk
terlibat.

Gambar 8. Website Desa dengan Sistem Informasi Desa (SID)
Sumber: http://lumbungkomunitas.net/wp-content/uploads/2014/03/SID-Desain-Front-end-WebsiteDesa-1.jpg
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Perempuan harus dapat memanfaatkan kesempatan yang disediakan ini dengan
cara aktif berpartisipasi turut serta dalam setiap tahapan proses pembangunan Desa
serta memantau jalannya pembangunan di Desa. Partisipasi ini dapat dilakukan secara
langsung, misalnya dengan menghadiri forum warga atau mengikuti proses Musyawarah
Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Maupun secara tidak langsung,
misalnya dengan memantau laporan kegiatan pembangunan atau penggunaan dana
Desa melalui papan pengumuman warga, websiste atau portal Desa, Koran Desa, atau
sistem informasi lainnya yang telah tersedia di Desanya. Melalui sarana sistem informasi
tersebut, mereka juga dapat mengungkapkan aspirasinya dengan tulisan baik itu berupa
pendapat, kritik, dan saran terkait dengan pembangunan Desanya. Dengan adanya
partisipasi perempuan ini, maka diharapkan kebijakan pembangunan Desa dapat
mempunyai visi keadilan gender dan inklusi sosial.

D.3. E-GOVERNENMENT DALAM PELAYANAN DESA
E-government merupakan kependekan dari “electronic government” atau
pemerintah digital, biasanya disingkat dengan sebutan e-gov. Oleh sebagian egovernment ini diartikan sebagai pemakaian atau penggunaan teknologi informasi
untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain.
Adapun fungsi dan tujuan e-government yaitu untuk meningkatkan mutu layanan
publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses
penyelenggaraan pemerintah, agar dapat terbentuk pemerintahan yang bersih,
transparan, akuntabel serta dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
Sementara itu, manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan e-government ini
antara lain:
1. untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada para stakeholder,
terutama yaitu dalam hal-hal kinerja efektivitas serta efisiensi di berbagai bidang
kehidupan bernegara.
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2. untuk meningkatkan transparansi kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan,

yaitu

dalam

rangka

penerapan

konsep

good

corporate

governance.
3. Dan yang ketiga untuk mengurangi secara signifikan total biaya administrasi,
relasi dan juga interaksi yang di kelurkan oleh pemerintah untuk kepentingan
aktivitas sehari-hari.

Gambar 9. Laporan Keuangan Desa Bantarsari
Sumber: http://bantarsari.desa.id/laporan-pertanggungjawaban-keuangan-desa-bantarsari/
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Namun demikian, di sebagian besar Desa-Desa yang ada di Indonesia, belum
banyak Desa dapat mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan teknologi ini
untuk mendukung kegiatan pemnerintahnya secara maksimal. Sebagaimana yang terjadi
di Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul misalnya, penggunaan teknologi informasi ini
pemanfaatannya masih terbatas pada kegiatan operasional dalam mendukung pelayanan
pemerintahan Desa maupun dalam hal pengurusan perizinan. Sementara dalam
pelaksanaanya, masih belum dilakukan secara informatif maupun interaktif melalui
pemanfaatan situs web Desa. Walaupun demikian, pihak pemerintah Desa menyatakan
bahwa ke depan pihaknya berupaya untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sistem
informasi dan teknologi di Desanya, khususnya untuk pelayanan kepada publik atau
masyarakat.22
Di Desa yang lebih maju dalam pemanfaatan sistem informasi dan teknologi, egovernment difungsikan secara optimal untuk mempercepat arus informasi dari Desa
kepada masyarakat misalnya melalui portal atau website Desa. Melalui sarana ini,
pemerintah Desa menginformasikan berbagai laporan kegiatan maupun layanan
pemerintah yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, sebagaimana
dicontohkan pada gambar di atas.

E.

BERBAGAI

PENGALAMAN

DALAM

PEMANFAATAN

SISTEM

INFORMASI DAN TEKNOLOGI DI PERDESAAN
E.1. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI DESA CIBURIAL
Desa Ciburial merupakan salah-satu desa yang terletak di Kecamatan Cimenyan,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terhitung sejak 27 Agustus 2009, di Ciburial telah
hadir website Desa dengan alamat situs: www.desaciburial.com sebagai media
informasi bagi warganya. Website ini merupakan bagian dari media informasi yang
dibuat dan dikelola secara mandiri oleh warga Desa Ciburial, yang dikembangkan atas
prakarsa Kelompok Masyarakat Informasi (KMI) Desa Ciburial. Tujuan dari pembuatan
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website ini adalah untuk berbagi informasi dari dan kepada warga Desa serta untuk
mempromosikan potensi Desa Ciburial kepada masyarakat luar. Selain melalui
website,promosi potensi Desa Ciburial juga dilakukan dengan memanfaatkan sarana
teknologi informasi dan komunikasi lainnya seperti Facebook dan Tweeter.
Lebih lanjut, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi di Desa Ciburial ini
dapat dilihat misalnya dari beberapa kegiatan atau program yang diinisiasi warga dan
pemerintah Desa seperti: Sistem Informasi Desa Ciburial (SiDC) yang saat ini sedang
dikembangkan oleh pemerintah Desa. Dikembangkannya SiDC bertujuan untuk
mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Dengan SiDC, maka pelayanan kepada
warga desa diharapkan bisa menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat karena
data masyarakat tersimpan dalam basis data yang mudah dicari dan diakses.
Pemanfaatan teknologi lainnya yang telah dijalankan di Desa Ciburial ialah program
SMS Center Desa Ciburial (SCDC). SCDC ini digunakan untuk menyampaikan informasi
dari perangkat Desa kepada warga maupun sebaliknya secara cepat. Selain untuk
mensosialisasikan kebijakan Desa, SCDC juga digunakan sebagai sarana untuk imbauan
kewaspadaan kepada warga jika terjadi kondisi darurat, misalnya bencana longsor yang
memang rawan terjadi di Desa Ciburial. Selain hal tersebut, Desa Ciburial juga memiliki
program e-Desa dan internet masuk Desa (HotSpot Desa).23 Melalui pemanfaatan
berbagai sarana tersebut, warga Ciburial berharap dapat membawa kemajuan dan
kemakmuran bagi Desanya.

E.2. E-COMMERCESEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam pengembangan dunia usaha
dikenal dengan sebutan e-commerceatau perdagangan digital.Pemanfaatan teknologi ini
dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi melalui jaringan internet mengenai
berbagai bidang seperti: hasil pertanian, potensi pariwisata, produk-produk usaha kecil
dan menengah UKM, festival/karnaval budaya, kuliner, dan lain-lain. Penyebarluasan
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informasi ini bertujuan untuk menarik minat banyak orang dari berbagai penjuru dunia
terhadap produk, jasa dan layanan yang telah disampaikan agar mereka datang
berkunjung dan atau membeli produk yang ditawarkan tersebut.
Karena jangkauannya yang luas ini, e-commerce menjadi daya tarik tersendiri
khususnya bagi para pengusaha di bidang UKM, sebab dapat menghemat waktu dan
uang sambil meraih pelanggan baru di pasar domestik dan internasional. E-commerce
menawarkan peluang yang lebih besar kepada kelompok perajin untuk meningkatkan
layanannya kepada para mitra dagang (eksportir, importir, organisasi alternatif untuk
perdagangan, pembeli eceran dan grosir, dll). Telah banyak pengusaha UKM yang
berhasil memanfaatkan e-commerce, karena cara ini dianggap lebih menguntungkan
dan tepat sasaran bagi para pengusaha untuk memperluas basis pelanggan mereka di
pasaran global.
Salah-satu Desa yang cukup berhasil dalam melakukan kegiatan tersebut adalah
Desa Panjalu, yang terletak di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Desa Panjalu
dapat mengoptimalkan website Desanya bukan hanya untuk kegiatan pemerintah saja,
tetapi juga dijadikan sebagai sarana penyebaran berita kegiatan atau media promosi
mengenai hasil bumi, lokasi wisata, penyelenggaraan festival seni budaya, kuliner, serta
hasil kerajinan (UKM). Hal ini memberi manfaat kepada Desa Panjalu, yaitu: (1)
Memudahkan hubungan antara petani dan pembeli dengan Desa menjadi fasilitator dan
dapat meningkatkan kompetisi antar petani; (2) Promosi produk hasil bumi dan
kerajinan (UKM) lebih murah dari segi biaya (cost); (3) Lokasi wisata lebih banyak
dikunjungi melalui promosi pariwisata di situs desa; (4) Memudahkan promosi dan
informasi mengenai penyelenggaraan festival seni budaya dan kuliner di Desa Panjalu.24
Semua kegiatan tersebut telah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di
desa dan mendapatkan keuntungan

ekonomis berupa pencarian

nafkah

lainnya,

maupun untuk keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
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E.3.

PENGGUNAAN

TEKNOLOGI

INFORMASI

DALAM

BIDANG

PERTANIAN
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah meliputi berbagai
bidang kehidupan masyarakat, termasuk bidang pertanian. Penetrasi sistem informasi
dan teknologi di bidang pertanian ini sering disebut dengan istilah electronic agriculture
yang disingkat e-agriculture. Pada dasarnya e-agriculture adalah pemanfaatan sistem
informasi dan teknologi dalam bidang pertanian. Pemanfaatan ini dapat dilakukan di
semua aktivitas pertanian, mulai dari proses produksi sampai pada pemasaran hasilnya.
Pemanfaatan ini juga dapat meliputi berbagai aspek, baik itu perangkat telekomunikasi,
komputer ataupun perangkat lunaknya. Dengan e-agriculture ini teknologi informasi
dan komunikasi dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu mengatasi berbagai
kendala yang ada.
Dari sekian banyak negara yang telah berhasil menerapkan e-agriculture untuk
menunjang sektor pertaniannya ini salh-satunya adalah India.

Pemerintah negara

bagian Maharashtra, India, berhasil membuat sebuah aplikasi atau piranti lunak yang
diberinama Agronet. Agronet adalah suatu paket piranti lunak yang khusus dirancang
untuk para petani dan bertujuan mensuplai informasi-informasi mutakhir tentang
pertanian. Melalui Agronet ini, Maharastra dapat menghubungkan 40.000 Desa yang
terdapat di wilayahnya, sehingga memudahkan pemerintah dalam memantau setiap
kegiatan pertanian. Misalnya, di sejumlah daerah di India kerap terjadi panen raya tomat
pada waktu yang bersamaan, sehingga menjatuhkan harga jual tomat di pasaran.
Kemudian, ketika tomat sulit diperoleh dan harga melonjak, para petani tidak punya
tomat

lagi

untuk

dijual.

Mereka

memanfaatkan

jaringan

telecentre

untuk

mengkoordinasikan penanaman, agar selalu ada persediaan di pasar, lebih teratur, dan
harga juga normal.
Di Indonesia, pemerintah berupaya untuk memanfaatkan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) sebagai instrumen akselerasi pembangunan pertanian. Dalam
Rencana Strategik (RENSTRA) Departemen Pertanian, 2005-2009, telah dicanangkan
kebijakan operasional program TIK, yaitu: (i). Pengembangan dan Penyelenggaraan
Sistem Informasi dan Statistik Pertanian, (ii). Peningkatan Pemanfaatan dan Penyebaran
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Informasi, (iii). Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dalam Bidang Statistik dan
Sistem Informasi, dan (iv). Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Sistem
Informasi.25 Salah-satu dearah yang telah memanfaatkan teknologi informasi untuk
mendukung sektor pertaniannya ialah Kabupaten Donggala. Menurut sebuah hasil
penelitian yang dilakukan pada komunitas petani dan penyuluh di Doggala ditemukan
bahwa penggunaan sistem informasi dan komunikasi seperti penggunaan cyber
extension (adalah suatu mekanisme pertukaran informasi pertanian melalui interkoneksi
jaringan komputer dengan memanfaatkan kekuatan jaringan, komunikasi komputer dan
multimedia interaktif untuk memfasilitasi mekanisme berbagi informasi atau
pengetahuan) sangat efektif sebagai sarana komunikasi untuk mendukung kegiatan
pertanian. Melalui cyber extension ini, pemerintah dapat memberikan informasi bagi
petani dan penyuluh atas dasar kebutuhan khusus di lokasi tertentu yang mempercepat
waktu untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani.26 Di beberapa daerah
lainnya seperti di Pancasari (Bali) dan Pabelan (Salatiga), terdapat kelompok tani yang
telah berhasil memanfaatkan internet untuk akses informasi dan promosi hasil
produksinya. Mereka berhasil memanfaatkan fasilitas yang disediakan Community
Training and Learning Centre (CTLC) yang dibentuk Microsoft bekerja sama dengan
lembaga nonprofit di bawah Program Unlimited Potential.
Selain e-Agriculture, dalam bidang pertanian terdapat pula istilah electronic
Agribusiness (e-Agribusiness) istilah ini mengacu pada kegiatan bisnis di pertanian
(agribisnis) seperti pemasaran hasil-hasil pertanian yang memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi, salah satu contohnya pemanfaatan e-Commerce untuk
bertransaksi hasil-hasil produksi di bidang pertanian. Promosi melalui internet dapat
memutus hubungan antara petani dengan tengkulak yang kerapkali memberikan harga
jauh di bawah pasaran. Dengan menjual hasil produksi pertaniannya secara langsung
melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka petani akan
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mendapatkan harga jual yang lebih baik. Hal ini tentunya akan berdampak pada semakin
meningkatnya penghasilan petani, yang pada akhirnya dapat pula meningkatkan
kesejahteraannya.

F. LITERASI DIGITAL KPPPA
Literasi digital menurut Paul Gilster adalah “is the ability to understand and use
information in multiple formats from a wide range of sources when it is presented via
computers”. Jika diterjemahkan, literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan
untuk memahami dan menggunakan informasi dalam banyak format dari berbagai
sumber ketika itu disajikan melalui komputer.27 Jadi secara sederhana yang dimaksud
dengan literasi digital adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam
mengolah dan memahami informasi diperoleh dari berbagai sumber dengan
menggunakan sarana teknologi, serta menyebarkan informasi yang diperolehnya
tersebut secara tepat dan akurat bagi kebaikan masyarakat.
Dengan semakin berkembangnya teknologi digital yang canggih, maka segala
informasi saat ini menjadi sangat mudah untuk di akses. Karena itu, jika tidak cermat
memahaminya maka informasi yang diperoleh tersebut sangat mungkin hanya berupa
kabar bohong atau hoax yang banyak beredar di media sosial hingga portal-portal berita
palsu oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab. Jika tidak ada kehati-hatian,
siapapun dengan mudah termakan tipuan kabar bohong tersebut bahkan ikut
menyebarkan informasi palsu itu, tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban
fitnah. Ada hal yang sangat perlu kita perhatikan dalam segala aktifitas online yang
dilakukan di internet, agar jangan sampai apa yang dilakukan dalam komunikasi online
tersebut bertentangan dengan hukum dan mendapat saknsi pidana sehubungan dengan
adanya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).


=B

 ,$!$*+)0& &$*06.')#1!$/0<DDB70 $%2<2





102

Penyebar luasan informasi yang tidak benar tersebut dapat dilakukan oleh
siapapun termasuk perempuan, baik secara sadar ataupun tidak. Oleh sebab itu,
menurut Yohana Suzana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (PPPA), kaum perempuan harus bijak dalam merespons informasi yang
diperolehnya lewat internet. Dengan cara lebih banyak mengambil manfaat positif dari
kemajuan-kemajuan digital.28
Salah-satu bentuk kepedulian KPPPA di era teknologi informasi ini adalah dengan
menggulirkan kegiatan literasi digital, khusus bagi kalangan pelajar di tingkat SMP dan
SMA yang telah dilaksanakan di beberapa Provinsi. Tujuan dari digulirkannya kegiatan
ini ialah untuk menghasilkan kader penggerak khususnya di bidang komputer sehingga
dapat menyampaikan informasi yang bermafaat bagi masyarakat dan bangsa.
Untuk mendukung kegiatan literasi tersebut, KPPPA juga meluncurkan portal
yang diberinama serempak.id. Melalui serempak.id ini KPPPAberupaya untuk mengatasi
kesenjangan gender di bidang TIK atau wujud kesetaraan gender melalui TIK berbasis
masyarakat, yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat menuju
perubahan yang positif dan arah yang lebih baik.
Serempak juga mendorong pemberdayaan perempuan pada semua lini
kehidupan. Sasaran website Serempak yaitu perempuan dengan tujuan mengoptimalkan
pemanfaatan internet untuk produktivitas pribadi, pembelajaran, peningkatan ekonomi
keluarga, dan meminimalisasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap
kelompok perempuan. Kehadiran website Serempak ini diharapkan dapat menjadi
referensi media informasi, edukasi dan komunikasi perempuan berbasis masyarakat
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Gambar 10. Portal Serempak KPPPA
Sumber: “Literasi Digital dan Generasi Milenal”, 24 September 2017, http://www.serempak.id/literasidigital-dan-generasi-milenal/
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PANDUAN III
PARTISIPASI PEREMPUAN
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
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MODUL 7
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
INTISARI PANDUAN

Modul

ini

perempuan

berisi

tentang

di

partisipasi

perdesaan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentukbentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh
perempuan di perdesaan antara lain adalah
dengan menjadi kader desa yang aktif dalam
proses dan strategi pembangunan desa,
pemberdayaan

masyarakat

desa

dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
TUJUAN PEMBELAJARAN

Memberikan pemahaman danm pembekalan
praktis

kepada

potensial

perempuan-perempuan

di

perdesaan

terkait

penyelenggaraan pemerintahan desa secara
umum. Secara khusus modul ini diharapkan
dapat mengarahkan perempuan di perdesaan
untuk dapat berperan aktif di bidang-bidang
politik,

sosial

pembangunan

kemasyarakatan
dan

dan

pemberdayaan

masyarakat desa; demokratisasi desa; dan
pembuatan kebijakan di tingkat desa.
KOMPETENSI UTAMA

Peserta

memperoleh

pemahaman

dan

wawasan mengenai desa dalam kerangka
otonomi daerah,
desa,

substansi

kelembagaaan demokrasi
penyelenggaraan

desa,

musyawarah desa, pemilihan kepala desa,
strategi

pemenangan

kepala

desa,

dan

partisipasi perempuan dalam pembuatan
kebiajakan di desa.
KOMPETENSI

Pada

PENDUKUNG

diharapkan mampun untuk :



akhir

sesi

pembelajaran,

peserta
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1.

Memahami konsep dan pengertian desa
secara komprehensi;

2. Memahami

konsep

dasar

penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Memahami dan menguasai perudangundangan

yang

mengatur

penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Memahami dan menguasai peran dan
strategi perempuan di perdesaan di
bidang politik, sosial kemasyarakatan
dan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Memahami dan melaksanakan peranperan

dari

kader

pembangunan

dan

desa

dalam

pemberdayaan

masyarakat desa;
6. Memahami dan melaksanakan strategi
pemenangan kepala desa;
7. Memahami

proses

dan

mekanisme

pembuatan kebijakan di desa.
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SESI 7 : PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA


WAKTU : 120 Menit



KOMPETENSI UTAMA
Peserta memperoleh pemahaman mengenai partisipasi aktif yang dapat
dilakukan

oleh

perempuan

di

perdesaan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan desa, pemenangan menjadi kepala desa dan peran aktif dalam
pembuatan kebijakan di desa.



KOMPETENSI PENDUKUNG
1.

Memahami konsep dan pengertian desa secara komprehensi;

2. Memahami konsep dasar penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Memahami

dan

menguasai

perudang-undangan

yang

mengatur

penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Memahami dan menguasai peran dan strategi perempuan di perdesaan di
bidang politik, sosial kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat

desa;
5. Memahami dan melaksanakan peran-peran dari kader desa dalam
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
6. Memahami dan melaksanakan strategi pemenangan kepala desa; dan
7. Memahami proses dan mekanisme pembuatan kebijakan di desa.


METODE :
1. Ceramah dan Tanya Jawab
2. Curah Pendapat
3. Diskusi kelompok
4. Presentasi oleh Kelompok
5. Simulasi



ALAT/BAHAN :
1. Laptop/Notebook
2. LCD
3. Presentasi ppt
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4. Kasus-kasus isu kontemporer Pencalonan
5. Formulir Persyaratan Administrasi Pencalonan


ALUR FASILITASI :
1.

Fasilitator

menyampaikan

salam

pembuka

dilanjutkan

dengan

menjelaskan tujuan sesi serta kaitan dengan sesi sebelumnya.
2. Fasilitator menyampaikan hasil yang hendak dicapai dalam sesi ini
kepada peserta.
3. Fasilitator menjelaskan bahwa berikut ini akan dibahas tentang
pengertian,

dan

kelembagaaan

konsep

desa

demokrasi

desa,

dalam

kerangka

substansi

otonomi

penyelenggaraan

daerah,
desa,

musyawarah desa, pemilihan kepala desa, strategi pemenangan kepala
desa, dan partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan di desa.
4. Fasilitator menjelaskan tentang isu-isu atau permasalahan-permasalahan
kontemporer seputar partisipasi perempuan di perdesaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia.
5. Fasilitator menggali respon peserta melalui curah pendapat agar peserta
memberikan pendapat tentang tentang pengertian, dan konsep desa
dalam kerangka otonomi daerah, kelembagaaan demokrasi desa,
substansi penyelenggaraan desa, musyawarah desa, pemilihan kepala
desa, strategi pemenangan kepala desa, dan partisipasi perempuan dalam
pembuatan kebijakan di desa.
6. Seluruh peserta terlibat secara aktif dalam memberikan pendapatnya,
bagi peserta yang kurang aktif diminta untuk memberikan pandangannya
tentang fokus diskusi yang sedang dibahas.
7. Fasilitator menyimpulkan dan menayangkan partisipasi perempuan di
perdesaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Bagi peserta dalam beberapa kelompok secara random—minta setiap
kelompok untuk menuliskan suatu kasus yang mereka ketahui tentang
keberhasilan dan kegagalan peran dan strategi perempuan di perdesaan
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Diskusi pleno, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, dan
tanggapan dari peserta lain.
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10. Fasilitator menjelaskan tugas individual tentang membuat rencana aksi
tidak lanjut. Bagikan form tindak lanjut. Form akan diisi pada akhir sesi.
11. Fasilitator melakukan simulasi tata cara pengisian formulir-formulir yang
dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta untuk dapat
mendaftarkan menjadi kepala desa.
12. Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi dan menutup sesi.
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A. Pendahuluan
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara umum
memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi desa. Potensi desa ini pada
akhirnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa secara umum. Hal
ini perlu dilakukan seiiring masih tingginya tingkat urbanisasi masyarakat desa
yang mencari penghidupan yang layak dan sejahtera di perkotaan. Pemerintah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin mendorong kemajuan
masyarakat desa secara utuh dan menyeluruh dari berbagai aspek dan bidang
pembangunan di perdesaan. Terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, maka implementasi Undang-Undang Desa
diharapkan dapat memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi
perempuan di perdesaan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal utama yang dapat
dilakukan oleh perempuan di perdesaan. Pertama, UU Desa dapat mendorong
prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa, termasuk di dalamnya
perempuan

desa,

kesejahteraan

untuk

bersama.

pengembangan
Selanjutnya

potensi

perempuan

dan

aset

desa

di

perdesaan

guna
dapat

berpartisipasi dalam membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien
dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Terakhir bagi perempuan di
perdesaan sudah menjadi keharusan dalam upaya meningkatkan pelayanan
publik

bagi

warga

masyarakat

desa

guna

mempercepat

perwujudan

kesejahteraan umum.
Partisipasi aktif perempuan potensial dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa sangat penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa. Peluang keterlibatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa dijamin oleh peraturan perundangundangan. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menjelaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa.1 Partisipasi aktif
perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada 6 dari
11 asas yang menjadi landasan berfikir. Keenam asas-asas yang mendukung
keterlibatan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
adalah (1) keterbukaan, (2) proporsionalitas, (3) profesionalitas, (4) kearifan

=
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lokal, (5) keberagaman; dan (6) partisipatif. Untuk memahami ke-6 asas
dimaksud, maka dapat dipelajari pada tabel 2.1 di bawah berikut ini.
Tabel 2.1
Asas-asas Pemerintahan Desa

1

Asas-asas
Pemerintahan
Desa
Keterbukaan

2

Proporsionalitas

3

Profesionalitas

4

Kearifan lokal

5

Keberagaman

6

Partisipatif

No.

Penjelasan
Asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dengan tetap memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Asas yang mengutamakan keseimbangan
antara hak dan kewajiban penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
Asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Asas yang menegaskan bahwa di dalam
penetapan kebijakan harus memperhatikan
kebutuhan dan kepentingan masyarakat
Desa.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang
tidak boleh mendiskriminasi kelompok
masyarakat tertentu.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang
mengikutsertakan kelembagaan Desa dan
unsur masyarakat Desa.

Sumber: UU Nomor 6/2014 tentang Desa

Pada

praktiknya

untuk

berpartisipasi

aktif

dalam

penyelengggaraan

pemerintahan desa tidak semudah yang dibayangkan, khususnya bagi
perempuan di perdesaan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat
keterwakilan perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan kepala desa di
seluruh Indonesia. Peningkatan persentase keterwakilan perempuan pada
jabatan-jabatan kepala desa belum meperlihatkan kemajuan yang berarti. Data
keterwakilan perempuan yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Indonesia
memperlihatkan bahwa jumlah perempuan kepala desa tidak mengalami
kemajuan

secara

kuantitas.

Persentase

keterwakilan

perempuan

yang

menduduki jabatan kepala desa/lurah di seluruh Indonesia hanya mencapai
5,70% atau sebanyak 4.485 perempuan dari jumlah keseluruhan kepala
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desa/lurah yang sebanyak 74.251 orang. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada
tabel 2.2 di bawah ini.
Tabel 2.2
Pesentase Kepala Desa/Lurah di Indonesia (2014-2016)
Kepala Desa/Lurah
No.

Tahun

Laki-laki

Persentase

Perempuan

Persentase

1

2014

74.251

94,30%

4.485

5,70%

2

2015

74.251

94,30%

4.485

5,70%

3

2016

74.251

94,30%

4.485

5,70%

Sumber: Statistik Politik, BPS (2014 sd 2016)

Permasalahan
penyelenggaraan

lain

yang

menghambat

pemerintahan

desa

partisipasi

adalah

budaya

perempuan

dalam

patriarkhi

dalam

masyarakat desa yang masih tinggi. Terdapat 3 (tiga) jenis budaya patriarkhi
yang secara umum masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat desa di
Indonesia. Secara rinci permasalahan gender yang dihadapi perempuan di
perdesaan dapat dijelaskan sebagaimana dapat dibaca pada tabel 2.3 di bawah
ini.
Tabel 2.3
Permasalahan Gender dalam Masyarakat Desa
No.
1

2



Jenis-Jenis
Patriarkhi
Maskulinitas
(kekuasaan/kekuatan)

Streotipe (Peran Baku)

Masalah Gender

Contoh/Kasus

Laki-laki diposisikan
memiliki
derajat/martabat
lebih tinggi
dibandingkan dengan
perempuan di
berbagai bidang
kehidupan baik
domestik (dalam
keluarga dan rumah
tangga) maupun
publik
(kemasyarakatan).

1. Dalam ajaran agama
kepemimpinan
publik merupakan
domain laki-laki dan
perempuan hanya
sebagai pelengkap
dan menjadi ibu
rumah tangga;
2. Dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa
jabatan Kepala
Desa/Ketua/Anggota
BPD merupakan
wilayah kekuasaan
laki-laki dan
perempuan dianggap
belum memenuhi
kelayakan.
1. Anak perempuan
atau gadis di desa
tidak perlu

Pelabelan atas peran
dan perilaku laki-laki
dan perempuan
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dalam masyarakat
berupa kategori luas
yang merefleksikan
kesan dan keyakinan
tentang apa perilaku
yang tepat untuk pria
dan wanita.

2.

3.

3

Subordinasi
(Penomorduaan)

Menempatkan
posisi/peran
perempuan sebagai
bawahan baik dalam
kehidupan keluarga
maupun dalam
kehidupan
bermasyarakat dan
bernegara.

1.

2.

3.

melanjutkan
pendidikan lebih
tinggi cukup bisa
baca dan tulis atau
hingga tingkat SMP;
Peran ibu di desa
hanya membantu
suami di
sawah/ladang serta
mengurus rumah
tangga;
Dalam
pemberdayaan
masyarakat desa
perempuan masih
banyak didudukan
pada pengelolaan
PKK dan Posyandu.
Pada sebagian
perempuan di Bali
mereka harus
bekerja keras agar
eksistensinya
dihargai oleh suami
maupun lingkungan
keluarganya;
Bagi sebagian besar
keluarga di desa hak
untuk mendapatkan
Pendidikan yang
lebih tinggi hanya
untuk anak laki-laki
terlebih dahulu
setelah itu
perempuan.
Dalam
lembaga/organisasi
desa perempuan
selalu menempati
posisi dan gaji yang
rendah
dibandingkan lakilaki.

Sumber: dari berbagai sumber diolah penulis.

Dalam konteks partisipasi perempuan dalam pembangunan desa juga masih
menghadapi permasalahan yang sangat serius. Perempuan-perempuan di desa
dalam hal partisipasi pembangunan masih tertinggal jauh dengan laki-laki.
Perempuan di perdesaan masih menghadapi hambatan dalam menyalurkan
aspirasi dan peran aktif dalam pembangunan desa. Kendala/hambatan pertama,
perempuan di perdesaan masih menghadapi masalah beban ganda. Yang
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dimaksud beban ganda adalah tugas rangkap yang harus dijalani perempuan.
Dalam sebagian besar masyarakat desa, perempuan dituntut untuk dapat
berperan ganda mulai dari seorang ibu yang harus menjaga anak-anak dan
melayani suami hingga mencari nafkah keluarga (lihat grafik 2.1).
Grafik 2.1
Hambatan Partisipasi Perempuan
dalam Pembangunan Desa

Hambatan kedua, tradisi atau kebiasaan-kebiasaan mulai dari melahirkan anakanak (reproduksi), mengurus rumah tangga hingga pengabdian kepada suami
dan anak-anak. Selain itu di sebagian kecil masyarakat juga masih berkembang
budaya/tradisi untuk menikahkan anak gadis dalam usia yang relatif masih
sangat muda sebelum berusia 18 tahun.2 Hambatan lain adalah perempuan di
perdesaan masih terbatas dalam mengakses layanan publik. Di bidang kesehatan
perempuan di perdesaan masih menghadapi rendahnya pelayanan reproduksi di
puskesmas-puskesmas desa. Selain itu akses perempuan di bidang pendidikan
juga masih sangat rendah. Perempuan di perdesaan masih sulit untuk
menikmati pendidikan berkualitas serta angka putus sekolah yang masih tinggi.
Di bidang pemberdayaan ekonomi pun tidak jauh berbeda. Perempuan di
perdesaan masih sulit untuk mendapatkan akses pada permodalah usaha kecil.
Ketiga hambatan ini baik langsung ataupun tidak langsung telah mempengaruhi
rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa dan pembangunan desa di Indonesia.
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B. Desa dalam Kerangka Otonomi Daerah dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Indonesia adalah negara atau pemerintahan yang dibangun dari beribu-ribu
desa. Wujud fisik desa telah terlebih dahulu hadir sebelum Indonesia
diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Penyelenggaraan pemerintahan desa
merupakan unit terkecil, terbawah dan terdepan yang menjadi bagian dari
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desa menjadi unit pemerintahan
terdepan dalam pemberdayaan, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat desa. Secara garis besar pandangan dan pengertian desa dapat
dibaca pada tabel 2.4 di bawah ini.
Tabel 2.4
Pandangan dan Pengertian Desa

1

Pandangan
(Perspektif) Desa di
Indonesia
Otonomi Desa

2

Sosiologis

3

Yuridis

No.

Pengertian
a. Pemerintahan desa sebagai unit
demokrasi lokal terkecil berhak
mengatur dan mengurus urusannya
masing-masing berdasarkan hak asal
usul yang diakui dan dihormati oleh
negara.
b. Otonomi Desa merupakan pemberian
kewenangan dari pemerintahan pusat
kepada desa untuk mengatur
permasalahan, kepentingan dan
kebutuhan desa untuk meningkatkan
kemakmuran masyarakatnya sebagai
entitas politik secara mandiri atau
pemerintahan lokal mandiri (local selft
government).
a. Komunitas yang mengatur dirinya
sendiri (self governing community)
b. Integrasi Desa dan Adat (penghormatan
terhadap hak-hak adat)
c. Memajukan kemakmuran masyarakat
(human well being).
a. Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945;
b. Pasal 200 sd Pasal 216 Undang-Undang
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah; dan
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

Sumber: dari berbagai sumber diolah penulis.
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Perwujudan desa di Indonesia memiliki tipe, karakteristik dan kewenangan yang
berbeda.3 Desa berdasarkan asal usul dan kewenangannya terbagi menjadi 2
(dua) tipe/jenis. Pertama adalah Desa Adat. Desa adat merupakan komunitas
masyarakat yang mengatur dirinya sendiri. Desa adat memiliki kewenangan hak
asal usul yang dihormati oleh negara atau pemerintah. Kedua adalah desa
otonom. Desa otonom adalah tipe desa memiliki kewenangan pemerintahan
lokal berskala desa. Selanjutnya desa administratif dengan kewenangan terbatas.
Desa administratif merupakan desa persiapan menuju desa otonom. Untuk lebih
jelasnya dapat dibaca pada tabel 2.5 di bawah ini.
Tabel 2.5
Tipe, Karakteristik dan Kewenangan Desa
No.
1

2

Tipe Desa di
Indonesia
Desa Adat (Self
Governing
Community)

Karakteristik/Ciri-ciri

1. Berbasis pada
suku/etnis;
2. Memiliki batas-batas
wilayah;
3. Memiliki otonomi asli;
4. Struktur/pemerintahan
asli menurut hokum
adat dan;
5. Menghidupi
masyarakat sendiri
secara komunal.
Desa:
1. Berkurangnya
a. Desa
pengaruh adat di desa;
2. Memiliki otonomi dan
Otonom
kewenangan
(local self
perencanaan,
government)
pelayanan publik dan
keuangan (APBDes)
dan;
3. Memiliki sistem
demokrasi lokal.

b. Desa
Administrati

1. Mempunyai batasbatas wilayah yang

Kewenangan
Kewenangan
berdasarkan hak asal
usul adat meliputi:
1. penataan sistem
organisasi dan
kelembagaan
masyarakat adat;
2. pranata hukum adat;
3. pemilikan hak
tradisional;
4. pengelolaan tanah
kas Desa adat;
5. pengelolaan tanah
ulayat;
6. kesepakatan dalam
kehidupan
masyarakat Desa
adat;
7. masa jabatan kepala
Desa adat.
Kewenangan lokal
berskala desa meliputi:
1. bidang pemerintahan
Desa,
2. pembangunan Desa;
3. kemasyarakatan
Desa; dan
4. pemberdayaan
masyarakat Desa.
Penugasan dari
Pemerintah dan/atau


?
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f (local state
government)

jelas;
2. Berada dalam
subsistem pemerintah
kabupaten/kota; dan
3. Memiliki tingkat
otonomi terbatas dan
tidak jelas.

Pemerintah Daerah
kepada Desa meliputi: (1)
penyelenggaraan, (2)
Pemerintahan Desa, (3)
pelaksanaan
Pembangunan Desa, (4)
pembinaan
kemasyarakatan Desa,
dan (5) pemberdayaan
masyarakat Desa.

Sumber: dari berbagai sumber diolah penulis.

Desa otonom dan desa adat dalam kerangka otonomi daerah memiliki kesamaan
dan perbedaan terkait aspek-aspek kelembagaan. Terdapat 7 (tujuh) aspek yang
dimiliki desa otonom dan desa adat. Kesamaan antara desa otonom dan desa
adat terdapat pada aspek otonomi (kemandirian), pemerintahan umum dan
alokasi dana desa (ADD). Sedangkan perbedaanya terletak pada 4 (empat)
aspek. Keempat aspek tersebut yaitu (1) pengaruh/adat/tradisi, (2) kewenangan
hak asal usul, (3) pengaturan desa, dan (4) pemerintahan (lihat tabel 2.6 di
bawah).
Tabel 2.6
Aspek-aspek Kelembagaan Desa
No.
1
2
3
4

Aspek-Aspek
Desa
Otonomi
(kemandirian)
Pengaruh
Adat/tradisi
Kewenangan
Hak Asal Usul
Pengaturan
Desa

5

Pemerintahan

6.

Pemerintahan
Umum
Alokasi Dana
Desa (ADD)

7.

Desa Adat

Desa Otonom

Otonomi

Otonomi

Sangat kuat

Lemah/tidak kut

Lebih dominan

Tidak/kurang
dominan
Asas subsidiaritas
(penetapan
kewenangan berskala
lokal desa)
Susunan modern

Asas rekognisi
(pengakuan dan
penghormatan)
Susunan Asli (asalusul)
Menjalankan
Mendapatkan

Menjalankan
Mendapatkan

Sumber: dari berbagai sumber diolah penulis.
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C. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia
Desa merupakan perwujudan masyarakat terkecil yang memiliki batas wilayah
dan kewenangan untuk dapat mengurus kepentingan masyarakat khususnya
dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa secara
khusus telah diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lihat tabel 2.7 di bawah).
Tabel 2.7
Peristilahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

1

Peristilahan Desa
dalam Perundangundangan
Arti Desa

2

Makna Desa

3

Pemerintahan Desa

4

Pemerintah Desa

No.

Pemahaman
Suatu distrik atau komunitas yang mandiri
di dalam kota kecil atau kota, yang
dipandang memiliki karakter-karakter khas
kehidupan perdesaan.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 UU
No. 6/2014)
Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. (Pasal 1 UU No.
6/2014)
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau
yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa. (Pasal 1
UU No. 6/2014)

Sumber: dari berbagai sumber diolah penulis.
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Penyelenggaraan pemerintahan desa bertumpu pada fungsi-fungsi yang
dijalankan oleh pemerintah desa (kepala desa beserta aparatur desa). Untuk
meningkatkan daya saing desa serta kesejahteraan masyarakat desa, maka
pemerintah desa harus mampu menjalankan enam fungsi pemerintahan desa.4
Fungsi pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang disediakan oleh pemerintah desa
di antaranya penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Pelayanan
administrasi adalah pelayanan yang langsung disediakan oleh pemerintah desa
seperti surat pengantar pembuatan e-KTP, Surat Domisili Usaha, dan Surat
Keterangan lain-lainnya (untuk lebih jelasnya lihat grafik 2.2 dan tabel 2.8 di
bawah).
Grafik 2.2
Fungsi-fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

 

 
 


 
 
  

  

  
 
 

    
 

   



Dimensi

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

merupakan

pengukuran

kemampuan pemerintah desa dalam melakukan fungsi-fungsinya terhadap
masyarakat desa.5 Inti dari penyelenggaraan pemerintahan desa adalah
bagiamana kepala desa beserta aparatur desa (sekdes dan kepala urusan) beserta
BPD dan lembaga kemasyarakatan desa mampu mengelola, menyediakan dan
memperkuat dimensi-dimensi pelayanan untuk menghasilkan pembangunan
desa yang dapat mensejahterakan masyarakat desa (lihat tabel 2.8 di bawah).
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Tabel 2.8
Uraian Fungsi dan Dimensi Pemerintahan Desa
No.
1

Fungsi
Pemerintahan
Desa
Mengelola pelayanan
dasar

2

Mengelola pelayanan
administrasi

3

Menyediakan
infrastruktur dasar

4

Memperkuat
kelembagaan
ekonomi

5

Memperkuat
kelembagaan sosial

6

Membuat regulasi

Dimensi
Dimensi ini mengukur kemampuan
pemerintahan desa untuk mengelola pelayanan
dasar yang berada di dalam lingkup
kewenangannya, seperti ketersediaan layanan
pendidikan anak usia dini, bantuan
transportasi ke sekolah, dan sistem desa siaga.
Dimensi ini mengukur kemampuan
pemerintahan desa dalam mengelola pelayanan
administrasi, baik administrasi kependudukan
maupun beberapa administrasi perizinan yang
berada dalam kewenangannya.
Dimensi ini mengukur kemampuan
pemerintahan desa dalam mengelola
penyediaan infrastruktur dasar desa, seperti air
bersih, irigasi tersier, jalan desa, listrik desa,
polindes, sarana pendidikan anak usia dini,
kantor desa, dan sarana olah raga.
Dimensi ini mengukur kemampuan
pemerintahan desa dalam memperkuat
keberadaan lembaga sosial ekonomi sebagai
upaya memperkuat solidaritas sosial, seperti
mendorong keberadaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDesa) dalam pengelolaan
infrastruktur dasar dan penguasaan sumber
daya alam lokal, dan penguatan daya tawar
kolektif.
Dimensi ini mengukur kemampuan
pemerintahan desa dalam memperkuat
keberadaan lembaga sosial ekonomi sebagai
upaya memperkuat solidaritas sosial, seperti
memperkuat organisasi sosial seperti
posyandu, lembaga amil zakat, penanganan
bencana, dan resolusi kon lik.
Dimensi ini mengukur kemampuan
pemerintahan desa dalam mengelola proses
pembuatan regulasi sebagai salah satu bentuk
kebijakan publik, termasuk di dalamnya
merevitalisasi aturan-aturan yang bersumber
dari adat istiadat.

Sumber: dari berbagai sumber diolah penulis.
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Untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa, maka pemerintahan desa harus
memiliki struktur organisasi. Struktur pemerintahan desa telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun demikian dalam
praktiknya struktur pemerintahan desa sangat tergantung pada kebutuhan
masyarakat desa. Sehingga setiap desa baik desa otonom maupun desa adat
tidak

harus

seragam

karena

sangat

dipengaruhi

oleh

keputusan

Bupati/Walikota.
1.

Struktur Pemerintahan Desa
Struktur pemerintahan desa yang berlaku umum di Indonesia merujuk pada
pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Struktur organisasi pemerintahan desa berdasarkan pada UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa mengatur seluruh lembaga yang menjadi
pemegang kepentingan masyarakat desa. Dengan demikian struktur
pemerintahan desa harus memperhatikan keterlibatan atau keberadaan dari
(1) Pemerintah Desa (kepala desa beserta aparatur desa), (2) Badan
Permusyawatan Desa (BPD), (3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau
Lembaga Kemasyarakat Desa; dan (4) Lembaga Adat.
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, maka struktur organisasi
pemerintah desa mengalami perubahan. Jabatan kepala urusan ditetapkan
maksimal 3 orang. Sedangkan 3 jabatan lainnya merupakan jabatan teknis
yang berada di bawah Kepala Desa.6
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Bagan 2.1
Contoh Struktur Pemerintahan Desa
(Berdasarkan UU No.6/2014)

Adapun struktur pemerintahan desa adat disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat adat dengan tidak menghilangkan fungsi-fungsi pemerintahan
desa. Dengan demikian struktur pemerintah desa adat merupakan gabungan
dari fungsi adat/tradisi desa adat dengan fungsi pemerintahan. Ketentuan
khusus terkait desa adat ini sebagaimana dijelaskan dalam Bab XIII, yang
terentang dari Pasal 96 hingga Pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa. Secara keseluruhan, Bab Desa Adat ini memiliki 16 pasal
dan 26 ayat, yang dibagi ke dalam empat topik.7 Keempat topik tersebut
adalah (1) Penataan Desa Adat; (2) Kewenangan Desa Adat; (3)
Pemerintahan Desa Adat; dan (4) Pengaturan Desa Adat. Terkait
pemerintahan dan kelembagaan desa dijelaskan pada Pasal 109 UU Nomor
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6/2014. Susunan kelembagaan pemerintahan desa sendiri harus ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Provinsi.
Bagan 2.2
Contoh Struktur Pemerintahan Desa Adat di Bali

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Dalam Pasal 2 ayat (1)
menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh
Perangkat Desa, kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa
Perangkat Desa terdiri atas; Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan
Pelaksana Teknis. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan
dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri
atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan,
dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan
umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan
dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur). Sedangkan Pelaksana Kewilayahan
merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
Selanjutnya Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa
sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri
atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi
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pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi
kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala
Seksi (Kasi).
Bagan 2.2
Contoh Struktur Pemerintahan Desa
(Berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015)

2. Kelembagaan Demokrasi Desa
Kelembagaan demokratisasi desa merupakan keterwakilan kepentingankepentingan masyarakat desa di dalam lembaga-lembaga desa. Perempuan di
perdesaan pada hakikatnya dapat berpartisipasi aktif di lembaga-lembaga
demokrasi desa.

Lembaga-lembaga demokrasi desa terdiri dari 3 (tiga)

lembaga utama. Fungsi utama kelembagaan demokrasi desa berada pada
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa menjadi
unsur yang penting dalam kelembagaan desa dikarenakan memiliki fungsifungsi penting.8
Sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan representasi
(wujud perwakilan) masyarakat/warga desa. BPD berperan aktif dalam
mengawasi dan memberikan dukungan kepada Kepala Desa khususnya
dalam pembuatan peraturan desa.

D
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Grafik 2.3
Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

 

 
  

 

 

 
  
 
 

Peran dan fungsi kelembagaan desa mencerminkan adanya pembagian
kekuasaan eksekutif, legislatif dan pengawasan masyarakat (civil society).
Kepala desa/desa adat merupakan mewakilkan unsur eksekutif. BPD
mewakilkan unsur legislatif. Sedangkan unsur masyarakat mewakilkan
gerakan sipil (untuk lebih jelasnya baca tabel 2.9 di bawah).
Tabel 2.9
Peran dan Fungsi Kelembagaan Desa
No.
1

2

Kelembagaan
Demokrasi
Desa
Kepala
Desa/Desa Adat

Peran dan Fungsi
Kepala Desa/Desa Adat berperan sebagai:
1. Kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat
2. Pemimpin Masyarakat Desa
3. Pembuat Peraturan Desa

Kepala Desa/Desa Adat memiliki fungsi:
1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;
2. mewakili dan mendekatkan kepentingan
negara/pemerintah dengan masyarakat desa;
dan
3. menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
Badan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki
Permusyawaratan peran:
Desa
1. Lembaga Perwakilan Desa (LPD)
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2. Lembaga Legislasi Desa (LLD)
3. Lembaga Fasilitasi Kepentingan Masyarakat
Desa

3

4

Lembaga
Kemasyarakatan
Desa

Lembaga
Desa

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi:
1. membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Lembaga Kemasyarakatan Desa berperan
sebagai:
1. Unsur Masyarakat Desa seperti RT, RW,
Kepala Dusun, Mandor, Jaro, Karang Taruna,
PKK, dan lain-lain
2. Mitra Pemerintah Desa (MPD)
3. Lembaga Partisipasi Masyarakat Desa
(LPMD)

Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki
fungsi:
1. membantu penyelenggaraan pemerintahan
desa;
2. membantu pelaksanaan pembangunan Desa;
3. membantu pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan
4. membantu pemberdayaan masyarakat Desa.
Adat Lembaga Adat Desa memiliki peran sebagai:
1. Wadah Tradisi Adat Desa
2. Mitra Pemerintah Desa (MPD)
Lembaga Adat Desa memiliki fungsi sebagai
berikut:
1. menyelenggarakan fungsi adat istiadat;
2. memelihara keaslian adat desa;
3. memberdayakan masyarakat Desa.

Sumber: UU No.6/2014

D. Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Perempuan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di
perdesaan. Perempuan di perdesaan diharapkan dapat berperan dalam
mendorong dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perempuan di
perdesaan dapat berperan aktif sebagai pemimpin dalam bidang-bidang
pembangunan di desa.9 Sedikitnya terdapat tiga bidang pembangunan di
perdesaan di mana perempuan dapat memberikan peran penting yaitu: (1)

E
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bidang politik; 2) bidang sosial kemasyarakatan; dan (3) bidang pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat.

Grafik 2.4
Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Bidang Politik (Lembaga Demokrasi Desa)
Perempuan di perdesaan memiliki akses untuk terlibat aktif dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang politik. Bidang politik yang
dapat ditempuh oleh perempuan di perdesaan adalah dengan menjadi
kepala desa dan kepala/anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
a. Menjadi Kepala Desa
Jabatan kepala desa/desa adat merupakan jabatan yang sangat penting.
Kepala

desa/desa

adat

menjadi

bagian

pusat

(sentral)

dari

penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan menjadi kepala desa
perempuan dapat melakukan berbagai aktifitas atau program kerja yang
dapat membantu warga desa dalam peningkatan pembangunan (terkait
tugasm wewenang dan kewajiban kepala desa dapat dibaca pada tabel
2.10 di bawah).
Tabel 2.10
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa
No.
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Tugas, Wewenang,

Uraian




1.

Hak dan Kewajiban
Tugas

2.

Wewenang

3

Hak

Kepala Desa bertugas
1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. melaksanakan Pembangunan Desa,
3. melaksanakan pembinaan
kemasyarakatan Desa; dan
4. melaksanakan pemberdayaan
masyarakat Desa.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa
berwenang:
1. memimpin penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
2. mengangkat dan memberhentikan
perangkat Desa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa;
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;
6. membina kehidupan masyarakat Desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban
masyarakat Desa;
8. membina dan meningkatkan
perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai
perekonomian skala produktif untuk
sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan
Desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan
sebagian kekayaan negara guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial
budaya masyarakat Desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengoordinasikan Pembangunan Desa
secara partisipatif;
14. mewakili Desa di dalam dan di luar
pengadilan atau menunjuk kuasa hukum
untuk mewakilinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa
berhak:
1. mengusulkan struktur organisasi dan
tata kerja Pemerintah Desa;
2. mengajukan rancangan dan menetapkan
Peraturan Desa;
3. menerima penghasilan tetap setiap
bulan, tunjangan, dan penerimaan
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4

Kewajiban

lainnya yang sah, serta mendapat
jaminan kesehatan;
4. mendapatkan pelindungan hukum atas
kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. memberikan mandat pelaksanaan tugas
dan kewajiban lainnya kepada perangkat
Desa.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa
berkewajiban:
1. memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa;
3. memelihara ketenteraman dan
ketertiban masyarakat Desa;
4. menaati dan menegakkan peraturan
perundang-undangan;
5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan
berkeadilan gender;
6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan
Desa yang akuntabel, transparan,
profesional, efektif dan efisien, bersih,
serta bebas dari kolusi, korupsi, dan
nepotisme;
7. menjalin kerja sama dan koordinasi
dengan seluruh pemangku kepentingan
di Desa;
8. menyelenggarakan administrasi
Pemerintahan Desa yang baik;
9. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Desa;
11. menyelesaikan perselisihan masyarakat
di Desa;
12. mengembangkan perekonomian
masyarakat Desa;
13. membina dan melestarikan nilai sosial
budaya masyarakat Desa;
14. memberdayakan masyarakat dan
lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. mengembangkan potensi sumber daya
alam dan melestarikan lingkungan
hidup; dan
16. memberikan informasi kepada
masyarakat Desa.

Sumber: UU No.6/2014
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b. Menjadi Ketua/Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Jabatan kepala/anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga
dapat

meningkatkan

upaya

perempuan

terlibat

aktif

dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Jabatan ketua/anggota BPD
merupakan jabatan penting karena BPD memiliki fungsi pengawasan
terhadap Pemerintah Desa (kepala desa dan aparatur desa). Terkait
tugas, wewenang, hak dan kewajiban ketua/anggota BPD dapat dilihat
pada tabel 2.11 di bawah.
Tabel 2.11
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Ketua/Anggota
Badan Permusyawaratan Desa

1.

Tugas, Wewenang,
Hak dan Kewajiban
Tugas

2.

Hak dan Kewenangan

3.

Kewajiban

No.



Uraian
Ketua/Anggota Badan Permusyawaratan
Desa memiliki tugas:
1. membuat peraturan daerah Bersama
dengan Kepala Desa; dan
2. melakukan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ketua/Anggota Badan Permusyawaratan
Desa berhak untuk:
1. mengajukan usul rancangan Peraturan
Desa;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. memilih dan dipilih;
5. mendapat tunjangan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa; dan
6. membentuk panitia pemilihan Kepala
Desa.
Ketua/Anggota Badan Permusyawaratan
Desa memiliki kewajiban:
1. memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi
yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. menyerap, menampung, menghimpun,
dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat Desa;
4. mendahulukan kepentingan umum di
atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan/atau golongan;
5. menghormati nilai sosial budaya dan
adat istiadat masyarakat Desa; dan
6. menjaga norma dan etika dalam
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hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan Desa.
Sumber: UU No.6/2014

2. Bidang Sosial Kemasyarakatan
Perempuan di perdesaan juga dapat berpartisipasi aktif dalam bidang sosial
kemasyarakatan. Perempuan di perdesaan umumnya memiliki akses dalam
jabatan-jabatan sosial kemasyarakatan yang ada di tingkat desa. Perempuan
di perdesaan bisa masuk menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
(LKD) dan Lembaga Adat Desa.
a. Menjadi/Masuk

dalam

Kepengurusan

Lembaga

Kemasyarakatan Desa (LKD)
Perempuan di perdesaan dapat atau memiliki akses untuk terlibat aktif
dalam kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Jabatanjabatan yang dapat dipilih di antaranya menjadi atau masuk dalam
kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim
Penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Rukun Tetangga
(RT) dan Rukun Warga (RW), dan Karang Taruna. Lembaga
Kemasyarakatan Desa memiliki arti penting bagi perempuan di
perdesaan karena menjadi penggerak pembangunan desa (untuk tugas
dan fungsi dapat dibaca pada tabel 2.12 di bawah).
Tabel 2.12
Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa
No.
1.
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Nama Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Tugas dan Fungsi
Lembaga Permberdayaan Masyarakat Desa
memiliki tugas menyusun rencana
pembangunan secara partisipatif,
menggerakkan swadaya gotong royong
masyarakat, melaksanakan dan
mengendalikan pembangunan. Dalam
melaksanakan tugas nya LPMD memiliki
fungsi sebagai berikut:
1. penampungan dan penyaluran aspirasi
masyarakat dalam pembangunan;
2. penanaman dan pemupukan rasa
persatuan dan kesatuan masyarakat dalam
kerangka memperkokoh Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
3. peningkatan kualitas dan percepatan




2.

Tim Penggerak
PKK (Pembinaan
Kesejahteraan
Keluarga)

3.

Rukun Tetangga
(RT) dan Rukun
Warga (RW)

pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. penyusunan rencana, pelaksanaan,
pelestarian dan pengembangan hasil-hasil
pembangunan secara partisipatif;
5. penumbuhkembangan dan penggerak
prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong
royong masyarakat; dan
6. penggali, pendayagunaan dan
pengembangan potensi sumber daya alam
serta keserasian lingkungan hidup.
Tim Penggerak PKK memiliki tugas membantu
Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam
pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan
keluarga. Dalam melaksnakan tugasnya, Tim
Penggerak PKK memiliki fungsi sebagai
berikut:
1. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai
dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
2. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang
disepakati;
3. menyuluh dan menggerakkan kelompokkelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW,
RT dan dasa agar dapat mewujudkan
kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan
disepakati;
4. menggali, menggerakan dan
mengembangkan potensi masyarakat,
khususnya keluarga untuk meningkatkan
kesejahteraan keluarga sesuai dengan
kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada
keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan
bimbingan dan motivasi dalam upaya
mencapai keluarga sejahtera;
6. mengadakan pembinaan dan bimbingan
mengenai pelaksanaan program kerja;
7. berpartisipasi dalam pelaksanaan program
instansi yang berkaitan dengan
kesejahteraan keluarga di desa;
8. membuat laporan basil kegiatan kepada
Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan
tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun
Tim Penggerak PKK setempat;
9. melaksanakan tertib administrasi; dan
10. mengadakan konsultasi dengan Ketua
Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK
setempat.
RT dan RW memiliki tugas membantu
Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan desa. Dalam
melaksanakan tugasnya, RT dan RW memiliki
fungsi sebagai berikut:
1. pendataan kependudukan dan pelayanan
administrasi pemerintahan lainnya;
2. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan
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Karang Taruna

kerukunan hidup antar warga;
3. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan
pembangunan dengan mengembangkan
aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
dan
4. penggerak swadaya gotong royong dan
partisipasi masyarakat di wilayahnya.
Karang Taruna memiliki tugas menanggulangi
berbagai masalah kesejahteraan sosial
terutama yang dihadapi generasi muda, baik
yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun
dalam pengembangan potensi generasi muda
di lingkungannya. Dalam menjalankan
tugasnya Karang Taruna memiliki fungsi
sebagai berikut:
1. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
2. penyelenggara pendidikan dan pelatihan
bagi masyarakat;
3. penyelenggara pemberdayaan masyarakat
terutama generasi muda di lingkungannya
secara komprehensif, terpadu dan terarah
serta berkesinambungan;
4. penyelenggara kegiatan pengembangan
jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di
lingkungannya;
5. penanaman pengertian, memupuk dan
meningkatkan kesadaran tanggung jawab
sosial generasi muda;
6. penumbuhan dan pengembangan
semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan,
kesetiakawanan sosial dan memperkuat
nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
7. pemupukan kreatifitas generasi muda
untuk dapat mengembangkan tanggung
jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif,
edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan
praktis lainnya dengan mendayagunakan
segala sumber dan potensi kesejahteraan
sosial di lingkungannya secara swadaya;
8. penyelenggara rujukan, pendampingan dan
advokasi sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial;
9. penguatan sistem jaringan komunikasi,
kerjasama, informasi dan kemitraan
dengan berbagai sektor lainnya;
10. penyelenggara usaha-usaha pencegahan
permasalahan sosial yang aktual;
11. pengembangan kreatifitas remaja,
pencegahan kenakalan, penyalahgunaan
obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
12. penanggulangan masalah-masalah sosial,
baik secara preventif, rehabilitatif dalam
rangka pencegahan kenakalan remaja,
penyalahgunaan obat terlarang (narkoba)


bagi remaja.
Sumber: UU No.6/2014

b. Menjadi Pengurus Lembaga Adat Desa
Perempuan di perdesaan bukan tidak mustahil dapat berpartisipasi aktif
dalam kepengurusan Lembaga Adat Desa. Perempuan di perdesaan
penting untuk dapat terlibat aktif dalam kepengurusan Lembaga Adat
Desa dikarenakan lembaga ini memiliki tugas, wewenang dan kewajiban
yang terkait langsung dengan masyarakat desa adat (lihat tabel 2.13 di
bawah).
Tabel 2.13
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban
Pengurus Lembaga Adat Desa

1.

Tugas,
Wewenang, Hak
dan Kewajiban
Tugas

2.

Kedudukan

3.

Hak dan
Kewenangan

No.

Uraian
Lembaga Adat Desa memiliki tugas:
1. membantu Pemerintah Desa;
2. memberdayakan, melestarikan, dan
mengembangkan adat;
3. membina dan melestarikan budaya dan
adat istiadat serta hubungan antar
tokoh adat dengan Pemerintah Desa.
Mitra Pemerintah Desa Adat dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa
sesuai dengan fungsinya.
Lembaga Adat Desa berhak dan berwenang
untuk mengatur, mengurus dan
menyelesaikan berbagai permasalahan
kehidupan yang berkaitan dengan dan
mengacu pada adat istiadat dan hukum
adat yang berlaku.

Sumber: UU No.6/2014

3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
perempuan di perdesaan dapat terlibat aktif di berbagai lembaga
kemasyarakatan desa.

Perempuan di perdesaan dapat terlibat dalam

kepengurusan atau menjadi tokoh/aktivis di dalam masyarakat desa mulai
dari unsur masyarakat dan kader pemberdayaan masyarakat desa.
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a. Unsur Masyarakat
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menjelaskan secara umum bahwa yang dimaksud dengan “unsur
masyarakat” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok
nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok
masyarakat miskin (peranan unsur masyarakat desa baca tabel 2.14 di
bawah).
Tabel 2.14
Peranan Unsur Masyarakat Desa

1.

Unsur
Masyarakat
Desa
Tokoh Adat

2.

Tokoh Agama

3.

Tokoh
Masyarakat

No.

Peranan
Tokoh Adat Desa memiliki peran:
1. melakukan pembinaan dan memelihara
kerukun warga desa;
2. mengerakkan partisipasi, tanggung jawab
informal dalam mengerakkan pembangunan,
melestarikan nilai-nilai budaya dan adat
istiadat untuk meningkatkan pembangunan
desa;
3. menyelenggarakan pemerintahan desa yang
sesuai dengan aspirsai masyarakat;
4. mendorong peningkatan pembangunan yang
beorientasi kepada kepentingan umum; dan
5. bekerja sama dengan pihak Pemerintah untuk
memperlancar dan mempercepat
pembangunan desa.
Dalam pembagunan dan pemberdayaan
masyarakat desa Tokoh Agam memiliki peran:
1. memberikan motivasi kepada masyarakat
untuk terlibat dalam pembangunan desa;
2. mengajak dan menyakinkan warga desa agar
berperan aktif dalam pembangunan desa;
3. menyatukan berbagai elemen masyarakat
dalam pendukung pembangunan desa.
Tokoh masyarakat memiliki peran yang cukup
penting dalam pembangunan desa. Peran
tersebut diantaranya:
1. memotivasi masyarakat untuk aktif dalam
pelaksanaan pembangunan di berbagai
bidang di antaranya pendidikan, kesehatan
dan infrastruktur desa; dan
2. terlibat langsung dalam pelaksanaan
pembangunan desa.

Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh penulis.
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b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
Kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) memiliki arti penting
dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Peranan
KPMD sangat penting bila dilihat dari kedudukan, tugas, hak dan
kewajiban yang dimiliki. Perempuan di perdesaan dapat terlibat aktif
dalam kepengurusan atau menjadi bagian dari KPMD karena akan
sangat bermanfaat dalam mengelola kepemimpinan perempuan di desa
(tugas, wewenang, hak dan kewajiban dapat dibaca pada tabel 2.15 di
bawah).
Tabel 2.15
Peranan Unsur Masyarakat Desa

1.

Tugas, Wewenang,
Hak dan Kewajiban
Kedudukan

2.

Tugas

3.

Fungsi

No.



Uraian
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
(KPMD) berkedudukan sebagai mitra
pemerintah desa (kepala desa)
berpartisipasi aktif melakukan
pendampingan dan bantuan teknis
penyelenggaraan pembagunan desa.
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
(KPMD) memiliki tugas sebagai berikut:
1. Mengidentifkasi dan
mengorganisasikan pembangunan
Desa;
2. mengumpulkan data-data yang
diperlukan sebagai bahan penyusunan
perencanaan pembangunan desa;
3. meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pelaksanaan Musyawarah Desa /
Musdes;
4. menyebarluaskan dan
mensosialisasikan program-program
pembangunan desa kepada masyarakat;
5. memantau progres penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan
desa/PPD, seperti dokumen RPJMDes,
RKPDes dan APBDes;
6. mendorong masyarakat untuk berperan
serta dalam pelaksanaan dan
pengawasan kegiatan pembangunan
desa.
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
dalam melaksanakan tugasnya memiliki
fungsi:
1. mendampingi Kepala Desa dalam hal
pengorganisasian pembangunan Desa;
2. merintis atau memelopori gagasangagasan kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
3. memotivasi, mendorong dan
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

menggerakkan partisipasi, swadaya dan
gotong royong masyarakat;
memfasilitasi, membelajarkan,
memberi masukan atau mendampingi
kelompok sasaran kegiatan
pemberdayaan masyarakat;
memroses perencanaan kegiatan secara
partisipatif, mulai dari pendataan
potensi, asset dan masalah, kebutuhan,
prioritas dan rencana kegiatan
pembangunan desa secara partisipatif;
mengordinasikan antara berbagai
kepentingan atau antara kebutuhan
dengan sumber daya untuk kegiatan
pembangunan partisipatif;
memberikan advokasi dan atau
mewakili kelompok masyarakat yang
membutuhkan bantuan ataupun
pelayanan dan mendorong para
pembuat keputusan untuk mendengar,
mempertimbangkan dan
memperhatikan kebutuhan
masyarakat;
mengorganisir warga masyarakat desa
dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat;
memperbaiki kegiatan pemberdayaan
masyarakat ke arah yang lebih baik.

Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh penulis.

4. Tingkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Dengan memperhatikan keterlibatan atau partisipasi perempuan di
perdesaan
masyarakat

di

berbagai

desa.

bidang

Tingkatan

pembangunan
kempemimpinan

dan

pemberdayaan

perempuan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa pada dasarnya dapat dilakukan secara
bertahap (lihat grafik 2.5 di bawah).
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Grafik 2.5
Tingkatan Kepemimpinan Perempuan di Desa

Grafik 2.5 di atas menggambarkan bahwa tingkatan awal yang dapat
ditempuh oleh perempuan di perdesaan adalah dengan menjadi Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD merupakan unsur
terbawah dan terdepan perempuan di perdesaan untuk terlibat aktif
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Unsur masyarakat juga
menjadi jembatan yang sangat penting dalam kepemimpinan perempuan
di perdesaan sebagai jalan untuk mencapai tingkatan tertinggi sebagai
kepala desa perempuan. Jabatan dan posisi kepala desa merupakan posisi
yang strategis sebagai wujud kepemimpinan perempuan.
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E. Peranan Perempuan dalam Peningkatan Demokratisasi Desa
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah
membawa perubahan dalam pengelolaan pembangunan desa yang lebih
partisipatif. Undang-Undang tentang Desa ini membuka ruang yang seluasluasnya bagi warga desa termasuk perempuan di perdesaan untuk berpartisipasi
aktif dalam membangun dan meningkatkan demokratisasi desa.10
1. Substansi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Substansi penyelenggaran demokrasi di desa adalah adanya suatu wadah
atau forum warga desa dalam menyalurkan aspirasi serta partisipasi dalam
pembangunan desa. Artinya sesuai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan
desa, perempuan dan laki-laki adalah setara dalam hal tanggungjawab,
kewenangan dan kemitraan dalam pembangunan desa (lihat grafik 2.6 di
bawah).

Grafik 2.6
Substansi Penyelenggaraan Demokrasi di Desa
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2. Musyawarah Desa
Pasal 82 Undang-Undang Desa mengatur tentang partisipasi warga desa
dalam tata kelola desa. bentuk partisipasi warga sebagaimana diatur dalam
pasal tersebut yakni berpartisipasi dalam musyawarah desa. Dibuka ruang
yang besar bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat
lisan maupun tertulis. Warga desa juga diberi akses untuk mendapatkan
informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
Bentuk partisipasi yang lain yakni warga diberi kesempatan untuk memantau
pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, warga juga dapat melaporkan
hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan
desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Musyawarah desa menjadi forum 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 dan hibah ke desa.

Grafik 2.7
Hubungan Kelembagaan Kepala Desa dan BPD
dalam Musyawarah Desa
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Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
Desa

untuk

memusyawarahkan

hal

yang

bersifat

strategis

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musyawarah desa juga merupakan
forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur
masyarakat 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, aset desa, dan
kejadian luar biasa lainnya (lihat tabel 2.16 di bawah).
Tabel 2.16
Isu-isu Strategis dalam Musyawarah Desa
dan Pemberdayaan Perempuan di Desa
No.
1.

Isu-isu Strategis Desa
Penataan Desa

1.

2.

3.

4.
5.

6.

2.

Perencanaan Desa

1.

2.

3.

Kerja Sama Desa

1.

Isu-isu Pemberdayaan
Perempuan di Perdesaan
penyertaan dan pelibatan
perempuan dalam berbagai
posisi/jabatan dalam struktur
pemerintahan desa;
pelibatan peran perempuan
dalam penyusunan Peraturan
Desa (Perdes) yang responsif
gender;
pelibatan perempuan dalam
penyusunan Peraturan Desa yang
responsif gender;
pelibatan perempuan dalam
peningkatan pelayanan publik;
pelibatan peran perempuan
dalam pengentasan kemiskinan
serta peningkatan kesejahteraan
ekonomi;
membukan kesempatan usaha
bagi perempuan di bidang
UMKM.
penyusuran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RJMDes) responsif gender;
penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes)
responsif gender.
Perempuan desa dilibatkan
dalam penyusunan program dan
kegiatan kerjasama desa;
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4.

Rencana Investasi yang
Masuk ke Desa

5.

Pembentukan BUM Desa

6.

Penambahan dan
Pelepasan Aset Desa

7.

Kejadian Luar Biasa

2. Perempuan memiliki akses,
manfaat dan pengawasan di
bidang Pendidikan, kesehatan
dan pelayanan publik dari hasil
kerjasama desa.
1. Perempuan dilibatkan dalam
menentukan bentuk investasi
yang akan masuk desa;
2. Perempuan dilibatkan dalam
pengelolaan investasi yang
masuk ke desa;
3. Perempuan mendapatkan
manfaat dari investasi desa.
1. Perempuan dilibatkan dalam
menentukan bentuk BUMDes
yang akan dibentuk di desa;
2. Perempuan dilibatkan dalam
pengelolaan BUMDes;
3. Perempuan mendapatkan
manfaat dari pembentukan
BUMDes.
1. Perempuan dilibatkan dalam
menentukan penambahan dan
pelepasan Aset Desa;
2. Perempuan dilibatkan dalam
penambahan dan pelepasan Aset
Desa yang menjadi hajat banyak
masyarakat desa;
3. Perempuan mendapatkan
manfaat dari kebijakan
penambahan dan pelepasan Aset
Desa.
1. Perempuan dilibatkan dalam
merumuskan kebijakan kejadian
luar biasa yang terjadi di desa;
2. Perempuan dilibatkan dalam
menetapkan kejadian luar biasa
di desa dalam peraturan desa.

Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh penulis.
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F. Strategi dan Proses Peran Perempuan dalam Pembuatan Kebijakan
di Desa
Dalam

meningkatkan

partisipasi

perempuan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan desa, maka diperlukan strategi dan proses yang harus dilalui dan
dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Grafik 2.8
Stategi dan Proses Peran Perempuan
dalam Pembuatan Kebijakan di Desa
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Berdasarkan pada grafik 2.8 di atas, maka peran dan strategi perempuan untuk
terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan melalui 3 (tiga)
tahapan. Pertama, perempuan di perdesaan harus berpartisipasi aktif untuk
mengikuti pemilihan kepala desa sebagai strategi awal. Kedua, setelah terpilih
menjadi kepala desa, perempuan dapat berperan aktif dalam proses pembuatan
peraturan desa (perdes) yang responsif gender. Ketiga, perempuan sebagai
kepala desa dapat mengimplementasikan kesejateraan masyarakat dengan cara
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membuat program dan kegiatan yang salah satunya adalah pembentukan dan
pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
1. Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan kepala desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Tahapan pemilihan kepala desa dimulai dari pencalonan hingga penetapan
kepala desa terpilih oleh Bupati.
a. Persyaratan Calon
Pasal 21 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 menjelaskan secara rinci
persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala desa (teliti tabel 2.17 di
bawah):
Tabel 2.17
Persyaratan Pencalonan Kepala Desa
No.
1.

Warga negara Republik Indonesia

2.

Bertakwa kepada tuhan yang maha esa;

3.

Memegang teguh dan mengamalkan pancasila,
melaksanakan undangundang dasar negara
republik indonesia tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
negara kesatuan republik indonesia dan
bhinneka tunggal ika;
berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat;
berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
pada saat mendaftar;
bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

4.
5.
6.
7.

8.

9.



Persyaratan

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat
tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu)
tahun sebelum pendaftaran;
tidak sedang menjalani hukuman pidana
penjara;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan publik tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa

Dokumen yang
Disiapkan
Kartu Tanda
Penduduk
Surat Pernyataan
(bermaterai)
Surat Pernyataan
(bermaterai)

Ijazah Pendidikan
Terakhir
Kartu Tanda
Penduduk
Surat Pernyataan
(bermaterai)
Kartu Tanda
Penduduk
Surat Pernyataan
Tidak Dipindana
dari Pengadilan
Negeri
Surat Pernyataan
Tidak Dipindana
dari Pengadilan
Negeri
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P10.

yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan
sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

11.

berbadan sehat;

12.

tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3
(tiga) kali masa jabatan; dan
syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

13.

Surat Pernyataan
Tidak Dicabut Hak
Politik dari
Pengadilan Negeri
Surat Keterangan
Sehat dari RSU
Surat Pernyataan
bermaterai
Disesuaikan dengan
daerah

Sumber: Permendagri Nomor 112 Tahun 2014

b. Penetapan Calon
Penetapan calon kepala desa, yang akan maju dalam pemilihan, dalam
Pasal 26 Permendagri No. 112/2014 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
Kepala Desa (pelajari grafik 2.9 di bawah).
Grafik 2.9
Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa
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c. Kampanye
Pelaksanaan dan tatacara serta larangan kampanye dalam pemilihan
kepala desa telah diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30
Permendagri No. 112/2014. Sementara terkait sanksi bila larangan
kampanye yang dilanggar oleh calon kepala desa sebagaimana diatur
dalam Pasal 31 dapat dikenai sanksi: (1) peringatan tertulis apabila
pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi
gangguan; dan (2) penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya
pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan
terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain (baca
grafik 2.10 di bawah).
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Grafik 2.10
Tahapan Pelaksanaan Kampanye Kepala Desa
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d. Pemungutan dan Penghitungan Suara
Proses

pemungutan

dan

penghitungan

suara

dapat

dipelajari

sebagaimana terlihat pada grafik 2.1o di bawah.
Grafik 2.10
Pemungutan dan Penghitungan Suara
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e. Penetapan Kepala Desa Terpilih
Penetapan kepala desa terpilih dilakukan oleh BPD. BPD menyerahkan
surat keputusan kepala desa terpilih kepada bupati/walikota untuk
ditetapkan dan dilantik sebagai kepala desa.
2. Strategi Perempuan dalam Memenangkan Pilkades
Strategi pemenangan calon Kepala Desa perempuan secara umum sangat
terkait dengan kehidupan pribadi sang calon kepala desa. Masyarakat Desa di
sebagai besar daerah di Indonesia umumnya masih bersifat kekeluargaan dan
patrimonial serta feudal.11 (untuk lebih jelas baca grafik 2.11 di bawah).
Grafik 2.11
Strategi Pemenangan Kepala Desa
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3. Partisipasi

Perempuan

dalam

Pembuatan

Peraturan

Desa

(PerDes)
Pembahasan dan Pembuatan Peraturan Desa (PerDes) telah diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa. Secara umum pembahasan peraturan desa
dilakukan

dengan

3

(tiga)

tahapan.

Tahapan

pertama,

Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) mengundang Kepala Desa untuk membahas
dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Tahapan kedua, bila rancangan
Peraturan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD disampaikan
dalam waktu yang sama maka yang didahulukan terlebih dahulu adalah
usulan dari BPD. Tahapan ketiga, rancangan peraturan desa yang telah
dibahas dan disepakati tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan
bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
a. Jenis Peraturan di Desa
Secara umum jenis dan produk peraturan yang dapat dibuat dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan desa terbagi dalam 3 (tiga) kategori.
Pertama, peraturan desa (perdes). Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala
Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. 12
Grafik 2.11
Jenis Produk Peraturan di Desa

Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan
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kepentingan umum, yaitu: (a) terganggunya kerukunan antarwarga
masyarakat; (b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik; (c)
terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; (d) terganggunya
kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
dan (e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,
antargolongan, serta gender.
Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis
dan

partisipatif,

yakni

proses

penyusunannya

mengikutsertakan

partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk
mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.
Kategori kedua adalah peraturan bersama kepala desa. Pada pasal 91 UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, Desa dapat mengadakan
kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
Secara hukum, kerjasama antar desa dituangkan dalam peraturan bersama
kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa (Pasal 92 Ayat 2
UU No. 6/2014).
Sementara kategori ketiga adalah peraturan kepala desa. Peraturan kepala
desa merupakan aturan pelaksanaan dari peraturan desa. Peraturan
kepala desa merupakan penjabaran dari peraturan desa yang masih
bersifat umum.

b. Mekanisme Pembahasan Peraturan Desa
Mekanisme pembahasan peraturan desa dapat dilakukan dengan 2 (dua)
cara. Pertama, rancangan perdes yang pengajuannya oleh Kepala Desa.
Kedua, rancangan peraturan desa yang pengajuannya dilakukan oleh
Badan Permusyawaratan Desa (PBD). Untuk lebih jelas baca grafik 2.12 di
bawah.
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Grafik 2.12
Mekanisme Pembahasan Perdes

      
   

  
  

  
  
  

      
   
 

  
  

  
  
          
           



 

    
  

   
   

c. Alur Pembuatan PerDes oleh Kepala Desa
Perempuan di perdesaan baik sebagai Kepala Desa ataupun Kader Desa
lainnya harus mengetahui alur pembuatan peraturan desa yang diajukan
oleh Kepala Desa.13 Pemerintah Desa (Kades dan aparatur desa)
melakukan rapat kerja dalam menyusun rangangan perdes terkait materi
penyelenggaraan pemerintahan desa. Setelah itu raperdes akan dibahas
dengan masyarakat/kelompok masyarakat yang berkepentingan terkait
peraturan desa yang akan disahkan untuk mendapatkan masukan (untuk
lebih jelasnya dapat dibaca pada grafik 2.13 di bawah.
Grafik 2.13
Alur Pembahasan Perdes oleh Kepala Desa
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d. Alur Pembuatan PerDes oleh Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)
Pembuatan peraturan desan oleh BPD harus dikonsultasikan terlebih
dahulu dengan Pemerintah Desa. Pada hakikatnya BPD tidak dapat
mengajukan peraturan desa secara sendiri terkait dengan materi-materi
perdes seperti Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) dan Laporan APBDes. Untuk lebih jelas
dapat dilihat dan dicermati grafik 2.14 di bawah ini.
Grafik 2.14
Perdes yang harus dikonsultasikan antara BPD dan Kades

e. Mekanisme Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Desa
Mekanisme, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan
desa harus melalui 4 (empat) tahapan. Pertama, rancangan peraturan
desa disampaikan oleh BPD kepala desa dalam waktu paling lama 7 hari.
Tahapan kedua, raperdes harus sudah ditandatangani oleh kepala desa
dalam waktu paling lama 15 hari. Tahapan ketiga, Sekretaris Desa
mengundangkan peraturan desa. Setelah peraturan desa diundangkan,
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Kepala Desa dan BPD mensosialisasikan Perdes kepada masyarakat desa
untuk diketahui dan dilaksanakan (lihat grafik 2.15 di bawah).
Grafik 2.15
Mekanisme Penetapan, Pengundangan
dan Penyebarluasan Peraturan Desa

f. Alur Penyusunan APBDes
Kader Desa mulai dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa hingga
Kepala desa perempuan yang terpilih harus mengetahui alur penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penyusunan APBDesa
berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa
yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana
kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.
Grafik 2.16
Alur Penyusunan APBDes
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Alur penyusunan APBDes dimulai dengan tahapan mengidentifikasi
permasalahan desa yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Desa
terpilih. Pada tahapan kedua Kepala Desa terpilih menyusun RPJMDes.
Pada tahapan ketiga RPJMDes diajukan kepada BPD untuk dibahas
bersama. Tahapan keempat RPJMDes kemudian dijabarkan dalam
Musrenbangdes

antara

Kepala

Desa

dan

BPD

serta

Lembaga

Kemasyarakatan Desa untuk dibahas kembali. Selanjutnya pada tahapan
kelima, Kepala Desa menjabarkan hasil Musrengbangdes ke dalam
Rancangan Keputusan Pemerintah Desa (RKPDes). Tahapan keenam
Sekretaris Desa menyusun rancangan APBDes untuk dibahas bersama
antara Kepala Desa dan BPD. Dan tahapan terakhir rancangan APBDes
yang telah disetujui bersama disampaikan kepada Bupati/Walikota (lihat
grafik 2.16 di atas).
4. Partisipasi Perempuan dalam Pembuatan BUMDes
Upaya melibatkan perempuan dalam penyusunan perencanaan dan
pendirian BUMDes merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan
kepemimpinan perempuan di perdesaan. Selain itu pelibatan perempuan
dalam pendirian BUMDes diharapkan dapat desa yang berdaulat. Potensipotensi perempuan di perdesaan yang terlibat aktif di bidang kesehatan
masyarakat, serta pendidikan. Perempuan-perempuan di desa banyak yang
berprofesi

sebagai

nelayan,

petani,

peladang

memungkinkan

untuk

menumbuhsuburkan usaha-usaha dalam peremberdayaan ekonomi desa.
Sehingga sebagai kader desa, perempuan tergerak untuk terlibat aktif dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
a. Jenis BUMDes
Jenis usaha yang dapat didirikan oleh perempuan di perdesaan secara
umum terbagi dalam 6 (enam) sektor usaha.=@ Perempuan di perdesaan
dapat melakukan upaya perencanaan dan pendirian badan usha miliki
desa yang tepat dalam rangka menguji kepemimpinan di desa. perempuan
harus keluar dari stigma yang selama ini menyatakan bahwa perempuan

=@
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terbatas berkiprah hanya di tata kelola di tingkat PKK saja. Perempuan di
perdesaan harus didorong untuk turut aktif dalam mengelola desa dan
mereka perlu aktif dalam organisasi selain PKK. Salah satu terobosan yang
paling mutakhir adalah dengan mendorong perempuan untuk terlibat aktif
dalam perencanaan dan pendirian BUMDes.
Salah satu contoh adalah bagaimana perempuan di perdesaan dapat
terlibat

aktif

pengelolaan

dalam

merencanakan

pelayanan

jenis

umum15,

usaha-usaha

penyewaaan16,

di

bidang

perantara17,

perdagangan18, keuangan19, dan usaha bersama20.
Grafik 2.17
Jenis Usaha BUMDes
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b. Peran

Aktif

Perempuan

dalam

Penyusunan

Rancangan

BUMDes
Peran

aktif

perempuan

dalam

penyusunan

rancangan

BUMDes

merupakan bagian dari pengembangan kepemimpinan perempuan di
desa. Perempuan di perdesaan layak untuk mengelola usaha-usaha yang
dapat

meningkatkan

menumbuhkembangkan

kesejahteraan
kepemimpinan

masyarakat
perempuan

desa.
di

Dengan
perdesaan

diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan di desa.21
Salah satu permasalahan di desa adalah bagaimana upaya penanggulangan
kemiskinan. Selain itu adalah bagaimana perempuan berperan aktif dalam
pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Fakta menyebutkan bahwa 47
persen peran ekonomi di desa dilakukan oleh perempuan. Data pun
menyebutkan bahwa hampir 50 persen dari penduduk desa kontribusi
perekonomiannya juga didukung dari peran perempuan.
Grafik 2.18
Peran Aktif Perempuan dalam Pembuatan BUMDes

Terkait dengan keterlibatan peran perempuan di perdesaan dalam
penyusunan rancangan BUMDes, maka setidaknya ada 3 (tiga) peran di
mana perempuan harus terlibat aktif. Pertama, perempuan di perdesaan
harus terlibat aktif dalam penyusunan RPJMDesa. Kedua, perempuan di
perdesaan juga harus masuk dalam Tim Pembentukan BUMDes. Terakhir
perempuan di perdesaan juga harus terlibat aktif dalam penyusunan
AD/ART dan Aset BUMDes.
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G. Penutup
Inti dan makna penting dari partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa adalah peran memiliki akses, partisipasi, kontrol dan
manfaat dari pelaksanaan program pembangunan desa secara komprehensif.
Selama ini perempuan di perdesaan selalu dilabeli dengan keterbelakangan,
kemiskinan dan kebodohan. Dengan demikian, perempuan di perdesaan harus
bangkit dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
salah satu upaya yang harus didorong adalah perempuan di perdesaan harus
terlibat aktif masuk dan menjadi kepengurusan di setiap kelembagaan desa.
dengan kata lain perempuan di perdesaan bila ingin maju harus menjadi kader
desa yang aktif dan potensial.
Keterlibatan perempuan di perdesaan dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa dapat dimulai dari tingkat yang paling rendah sebagai kader pemberdayaan
masyarakat desa hingga jabatan yang tertinggi sebagai kepala desa perempuan.
Penting untuk diingat bahwa kepempinan perempuan di desa dapat
mencerminkan seberapa tinggi perempuan telah menerapkan nilai-nilai dan
budaya desa secara benar. Dengan demikian, perempuan di perdesaan dapat
masuk dan berpartisipasi aktif dengan memerankan berbagai jabatan dan posisi
seperti tokoh masyarakat, simpatisan partai politik di tingkat desa, dan menjadi
kelompok penekan di berbagai bidang pembangunan desa, baik pendidikan,
kesehatan dan infrastruktur.
Perempuan-perempuan potensial di perdesaan pada akhirnya akan menjadi
pemimpin sosial dan politik di dalam masyarakat desa. perempuan-perempuan
di perdesaan memiliki kesempatan untuk menjadi kader desa yang menjadi
panutan masyarakat. Selain itu di bidang politik perempuan-perempuan di
perdesaan yang telah memiliki pengaruh sosial memiliki peluang untuk masuk

menjadi kader partai politik dan menjadi anggota DPRD kabupaten/kota di
tempatnya masing-masing.
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PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM
PEMBANGUNAN KELURAHAN
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PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN KELURAHAN
Oleh : Dr.Tuswoyo, M.Si

Intisari Panduan

Tujian Instruksional Umum

Tujuan Instruksional Khusus

Kompetensi Utama

Kompetensi Pendukung

Modul ini berisi tentang penjelasan mengenai
partisipasi perempuan dalam pembangunan
kelurahan dalam konteks sistem otonomi
daerah. Pembangunan yang dirancang dalam
sebuah
perspektif
kewilayahan,
yang
menempatkan posisi kelurahan sebagai unit
pemerintahan terkecil dalam pelaksanaan
kebijakan otonomi daerah.
Peserta memahami tentang keberadaan
kelurahan dalam sistem otonomi daerah, yang
dapat dibedakan dengan desa, dengan kepala
desa dan Badan Pengawasan Desa (BPD)
sebagai unit pemerintahan dalam sistem
otonomi daerah tersebut. Peserta memahami
tugas dan kewajiban dari kelurahan sebagai
unit pemerintahan terkecil dalam sistem
otonomi daerah.
Peserta memahami pembangunan kelurahan
dalam perspektif kewilayahan, serta berbagai
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan
di tingkat kelurahan, berikut peluang
partisipasi
perempuan
dalam
proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
kebijakan tersebut. Peserta memahami
kendala-kendala yang dapat menghambat
proses partisipasinya serta strategi yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan peran serta
perempuan dalam pembangunan kelurahan.
Setelah mengikuti pelatihan tentang Partisipasi
Perempuan dalam Pembangunan Kelurahan,
peserta diharapkan mampu menjelaskan
tentang
partisipasi
perempuan
dalam
pembangunan kelurahan, berikut kendala serta
strategi yang dapati dilakukan untuk
meningkatkan partisipasi tersebut.
1. Menjelaskan keberadaan kelurahan dalam
perspektif perundang-undangan, perbanding
an maupun kelembagaan.
2. Menjelaskan tentang tugas dan kewenangan
kelurahan sebagai unit pemerintahan
terkecil dalam sistem otonomi daerah.
3. Menjelaskan
tentang
pembangunan
kelurahan
dalam
perspektif
studi
kewilayahan.
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SESI 8 : PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN
KELURAHAN
WAKTU: 120 Menit

KOMPETENSI UTAMA
Peserta mampu

menjelaskan tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan kelurahan,
berikut kendala serta strategi yang dapati dilakukan untuk meningkatkan partisipasi
tersebut.
KOMPETENSI PENDUKUNG

1.
Menjelaskan keberadaan kelurahan dalam perspektif perundangundangan, perbandingan maupun kelembagaan.
2.
Menjelaskan tentang tugas dan kewenangan kelurahan sebagai unit
pemerintahan terkecil dalam sistem otonomi daerah.
3.
Menjelaskan tentang pembangunan kelurahan dalam perspektif studi
kewilayahan.
METODE:

1. Curah Pendapat
2. Diskusi kelompok (Membahas Masalah )
ALAT/BAHAN:

1. Presentasi ppt
2. Masalah-masalah yang muncul di daerah
3. Template untuk merumuskan rencana aksi (strategi peningkatan partiisipasi)
ALUR FASILITASI:
1. Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi dan kaitan dengan sesi
sebelumnya. Penting disampaikan bahwa sesi ini menekankan pada penjelasan
tentang keberadaan kelurahan yang dipimpin seorang lurah dan desa yang
dipimpin kepala dengan berikut perundang-undangan yang mangaturnya serta
struktur kelembagaan yang dapat dibedakan dengan desa.
2. Fasilitator menjelaskan kelurahan sebagai unit terkecil pemerintahan dalam
sistem
otonomi
daerah,
berikut
tugas
dan
kewenangan
yang
dimilikinya.Fasilitator menjelaskan tentang pembangunan kelurahan dalam
perspektif kewilayahan, dengan tujuan agar peserta memahami tentang titik
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tolak dan orientasi kebijakan pembangunan di kelurahan, juga sekaligus
menjelaskan tentang peluang atau jalur yang dapat ditempuh masyarakat,
khususnya perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan
tersebut.
3.Dibentuk kelompok-kelompok diskusi yang membahas tentang kendalakendala yang menjadi penghalang bagi partisipasi perempuan di daerahnya
masing-masing, berikut strategi yang dapat ditempuh atau dilakukan untuk
mengatasi kendala-kendala tersebut secara praktis dengan mengacu pada
penjelasan teorik yang telah disampaikan fasilitator.
4. Diskusi pleno, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, dan
tanggapan dari peserta lain.
5. Fasilitator menjelaskan hal-hal yang terkait dengan relasi antara kendala yang
dihadapi dengan strategi yang dilakukan. Apakah telah sesuai atau masih
terdapat hal-hal yang harus diperbaiki.
6.Fasilitator menutup sesi.
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I.

PENGANTAR

Kelurahan selalu berada di daerah perkotaan, sedangkan desa selalu berada di
daerah perdesaan. Keberadaan kelurahan di perkotaan terkait dengan asumsi bahwa
kelurahan menaungi masyarakat perkotaan, sedangkan desa menaungi masyarakat
perdesaan. Pada dasarnya terdapat perbedaan antara masyarakat perdesaan (rural
society) dengan masyarakat perkotaan (urban society).
Masyarakat perkotaan menurut Soerjono Soekanto (2006 : 123) memiliki
kharakteristik sebagai berikut : (1). Pada umumnya bersifat individual, yakni mengurus
dirinya sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain, (2). Adanya pembagian
kerja yang jelas sesuai dengan bidang dan profesinya masing-masing, (3). Terbukanya
kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan sehubungan dengan adanya sistem
pembagian kerja yang jelas, (4). Penggunaan pola pikir yang secara umum bersifat
rasional sehingga interaksi yang terjadi lebih didasarkan atas faktor kepentingan
tertentu, (5). Pentingnya faktor waktu sehubungan dengan adanya pembagian kerja dan
jadwal kerja yang padat, dan (6). Adanya perubahan-perubahan sosial yang tampak
dengan jelas sehubungan dengan keterbukaannya dalam menerima pengaruh budaya
asing.
Kompleksitas masalah masyarakat perkotaan terkait juga dengan adanya
disparitas sosial-ekonomi yang begitu lebar, yang kemudian membelah masyarakat
perkotaan secara diametral, yaitu antara mereka yang memiliki keunggulan baik dalam
pendidikan, ekonomi, serta kedudukan sosial tertentu berhadapan dengan mereka yang
lemah, kurang mampu dan cenderung sulit menghadapi perubahan sosial.1 Kelompok
yang pertama, cenderung menjadi lebih dominan dalam memanfaatkan sumber-sumber
ekonomi, politik maupun sosial yang penting bagi pengembangan dirinya ke depan.
Sementara kelompok kedua, semakin terpinggirkan oleh arus deras kompetisi bebas
dalam masyarakat yang tidak lagi menjunjung nilai-nilai kebersamaan (individualistik).
Lebih pelik lagi ketika para pemegang kekuasaan, yang nota bene memiliki
kecenderungan untuk melakukan rent seeking, dan dalam skala makro memiliki
hubungan ketergantungan (dependency) dengan para pemilik kapital atau para elite
ekonomi, telah menjadikan posisi kaum marginal di perkotaan menjadi semakin tak
berdaya.2
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Meskipun dua kelompok besar yang berada dan membelah masyarakat
perkotaan tersebut senantiasa terlibat dalam kompetisi yang tak berujung, tetapi
kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat perkotaan, baik yang berada di strata
atas, menengah maupun bawah sama-sama memiliki tuntutan yang relatif sama, yaitu
perlunya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Bagi kelompok elite ekonomi,
pelayanan yang efektif dan efisien akan memudahkan bagi upaya pengembangan usaha,
bagi kelompok marginal pelayanan yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk
mengurangi beban sosial yang tidak perlu. Pada titik inilah, aparat birokrasi di tingkat
paling bawah, dalam hal ini kelurahan lebih menitik beratkan pada pembangunan
sektor pelayanan publik agar lebih mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut, tentunya menjadi berbeda dengan lembaga pemerintahan di tingkat
paling bawah di daerah perdesaan, yang titik beratnya pada pembangunan masyarakat
atau transformasi sosial agar lebih mampu mengejar ketertinggalannya dengan
masyarakat perkotaan. Meskipun demikian, dalam penjelasan Lurah Jatibening Baru
dikatakan bahwa; orientasi kebijakan kelurahan lebih diarahkan pada peningkatan
pembangunan yang menjadi kepentingan masyarakat yang terpinggirkan. Begitupun
dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan lebih dititik
beratkan pada peningkatan partisipasi masyarakat kelas menengah ke bawah tersebut.3
Dalam kaitanya dengan perkembangan tentang pengaturan kelurahan, terutama
sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 sampai UU No.23 Tahun 2014,
yang mengatur tentang Kelurahan. Secara evolutif pengaturan tentang kelurahan
mengalami perubahan, dimana lembaga kelurahan semakin dituntut untuk membuka
dirinya terhadap masyarakat, dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat agar
lebih memiliki akses ke sumber-sumber kekuasaan yang penting bagi dirinya, dalam
arti terlibat dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang penting bagi
masyarakat, sekaligus mampu mengontrol jalannya pemerintahan, dengan tujuan agar
berbagai kebijakan pemerintah semakin berorientasi pada kepentingan masyarakat
(government for the people) dapat dipertanggungjawakan (akuntable). Tuntutan agar
pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel semakin menguat ketika terjadi
perubahan kekuasaan, dari sistem sentralistik Orde Baru ke sistem desentralisasi pasca
reformasi.

Prof.Dr. Damsar, Dr.Indrayani, Pengantar : Sosiologi Perkotaan, Padang, 2017, hlm. 175.
LIhat, “Model Rent Seeking Bureaucrates”, dalam Deliarnov, Teori Ekonomi Politik : Mencakup
Berbagai Teori dan Konsep yang Konprehensif, Jakarta, Erlangga,2006, hlm. 68-70.
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Perubahan politik yang kemudian membuka ruang partisipasi menjadi lebih
terbuka, memang belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh
perempuan di perkotaan, apalagi di perdesaan. Berbagai kendala klasik, seperti
kultural, struktural dan kebijakan publik yang belum sepenuhnya berpihak pada
perempuan menjadi persoalan yang menghambat partisipasi politik perempuan di
ranah publik. Kalau persoalan kultural untuk perempuan kelas menengah atas di
perkotaan relatif lebih lemah pengaruhnya, tidak demikian dengan perempuan kelas
bawah di perkotaan. Kendala kultural tersebut bercampur dengan persoalan kendala
lain seperti ekonomi, pendidikan, telah menjadi semakin memberatkan kaum
perempuan kelas bawah di perkotaan.
Fenomena rendahnya partisipasi politik perempuan kelas bawah di daerah
perkotaan, seringkali menjadi semakin parah, ketika berbagai kebijakan yang digulirkan
pemerintah tidak nampak adanya keberpihakan pada kelompok perempuan perkotaan
kelas bawah ini. Kelompok perempuan kelas bawah terkesan hanya menjadi obyek
peserta, dimana perbaikan lingkungan yang diharapkan bergantung pada kebijakan
pemerintah terhadap kelompok perempuan di level yang lebih tinggi.
Dari hasil riset yang telah dilakukan di dua kelurahan, ternyata fenomena
rendahnya partisipasi perempuan perkotaan, tidak selalu terkait dengan kebijakan
kelurahan. Di kelurahan Jatibening Baru, partisipasi perempuan di wilayah tersebut
justru lebih banyak dilakukan perempuan di kelas menengah ke bawah, karena
kebijakan kelurahan lebih diarahkan pada kelompok masyarakat yang berada di luar
komplek perumahan mewah, yang nota bene menjadi tempat tinggal bagi perempuan
kelas menengah ke bawah.


3

Wawancara dengan Lurah Jatibening Baru, Aning Setyaningrum, tanggal 27 Agustus 2017
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II.PENGERTIAN KELURAHAN
Secara historis kelurahan telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan
sebagai konsep pemerintahan terkecil di suatu daerah, keberadaan kelurahan telah ada
bersama-sama dengan sistem sosial politik yang berkembang di suatu wilayah
kekuasaan tertentu. Di wilayah yang kemudian disebut sebagai direct rule, keberadaan
kelurahan melekat pada sistem kolonial, sedangkan dalam wilayah indirect rule,
keberadaan kelurahan melekat dengan sistem sosial yang bertumpu pada adat atau
kekuasaan kerajaan yang menaunginya.4 Meskipun demikian, pengaturan tentang desa
dan kelurahan yang belum begitu sempurna tersebut, muncul sejak dikeluarkannya
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Melalui undang-undang tersebut dijelaskan
tentang pengertian kelurahan dan desa.
A. Pengertian Kelurahan Menurut Perundang-undangan
Pengertian tentang lembaga pemerintahan, dalam hal ini kelurahan senantiasa
berkembang sejak digulikan pada Tahun 1979. Perkembangan tersebut dipengaruhi
oleh dinamika politik yang berkembang di tingkat nasional. Meskipun secara
substansial keberadaan kelurahan sebagai institusi pemerintahan paling bawah dalam
sistem pemerintahan Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, tetapi dalam
kaitanya struktur dan relasi kelembagaan dengan lembaga yang lebih tinggi, seperti
kecamatan maupun walikota, senantiasa mengalami perubahan. Bagaimana pengertian
kelurahan menurut perundang-undangan yang mengatur lembaga kelurahan dan yang
senantiasa mengalami perubahan tersebut ?
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang pengertian kelurahan sebagai
suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi
terendah di bawah camat, tetapi tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya
sendiri. Penjelasan tentang pengertian kelurahan menurut undang-undang tersebut,
menjelaskan tentang dua hal. Pertama, konsep kelurahan sejak ditetapkannya undangundang tersebut merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah kecamatan.
Kedua, organisasi pemerintahan terendah tersebut tidak memiliki kewenangan penuh
dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

4
Takashi Shiraizhi, “An Age in Motion : Popular Radicalism in Java, 1912-1926,” dalam Hilman Farid
(terj.) Zaman Bergerak : Radikalisasi di Jawa 1912-1926, ( Jakarta : PT Pustaka Grafiti, 1997), hal 22-24.


174

Tidak adanya kewenangan penuh bagi kelurahan terkait dengan sistem kekuasaan
yang berkembang pada waktu itu, seperti diketahui bahwa sistem kekuasaan sepajang
pemerintahan Orde Baru adalah sistem otoritarian. Dalam sistem tersebut, kekuasaan
tersentral di pemerintahan pusat, sehingga kelurahan sebagai bagian dari pemerintah
daerah tidak memiliki kewenangan yang otonom. Konsep otonomi daerah sebagaimana
yang dikenal sekarang ini masih belum operasional, sehingga bukan hanya kelurahan
yang tidak memiliki otonomi tersendiri, desapun belum memiliki otonomi tersendiri.
2. Undang-undang

Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah
Dalam

undang-undang

tersebut

kelurahan

dimaknai

sebagai

perangkat

kecamatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 ayat 1 UU No 22 Tahun 1999 yang
berbunyi : “Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala
Kecamatan.” Konskwensi dari ketentuan pasal tersebut adalah bahwa dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, kelurahan bertanggungjawab langsung pada camat.
Dalam bidang kepegawaian, pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di kelurahan
merupakan perangkat kecamatan, sehingga mutasi antar kelurahan pun menjadi relatif
dapat dilakukan. Sedangkan dalam Pasal 67 ayat 4 undang-undang tersebut dinyatakan
bahwa ; “Lurah menerima pelimpahan wewenang sebagian dari camat.” Dengan
demikian, kewenangan kelurahan berasal dari kewenangan Camat yang dilimpahkan,
bukan kewenangan yang bersumber dari rakyat sebagaimana yang ada pada desa.
Mengingat kepala desa dipilih oleh rakyat, oleh sebab itu kewenangan yang ada terkait
dengan proses pemilihan rakyat tersebut.
Dalam Pasal 67 ayat 5 undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa:”Lurah
bertanggung jawab kepada camat. Oleh karena itu, hubungan antara kelurahan dengan
kecamatan bersifat hierarkis. Hubungan subordinatif tersebut, mengisyaratkan
sekurang-kurang tiga hal. Pertama, kekuasaan lurah sangat terbatas atau merupakan
bagian dari kekuasaan yang didelegasikan dari camat. Kedua, dalam melaksanakan
kegiatan lurah bertanggung jawab kepada camat, karena kegiatan kelurahan merupakan
bagian dari kegiatan kecamatan. Ketiga, kelurahan merupakan unit pelaksana
kebijakaan kecamatan.
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3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Berbeda dengan ketentuan perundang-undangan di atas, dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 kelurahan tidak lagi sebagai perangkat kecamatan, akan tetapi
berkedudukan sebagai perangkat daerah, sebagaimana unit kerja lainnya yang secara
administratif wilayah kerjanya berada dalam lingkup kecamatan. Dalam Pasal 127 ayat
2 dikemukakan bahwa : “Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
lurah

yang

dalam

pelaksanaan

tugasnya

memperoleh

pelimpahan

dari

Bupati/Walikota.” Di sini kelurahan tidak lagi menerima limpahan kewenangan dari
camat,

tetapi

menerima

pelimpahan

sebagian

urusan

otonomi

daerah

dari

Walikota/Bupati. Pegawai kelurahanpun dalam konteks undang-undang ini otomatis
merupakan pegawai daerah. Sementara itu, hubungan antara kelurahan dan kecamatan
lebih bersifat koordinasi dan fasilitasi, bukan hierarki. Dalam Pasal 127 ayat 4
dinyatakan bahwa : “Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh
Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan
teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan.” Artinya Camat hanya memiliki wewenang untuk mengusulkan, sehingga
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 127 ayat 5 dinyatakan bahwa : “Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah bertanggung jawab
kepada Bupati/Walikota melalui Camat.”
Dengan adanya perubahan yang cukup mendasar tersebut, “posisi” camat akan
melemah di hadapan kelurahan, karena tidak lagi memiliki hubungan hierarki.
Kekhawatiran ini cukup beralasan karena sejak Undang-undang Nomor 22/ 1999
sampai Undang-undang Nomor 32/2004 berlaku, antara Provinsi dan kabupaten/ kota
pun tidak memiliki hubungan hierarki seperti sebelumnya. Akibatnya banyak gubernur
yang merasa kesulitan mengkoordinir bupati/ walikota. Banyak kabupaten dan kota
mengalami eforia otonomi daerah yang merasa tidak wajib lagi patuh kepada gubernur.
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4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Kedudukan kelurahan melalui Undang-undang ini mengalami perubahan
kembali sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22/ 1999. Dalam Pasal
229 Undang-undang No.23 Tahun 2014 terutama dalam Ayat 1,2,3,4 dikemukakan : (1)
Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan
pemerintah. (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah
selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. (3) Lurah diangkat
oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4)
Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam: a. melaksanakan kegiatan
pemerintahan kelurahan; b. melakukan pemberdayaan masyarakat; c. melaksanakan
pelayanan masyarakat; d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; e.
memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh camat; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam undang-undang ini kedudukan lurah menjadi pembantu camat dalam
menjalankan

berbagai

tugas

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan.

Kembalinya kedudukan kelurahan sebagai pembantu camat, serta tidak adanya dewan
kelurahan kecuali yang ada di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah menggambarkan
bahwa kelurahan bukan lagi sebuah unit pemerintahan terkecil dengan struktur
kekuasaan pemerintahan yang terpola ke dalam pembagian kekuasaan, sebagaimana
dikenal dengan Trias Politica. Pembagian kekuasaan sebagaimana dikenal dalam trias
politica hanya berlaku untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, karena lembaga di tingkat
kelurahan yang dikenal dengan LPM (Lembaga Perwakilan Masyarakat) tidak
berkedudukan sebagai lembaga pengawas atau pengontrol kekuasaan pemerintahan
kelurahan, tetapi merupakan mitra kerja kelurahan. Sebagai contoh dalam Pasal 22 ayat
2 Perda Nomor 4 Tahun 2005 Kota Bekasi yang mengemukakan bahwa : “LPM
menjalankan tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam
memberdayakan

masyarakat”.

Kalau

dibandingkan

dengan

kedudukan

Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), LPM juga sangat berbeda, karena kedudukan BPD lebih
dekat dengan Dekel yang fungsinya lebih kepada pengawasan Kepala Desa, bukan mitra
kerja kepala desa.
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Terkait dengan pasal-pasal yang mengatur tentang anggaran dapat dikemukakan
sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 230 (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota
mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana
dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. (2) Alokasi
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran
Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penentuan kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan
kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Untuk Daerah
kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK. (5) Untuk Daerah kota
yang memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan mengenai
tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan
musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah.
B. Makna Kelurahan dalam Perspektif Perbandingan
Dalam rangka memahami pengertian kelurahan, tidak saja dapat dilakukan
dengan pendekatan legal formal sebagaimana diatur atau ditetapkan dalam perudangundangan, tetapi dapat pula dengan membandingkan antara kelurahan sebagai unit
terkecil pemerintahan daerah dengan unit terkecil pemerintahan daerah lainya, yaitu
desa. Antara desa dan kelurahan memang memiliki kesamaan dan perbedaan tertentu,
sehingga untuk memahami secara lebih mendalam tentang kelurahan dapat
diperbandingkan dengan desa.
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Dalam sebuah kajian perbandingan yang dilakukan Febry Aristian dikemukakan
tentang perbedaan antara kelurahan dan desa sebagaimana dapat dilihat dalam tabel
berikut ini.5
Tabel : 4
No
1

Perbedaan

Desa

Kelurahan

Pemimpin

Kepala Desa (Kades)

Lurah

2

Status Jabatan

Pemimpin daerah /
desa tersebut

Perangkat pemerintahan
kecamatan yang sedang
bertugas di kelurahan
tersebut

3

Status Kepegawaian

Bukan PNS

PNS

4

Proses Pengangkatan

Dipilih oleh rakyat
melalui PILKADES

Diangkat oleh bupati/wali
kota atas usul sekretaris
daerah

5

Masa Jabatan

6 tahun dan dapat
dipilih lagi untuk 1
periode dan jeda sekali
untuk dipilih lagi

Tidak dibatasi dan
disesuaikan dengan
aturan pensiun PNS

6

Pembiayaan
Pembangunan

7.

Penduduk

Dana berasal dari
prakarsa masyarakat

Jumlah penduduk di
desa lebih sedikit dan
penguasaan teknologi
sederhana

Dana berasal dari APBD

Jumlah penduduk di
kelurahan lebih banyak
dan maju

Catatan : Penjelasan ini telah disesuaikan dengan UU No.23 Tahun 2014

Dari tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa penjelasan atas perbedaan antara
kelurahan dan desa hanya bersifat administrasi, bahkan lebih sempit lagi hanya

Diakses pada tanggal 16 dari febryaristian.blogspot.com/2012/12/perbedaan-desa-dengan-kelurahan
_29.html
5
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menyangkut perbedaan tentang status dan prosedur rekruitmen, serta pembiayaan
pembangunan. Dimana kelurahan berasal dari APBD, sementara desa berasal dari
sumber daya daerah dan sejak tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun
2014 telah dialokasikan dana desa yang bersumber dari APBN. Sementara dari hasil
survey yang penulis lakukan ternyata memperlihatkan adanya perbedaan kewenangan
dalam pengelolaan daerah, kalau kelurahan kewenangannya untuk mengatur daerah
lebih terbatas, sementara desa relatif lebih tidak terbatas. Mengingat kelurahan
merupakan satuan perangkat kerja kecamatan atau

merupakan unit pelaksana

kecamatan dari pemerintahan daerah dengan otonomi pemerintahan di tingkat
kabupaten/kota,

sedangkan

desa

merupakan

wilayah

otonom

yang

memiliki

kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, kalau Lurah
merupakan pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan kepala desa bukan PNS. Meskipun
demikian, ada pula perbedaan antara kelurahan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
dengan kelurahan di luar DKI Jakarta. Kelurahan di ibu kota lebih dekat dengan fungsi
Kepala Desa di perdesaan, yang dalam pelaksanaan tugasnya diawasi oleh Dewan
Kelurahan, sebagaimana di perdesaan yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Dengan demikian, karena kelurahan di luar DKI Jakarta keberadaanya
merupakan unit pelaksana pemerintahan kecamatan, maka pemerintahan di tingkat
kelurahan tidak menyerupai sistem pemerintahan yang membagi kekuasaan dalam
kewenangan lembaga eksekutif-legislatif. Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM) yang
ada di kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol jalannya pemerintahan,
tetapi hanya memberi saran-saran kepada pemerintah kelurahan. LPM lebih
diposisikan sebagai mitra kerja kelurahan bukan lembaga pengawas atau mengontrol
jalannya pemerintahan di kelurahan.
Pengertian desa dan kelurahan dapat pula dilihat dari aspek kependudukan,
seperti yang kemukakan oleh Paul H. Landis yang mengemukakan bahwa desa adalah
suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai
berikut : a).Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra ribuan jiwa.
b). Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan, c). Cara
berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam
sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan
agraris adalah bersifat sambilan.
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Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979 dinyatakan bahwa : Desa adalah
suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat
termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi
pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah
tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan
berdasarkan UU no. 22 tahun 1999, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 31 Tahun 2006
tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan, dan Permendagri
No. 28 Tahun 2006 telah diatur pembentukan kelurahan, dengan syarat-syarat sebagai
berikut :
1. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK, dengan luas paling
sedikit 3 km2;
2. Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK, dengan
luas paling sedikit 5 km2; dan
3. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 900 jiwa atau 180
KK, dengan luas paling sedikit 7 km2.
4. Memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar,
sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai.
Kelurahan yang tidak lagi memenuhi kondisi di atas dapat dihapuskan atau
digabungkan dengan kelurahan yang lain, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Sedangkan pemekaran
kelurahan dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan
pemerintahan di kelurahan tersebut.
Dari penjelasan tersebut, perbedaan desa dan kelurahan dapat dilihat dari sisi
jumlah penduduk, luas wilayah, jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi
yang memadai serta fasilitas umum yang memadai.
C. Pengertian Kelurahan dalam Perspektif Keorganisasian
Dalam perspektif ini akan dijelaskan tentang hubungan kelembagaan yang
mengatur hubungan antara kelurahan dan mitra strategisnya. Disamping penjelasan
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tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi pemerintahan kelurahan itu sendiri.
Secara keorganisasian, ada tiga perbedaan yang cukup signifikan antara ; hubungan
kelurahan dengan Dewan Kelurahan (Dekel) di DKI Jakarta, hubungan antara
kelurahan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta hubungan antara
kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dalam

hubungan

antara

Kelurahan

sebagai

lembaga

penyelenggaraan

pemerintahan di tingkat bawah dengan Dekel di DKI Jakarta, lebih mirip dalam
hubungan antara eksekutif-legislatif dalam trias politica, di mana lurah menjalankan
fungsi eksekutif dan Dekel menjalankan fungsi legislatif. Hubungan ini identik dengan
relasi antara Kepala Desa dengan BPD, yang tentunya menjadi berbeda dengan relasi
antara kelurahan dengan LPM, dimana LPM merupakan mitra kerja dari pemerintah
kelurahan.
Kalau dalam ketentuan yang mengatur tentang keterlibatan tokoh perempuan
dalam LPM hanya sebatas pada pembentukan LPM, sebagaimana dalam Perda No 4
Tahun 2005 Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan bahwa : Pembentukan LPM dilakukan
secara musyawarah oleh tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda dari
setiap RW di lingkungan Kelurahan setempat. Dalam ketentuan yang mengatur
keanggotaan BPD secara tegas dikemukakan tentang keanggotaan BPD di mana
keterwakilan perempuan ada di dalamnya. Dalam Pasal 5 Ayat (1) dikemukakan bahwa
: Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui
proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Dalam Pasal 8 ayat (1)
dikemukakan : Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang
perempuan sebagai anggota BPD. Begitupun dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa : Wakil
perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang
memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan
dan memperjuangan kepentingan perempuan. Dalam ayat (3) dikemukakan : Pemilihan
unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa struktur organisasi
kelurahan dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini.
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Tabel : 5
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELUARAHAN

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang mempunyai tugas pokok membantu
Camat menyelenggarakan kewenangan bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban,

pembangunan

masyarakat,

perekonomian,

kesejahteraan

rakyat,

pemberdayaan masyarakat serta pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/ atau berdasarkan ketentuan yang
berlaku.
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Lurah mempunyai fungsi membantu,
mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsur
manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban,

pembangunan

masyarakat,

perekonomian,

kesejahteraan

rakyat,

pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
Fungsi-fungsi tersebut meliputi : a. Pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan
program dan kegiatan di bidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban; b.
Pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang
pemberdayaan masyarakat; c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup

tugasnya;

d.

Pembinaan

dan

pengarahan

aparat

Kelurahan

dalam

melaksanakan tugasnya serta melaksanakan waskat; e. Pembinaan dan pengendalian
atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan
(aset), dan keuangan Kelurahan; f. Pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan
kualitas aparat Kelurahan; g. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi atau unit
kerja terkait; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan tugas; i.
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Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan
kepada atasan sesuai bidang tugasnya; j. Pelaksanakan tugas lain yang di berikan oleh
atasan sesuai bidang tugasnya.
Sementara itu, sekretaris lurah mempunyai tugas pokok membantu lurah
melakukan koordinasi dan/ atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat, perekonomian, kesejahteraan
rakyat, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan masyarakat sesuai dengan
kewenangannya yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi
perencanaan,

evaluasi,

pelaporan,

pelayanan

administrasi,

kepegawaian

dan

pengelolaan keuangan; Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretaris kelurahan
mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/ atau memfasilitasi kegiatan di
bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat,
perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan
masyarakat sesuai dengan kewenangannya, meliputi : a. Penyusunan rencana kerja,
pengendalian,

evaluasi,

monitoring

dan

pelaksanaan

tugas

pemerintahan,

pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan; b. Pemberian layanan administratif di
lingkungan Pemerintah Kelurahan; c. Penyusunan dan pelaksanaan administrasi
keuangan; d. Penyusunan dan pelaksanaan urusan tata usaha, administrasi
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; e. Pelaksanakan tugas lain yang di
berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Sedangkan Seksi Pemeritahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas
pokok membantu lurah dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta
melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; Dalam
menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban

mempunyai

fungsi

membantu

melaksanakan

kegiatan

di

bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, meliputi : a. Penyelenggaraan kerjasama
antar

Kelurahan;

b.

Penyusunan

program

dan

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan umum; c. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan; d.
Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa tanah milik pemerintah daerah; e.
Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; f. Penyelenggaraan
pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideologi, bina kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat, serta pembinaan kelembagaan lainnya; g. Penyelenggaraan
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kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan; h. Pemberian fasilitas kerukunan hidup
antar umat beragama; i. Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa tanah milik
perseorangan dan/atau kelompok; j. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi atau
unit kerja terkait; k. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan; l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; m.
Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada
atasan sesuai bidang tugasnya; n. Pelaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas pokok membantu lurah dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta
melaksanakan

kegiatan

di

bidang

pemberdayaan

masyarakat;

(1)

Dalam

menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat,
meliputi : a. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik
pemerintah

maupun

swasta

yang

mempunyai

program

kerja

dan

kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kelurahan; b. Evaluasi terhadap berbagai
kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan baik yang dilakukan oleh unit
kerja pemerintah maupun swasta; c. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang
pemberdayaan

masyarakat

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan;

d.

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan
kepada atasan sesuai bidang tugasnya; e. Pelaksanakan tugas lain yang di berikan oleh
atasan sesuai bidang tugasnya.
Seksi Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok
membantu lurah dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan
kegiatan di bidang pelayanan umum; Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut,
Kepala seksi Umum mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang
pelayanan umum, meliputi : a. Pelaksanaan kegiatan urusan surat-menyurat, b.
Penginventarisiran barang-barang milik dinas/ kantor; c. Penyiapan kebutuhan
perlengkapan; d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Pembuatan
laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan
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sesuai bidang tugasnya; f. Pelaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.
Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam
beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga
fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan
jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Dalam rangka memperjelas perbedaan struktur organisasi kelurahan sebagai
pelaksana kebijakan kecamatan dengan struktur organisasi desa sebagai perencana
sekaligus pelaksana pembangunan desa, dapat dilihat tentang struktur organisasi desa
sebagaimana dalam tabel 6 berikut ini.
Tabel : 6
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Kepala Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan Rancangan
Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama
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BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk
dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat Desa, membina
perekonomian Desa, mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,
mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan

desa

kepada

Bupati,

memberikan

laporan

keterangan

pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada masyarakat
Sekretariat Desa merupakan unsur Staf Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang
Sekretaris Desa sebagai perangkat desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa, Kepala
Seksi dan Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa sedangkan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Desa.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu hubungan kerja antara kepala
desa dengan perangkat desa, dimana kepala desa memiliki hubungan kerja didalam
pengambilan keputusan, pemberian arahan dan motivasi, sedangkan perangkat desa
melaksanakan keputusan dan memperhatikan arahan dan keteladanan dari kepala desa.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa
dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana kepala desa memiliki hubungan
kerja didalam menatapkan kebijakan bersama BPD dan menetapkan peraturan desa
yang telah mendapat persetujuan BPD.
Dalam hubungan antara BPD dan Kepala Desa, memperlihatkan besarnya peran
BPD sebagai lembaga yang berperan dalam penggalian, penampung, pengelola,
penyalur aspirasi masyarakat, penyelenggaran musyawarah BPD, penyelenggaraan
musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Pasal 38 ayat
1,2,3, secara khusus dinyatakan bahwa: (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh
BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. (2) Musyawarah Desa merupakan forum
permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa
untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan
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Pemerintahan Desa. (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana
investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan
pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa.
Pembagian tugas antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa adalah berikut :
1. Kepala desa bertugas dalam pengambilan keputusan, pemberian arahan dan
motivasi

serta

keteladanan,

sedeangkan

perangkat

Desa

melaksanakan

keputusan serta memperhatikan arahan dan keteladanan dari kepala desa.
2. Hubungan kerja kepala desa dengan perangkat desa akan muncul dalam
pelayanan seperti : pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian dan tata
surat menyurat bagi sekretaris desa.
3. Hubungan kerja dengan kepala dusun sebagai pembantu kepala desa mengenai
unsur kewilayahan yang terfokus dalam bentuk pengoordinasian tugas-tugas
Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan tugas perwakilan kepala desa di setiap
dusun yang ada.
Dengan penjelasan tersebut, secara bersama-sama Kepala Desa dan BPD
mempunyai kewenangan untuk merencanakan pengembangan desa, yang tentunya
menjadi berbeda dengan kewenangan lurah bersama LPM dalam pemerintahan
kelurahan yang hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan program-program
yang dirapatkan melalui Musrembang serta menjalankan kebijakan pemerintah daerah
sebagai unit pelaksana kebijakan terakhir dari pemerintah daerah.
III.KELURAHAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
Kelurahan secara administratif merupakan unit pemerintahan daerah di bawah
kecamatan, yang membawahi Rukun Warga (RW), di mana RW merupakan gabungan
dari Rukun Tetangga (RT) yang merupakan unit terkecil dari sistem pemerintahan
daerah. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah
kerja Lurah sebagai unit kerja kecamatan yang merupakan perangkat daerah otonom
yang ada di kabupaten atau kota. Artinya kelurahan bukan suatu unit otonom yang
terpisah dari unit yang lebih tinggi, atau secara struktural berada di bawah kecamatan
maupun kabupaten. Sebagai satu kesatuan dengan kecamatan dan kabupaten,
kelurahan lebih berkedudukan sebagai perpanjangan tangan dari unit yang lebih tinggi
tersebut. Selebihnya kelurahan merupakan “mata” dan “telinga” yang fungsinya untuk
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menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian melalui musyawarah pembangunan
kelurahan (musrembangkel) disampaikan ke unit yang lebih tinggi dalam bentuk usulan
program. Program dari berbagai kelurahan yang masuk ke kecamatan

kemudian

diagregasikan sebagai usulan program daerah, untuk kemudian melalui unit pelaksana
teknis diagendakan sebagai program kelurahan. Pada titik inilah kelurahan merupakan
kepanjangan tangan kecamatan, karena secara struktural berkedudukan sebagai bagian
dari kecamatan.
A. Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah
Dalam hubungannya dengan masyarakat, posisi kelurahan lebih sebagai
mediator yang menghubungkan program-program yang sifatnya top down dan
program-program yang sifatnya bottom up. Dalam kaitannya dengan kebijakan top
down, kelurahan berperan sebagai instrument atau sarana

sosialisasi kebijakan,

sedangkan dalam hubungannya dengan kebijakan yang sifatnya bottom up kelurahan
berperan sebagai penyerap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, kelurahan dalam
konteks otonomi daerah merupakan unit pelaksana sekaligus pendukung bagi berhasil
gunanya otonomi di tingkat daerah. Mengingat kebijakan otonomi daerah pada
umumnya dititik beratkan pada tingkat kabupaten/kota, kecuali beberapa daerah
istimewa, dan daerah khusus, maka kelurahan merupakan unit pelaksana dan unit
pendukung terkecil dan terakhir dari otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota.
Sebagai unit pelaksana di bawah kecamatan yang merupakan tumpuan
pendukung

dari

otonomi

di

tingkat

kabupaten/kota,

kelurahan

juga

harus

menyesuaikan dengan perubahan paradigma otonomi daerah yang sedang berlangsung.
Dalam penjelasan guru besar Fakultas Ekonomi, Mudrajad Kuncoro, dikatakan telah
terjadi perubahan paradigma dari pembangunan di daerah pada era Orde Baru menjadi
pembangunan daerah di era Reformasi.6 Pertanyaanya adalah apa yang berubah ?
1. Perubahan nilai/orientasi pembangunan
Dijelaskan lebih lanjut bahwa perubahan paradigma tersebut ditandai pula oleh
adanya transformasi nilai dari sistem sentralistik ke desentralisasi, top down ke bottom
up, kesragaman ke keberagaman, budaya petunjuk ke budaya prakarsa/inisiatif,
instruksi ke pilihan/fasilitasi, ketergantungan ke kemandirian, hierarkhi ke keterkaitan,

6 Mudrajad Kuncoro, Otonomi Daerah : Menuju Era Baru Pembangunan Daerah,Jakarta, Penerbit
Erlangga, 2014, hlm. 37.
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kesenjangan ke perimbangan.7 Secara garis besar perubahan paradigma tersebut dapat
digambarkan dalam tabel 7 berikut ini.
Tabel : 7
Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah

Perbedaan makna pembangunan di daerah dan pembangunan daerah terletak
pada aspek perencanaan sebagai bagian dari kebijakan yang harus dilakukan oleh
penyelenggara pemerintahan. Pembangunan di daerah bermakna, perencanaan yang
terpusat, dan daerah tinggal menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan atau
direncanakan oleh pusat. Sedangkan pembangunan daerah bermakna pembangunan
dimulai dan berakhir di daerah, karena perencanaan kebijakan dan implementasinya
berada atau menjadi kewenangan daerah atau terdesentralisasi.
Dengan adanya transformasi nilai-nilai tersebut, setiap kelurahan harus memiliki
kesadaran untuk mengedepankan inisiatif atau kreativitas dalam mengembangkan
wilayahnya, tetapi karena kelurahan berbeda dengan desa, maka insiatif dan kreativitas
yang dimaksud tidak boleh melanggar batas-batas posisinya sebagai unit pelaksana dan
pendukung pembangunan daerah di bawah kecamatan.
Sebagai unit pelaksana dan pendukung otonomi daerah, karena posisinya sebagai
bagian dari pemerintahan kecamatan, maka dalam menjalankan perannya kelurahan
harus berpijak pada perencanaan daerah, baik yang sifatnya perencanaan dari atas,


7

Ibid, hlm. 37.
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sebagaimana yang digambarkan dalam tabel 8, maupun perencanaan yang sifatnya dari
bawah sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 9 sebagai berikut.
Tabel : 8
Perencanaan dari Atas (Top Down Planning)

Dalam perencanaan dengan pola dari atas ini, kedudukan kelurahan sebatas
pendukung dan menjadi mediator yang menghubungkan kebijakan pemerintah dan
masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah berupa sosialisasi kebijakan
pemerintah, mobilisasi masyarakat, serta memediasi komplain dari masyarakat terkait
dengan berbagai hal yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan.
Tabel : 9
Perencanaan dari Bawah (Bottom-Up Planning)
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Dalam pola perencanaan dari bawah, kedudukan kelurahan sangat strategis
karena berperan menyerap aspirasi politik dari tingkat di bawahnya. Bukan hanya itu,
kelurahan

dapat

melakukan

Musrembangkel

untuk

menyerap

aspirasi

yang

berkembang di masyarakat tingkat Rukun Warga (dusun), melalui Musrembangdus
(musyawarah dusun). Musyawarah bersama masyarakat di tingkat kelurahan tersebut
menjadi sangat fungsional dan strategis sebagai masukan bagi perencanaan di tingkat
yang lebih tinggi, yaitu kecamatan dan pemerintah kota.
2. Perubahan kewenangan dalam pengelolaan daerah
Secara organisatoris kelurahan tidak lebih dari badan pelaksana pembangunan
daerah dan tentunya menjadi sangat berbeda bila dibandingkan dengan desa yang
memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Tetapi bersamaan
dengan proses penguatan otonomi daerah, terutama sejak diundangkannya UU No.32
Tahun 2004, kelurahan tidak lagi menerima pelimpahan kewenangan dari kecamatan,
karena hubungan kecamatan dan kelurahan tidak lagi hierarkhi. Pelimpahan kewengan
kelurahan berasal dari Kabupaten/Kota, sehingga relasi kecamatan dan kelurahan
bersifat koordinatif. Kemudian dalam UU No 23 Tahun 2014, kedudukan kelurahan
dikembalikan sebagai unit kerja yang menerima pelimpahan kewenangan dari
kecamatan.
Hubungan hierarkhis tersebut memiliki korelasi positif terhadap proses
perencanan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Melalui
keterlibatan kelurahan dan kecamatan, perencanaan yang sifatnya bottom up diproses,
dimana berbagai usulan program yang disampaikan kelurahan dikoordinasikan dan
diintegrasikan pihak kecamatan untuk kemudian diusulkan menjadi program daerah.
Program daerah tersebut menurut Sjahfrizal harus memperhatikan berbagai unsur
seperti ; kondisi umum daerah, visi dan misi pembangunan daerah, sasaran dan target
pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan pembangunan daerah,
prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan pembangunan daerah, serta
indikator kinerja.8


Sjahfrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah, Jakarta, PT.
RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 50-66.
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Dalam konteks ini, kelurahan dituntut untuk mamahami kondisi umum daerah,
yang meliputi aspek geografis, sumber daya alam, agama, budaya, penduduk dan
sumber daya manusia, potensi ekonomi daerah, hukum dan pemerintahan dan lainlainya.9 Setelah memahami kondisi umum yang menyangkut daerahnya, kelurahan
dapat menyampaikanya kepada unit yang lebih tinggi, dalam hal ini kecamatan agar
dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan strategi, target, prioritas dan agenda
kegiatan yang akan dijadikan kebijakan pembangunan daerah di wilayah tersebut.
Guru besar UGM, Budi Winarno mengemukakan bahwa pendekatan mutakhir
terkait dengan kebijakan publik salah satunya adalah pendekatan partisipatoris, di
mana populasi yang diperluas dari para warga negara yang dipengaruhi terlibat dalam
perumusan dan implementasi kebijakan publik melalui serangkaian dialog yang
berkesinambungan.10 Dalam konteks ini, sudah seharusnya bila Lurah lebih berperan
aktif mengajak serta warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah,
setidaknya melalui forum yang sudah ada yaitu musyawarah di tingkat kelurahan.
Melalui peran aktif warga, khususnya perempuan akan semakin terbuka kemungkinan
bagi masuknya gagasan atau pemikiran yang responsif gender, yang barangkali selama
ini tidak banyak diperhatikan.
B. Keberadaan Kelurahan dalam Sistem Otonomi Daerah
Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 258 ayat (1) dikemukakan bahwa :
Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Daerah. Dalam ayat (2) dikemukakan bahwa :
Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan
dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian
integral dari pembangunan nasional.
Dalam konteks pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam UndangUndang tersebut kedudukan kelurahan merupakan unit terkecil pemerintahan, yang
secara struktural vertikal berada di bawah kecamatan. Hubungan kecamatan dan
kelurahan dalam bentuk hubungan hierarkhi, karena kelurahan merupakan Unit Kerja

Ibid, hlm.50.
Budi Winarno, Kebijakan Publik di Era Globalisasi : Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif,
Yogyakarta, 2016, hlm.60.
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Pemerintahan Kecamatan. Terkait dengan relasi antara pemerintahan Kota/Kabupaten,
Kecamatan dan Kelurahan, maka pemerintahan kelurahan merupakan unit pelaksana
otonomi daerah yang paling bawah dan terkecil. Bagaimana penjelasan selanjutnya
tentang hal tersebut akan dijelaskan dalam anak bab berikut ini.
1. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil di daerah otonom
Dalam konsep otonomi daerah, keberadaan lurah sebagai unit pemerintahan
terkecil

di

daerah

otonom,

diharapkan

dapat

lebih

berkemampuan

dalam

mengembangkan kreatifitas dan daya inovasi masyarakat. Dalam hal ini, inisiatif dan
kemandirian kelurahan sebagai unit pelaksana terkecil di daerah otonom merupakan
prasyarat penting dalam menumbuhkan kreatifitas dan daya inovasi masyarakat.
Kelurahan bersama-sama dengan LPM, berperan menjadi motor penggerak dari
tumbuh dan berkembangnya kreatifitas dan daya inovasi masyarakat. Di sini kelurahan
berperan menjadi inisiator untuk membangkitkan kreatifitas dan daya inovasi
masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam kaitanya dengan pembangunan
masyarakat, kelurahan dapat berperan sebagai garda terdepan atau inisiator bagi
tumbuhnya kreatifitas masyarakat menuju kehidupan yang lebih mandiri. Meskipun
masyarakat perkotaan dikenal memiliki kemandirian, tetapi untuk sebagian masyarakat
yang dikenal dengan kelompok marginal/pinggiran diperlukan dorongan dan inisiatif
dari pihak pemerintah kelurahan dalam meningkatkan peran sertanya dalam
pembangunan. Secara khusus Lurah Jatibening Baru, menjelaskan bahwa fokus
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada masyarakat yang tinggal di
perumahan biasa. Disamping karena kelompok masyarakat yang ada di daerah
perumahan elite sepertinya kurang ada keinginananya untuk bersosialisasi dengan
warga di luar komplek perumahan mereka, juga karena kelompok masyarakat yang
berdiam di wilayah perumahan biasa yang seharusnya menjadi fokus perhatian
keluarahan untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonominya.11 Di sinilah peran
kelurahan diperlukan, agar disparitas sosial-ekonomi yang membelah masyarakat
perkotaan dapat diatasi. Dengan upaya yang sungguh-sungguh dari pihak kelurahan
untuk

meningkatkan

partisipasi,

akses

serta

kemampuan

masyarakat


11

Wawancara dengan Lurah Jatibening Baru, Aning Setyaningrum, tanggal 27 Agustus 2017.
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dalam

memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang penting bagi masyarakat pinggiran
tersebut, niscaya pembelahan sosial-ekonomi yang terjadi antara kelompok masyarakat
yang tinggal di wilayah perumahan mewah dengan masyarakat yang tinggal di wilayah
perumahan biasa, bahkan kumuh dapat diatasi.
Dalam kaitanya dengan kedudukan kelurahan sebagai pelaksana kebijakan
pemerintah daerah, kelurahan merupakan unit terkecil dan terakhir untuk membagi
habis tugas-tugas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, program-program pemerintah
daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya
saing daerah, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan kelurahan merupakan
ujung tombak bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut dengan melibatkan
masyarakat.
2. Kelurahan sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat
Sebenarnya kelurahan juga membawahi organisasi-organisasi sosial lain,
seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, dsb, tetapi karena keberadaan organ-organ di
bawah kelurahan tersebut tidak melekat dalam struktur kelurahan yang nota bene
terintegrasi dalam sistem kepegawaian kecamatan, maka kelurahan dianggap sebagai
unit terkecil pemerintahan. Sebagai unit terkecil pemerintahan di daerah otonom,
kelurahan merupakan muara dari aspirasi masyarakat daerah, melalui kelurahan
aspirasi masyarakat dapat disalurkan. Aspirasi tersebut akan dimusyawarhkan melalui
Musrembang

Kelurahan

(Musrembangkel),

kemudian

disampaikan

ke

tingkat

kecamatan, selanjutkan kecamatan akan mengagregasikan aspirasi masyarakat dari
berbagai kelurahan yang ada di bawah koordinasinya kemudian disampaikan ke tingkat
yang lebih tinggi, yaitu kabupaten/kota. Inilah mekanisme bottom up yang berlangsung
dan dapat dilakukan unit terkecil pemerintahan, kelurahan.
Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, kedudukan kelurahan tidak tersubordinasi
di bawah kecamatan, maka tidak ada mandate yang didelegasikan dari kecamatan ke
kelurahan,

sehingga

usulan-usulan

program

yang

didiskusikan

di

tingkat

Musrembangkel, akan diserahkan ke Kabupaten/Kota sebagai bentuk pertanggung
jawaban atas tugas-tugas yang didelegasikan dari Kabupaten/Kota tersebut. Di sini
prosesnya

memang

melalui

kecamatan,

tetapi

tugas

kecamatan

hanya
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mengkoordinasikan ke tingkat yang lebih tinggi, tidak punya hak untuk menganulir
usulan program yang disampaikan atas nama mandate dari Kecamatan.
Berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014, karena
kedudukan kelurahan tersubordinasi dalam pemerintahan kecamatan, maka hasil
Musrembangkel dari kelurahan dapat dievaluasi oleh kecamatan. Kecamatan tidak
sekedar berperan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang disampaikan
oleh kelurahan, tetapi juga berwenang untuk mengevaluasi usulan yang disampaikan
pihak kelurahan melalui e-planning dari berbagai kelurahan yang ada di bawah
kewenangannya.
C. RUANG

LINGKUP

KEWENANGAN

DAN

ADMINISTRASI

KELURAHAN
Kelurahan pada dasarnya merupakan muara dari seluruh kegiatan yang
melibatkan masyarakat, oleh karena itu kelurahan dituntun aktif untuk terlibat dalam
urusan masyarakat yang merupakan kegiatan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga
sosial seperti : Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Karang Taruna, Koperasi, Lembaga
Musyawarah Desa (LMD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau
Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP). Pertanyaanya adalah bagaimana hubungan
antara kelurahan dengan lembaga-lembaga sosial tersebut ? Sejauhmana batas
kewenangan dari kelurahan dalam menggerakkan, mendorong, memfasilitasi berbagai
kegiatan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga sosial tersebut ?
Dalam sub bab ini akan dibahas perihal ruang lingkup kewenangan pasca
kebijakan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
1. Sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan
Kewenangan yang dimiliki kelurahan pada dasarnya merupakan pelimpahan
wewenang dari Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom. Berangkat dari kenyataan
tersebut, tidak semua kabupaten/kota memiliki kesamaan dalam melimpahkan
kewenangannya ke kecamatan atau kelurahan. Tetapi atas dasar pelimpahan
kewenangan dari kabupaten/kota tersebut, secara umum kelurahan memiliki
kewenangan sebagai berikut : Membina kehidupan masyarakat kelurahan, membina
perekonomian

kelurahan,

mengkoordinasikan

pembangunan

kelurahan

secara

partisipatif, mewakili kelurahannya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
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menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peranuran perundangundangan.
Besar kecilnya kewenangan yang dimiliki kelurahan akan bergantung pada
sejauhmana pihak kabupaten/kota bersedia melakukan pelimpahan kewenangan
tersebut pada kelurahan, tetapi semakin besar kewenangan yang dilimpahkan ke
kelurahan akan semakin besar keuntungan yang diperoleh pihak kabupaten/kota,
karena antara lain : Beban Pemda dalam penyediaan/pemberian layanan semakin
berkurang karena telah diambil alih oleh Kecamatan atau Kelurahan/Desa sebagai
ujung tombak; Pemda tidak perlu membentuk kelembagaan yang besar sehingga dapat
menghemat anggaran; Alokasi dan distribusi anggaran lebih merata keseluruh wilayah
sehingga dapat menjadi stimulan bagi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi regional.
2.Sebagai institusi penghubung antara pemerintah dan masyarakat
Keberadaan kelurahan sebagai muara dari aspirasi kepentingan masyarakat
bawah serta muara dari kebijakan pemerintah yang siap untuk disosialisasikan dan
dilaksanakan di daerah, menempatkan kelurahan sebagai penghubung dari pemerintah
daerah ke masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat ke pemerintah daerah. Dalam
posisinya sebagai penghubung ini, kelurahan memiliki wewenang untuk menyampaikan
tuntutan kepentingan ke pemerintah kabupaten/kota melalui kecamatan dan sebaliknya
memiliki wewenang untuk melakukan sosialisasi, mobilisasi sumber daya serta
menggerakan organisasi-organisasi sosial di wilayah kekuasaan. Dengan adanya
kewenangan tersebut, berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dapat
diangkat/diserap sebagai usulan kebijakan yang akan disampaikan sebagai program
kabupaten/kota. Begitupun dengan kewenangan untuk mensosialisasikan, memobilisasi
sumber daya, serta menggerakan organisasi-organisasi yang ada di wilayahnya,
kelurahan dapat melaksanakan kegiatan pembangunannya.
3.Tugas Pokok dan Fungsi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
Dengan struktur organisasi yang ada dapat dijelaskan tentang fungsi-fungsi
masing-masing unit dalam kelurahan yang secara bersama-sama berperan mendukung
fungsi dari kelurahan itu sendiri. Dalam hal ini, fungsi kelurahan adalah ; melaksanakan
kegiatan administrasi pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan
masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan
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prasyarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan.
Ada pula yang menambahkan dengan fungsi membina dan mengendalikan administrasi
Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Walikota dan/atau Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.12
Sedangkan fungsi desa adalah sebagai hinterland (pemasok kebutuhan kota), sumber
tanaga kerja kasar bagi perkotaan, mitra pembangunan kota, menjadi satuan terkecil di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
a).Pelaksana tugas administrasi pemerintahan kelurahan
Sesuai dengan Pasal 127 ayat 6 UU No 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa;
“Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu
oleh perangkat kelurahan.” Dimana perangkat kelurahan tersebut menurut Ayat 7
dinyatakan bertanggung jawab kepada Lurah. Lurah diangkat oleh Bupati/Wali Kota,
diusulkan dari PNS yang dianggap cakap dan mampu oleh Camat, oleh karena itu,
perangkat tugas kelurahan yang bertugas menjalankan administrasi kelurahan atau
membantu tugas-tugas administrasi Lurah adalah Sekretaris Kelurahan yang dibantu
oleh para staf administrasi yang pada dasarkan merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Sebagai bagian dari SKPD, maka perangkat kelurahan terikat pada
ketentuan yang berlaku dalam SKPD, termasuk sistem karir dan penggajiannya.
b).Pemberdayaan

masyarakat

dan

pembinaan

lembaga

kemasyarakatan
Adapun yang bertugas dalam pemberdayaan dan pembinaan sosial dilakukan
oleh para Kepala Urusan (Kaur) seperti Kaur. Pembangunan, Kaur. Pemerintahan,
Kaur. Keuangan, Kaur. Kesra. Pembentukan perangkat pelaksana untuk kegiatan
pemberdayaan dan pembinaan masyarakat tersebut, sesuai dengan Pasal 127 Ayat 8
yang berbunyi bahwa : “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang
ditetapkan dengan Perda.”
Lembaga-lembaga pelaksana kegiatan pembangunan tersebut berada di bawah
koordinasi Sekretaris Kelurahan (Sekel), dan bertanggung jawab kapada Lurah sebagai

12

Ranum Rumasa, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Kelurahan, diakses dariwww.rancanumpang.com/2014/
09/kedudukan-tugas-fungsi-kelurahan.html
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Kepala Kelurahan. Sedangkan ruang lingkup pekerjaan dari lembaga tersebut, serta
jumlah lembaga yang ada sebagaimana dalam ketentuan Ayat 8 tersebut diatur dalam
Peraturan Daerah.
Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan kelurahan, Lurah merupakan
pimpinan dari lembaga kelurahan dalam menjalankan tugas-tugas administrasi
pemerintahan. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian kegiatan, pelaksanaan atau
menggerakkan kegiatan, serta mengontrol dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan
lembaga kelurahan tersebut. Sedangkan dalam kaitannya dengan fungsi pemberdayaan
masyarakat, Lurah dapat mengajukan pemberdayaan sosial, ekonomi maupun politik
yang penting untuk masyarakatnya. Misalnya dalam pemberdayaan sosial, dapat
dilakukan dalam bentuk pemberantasan buta huruf, kesadaran untuk meningkatkan
kegiatan ibadah, kesadaran untuk meningkatkan kegotong royongan antar warga.
Kegiatan pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui pembentukan KOPERASI,
bina usaha mandiri, pelatihan kewirausahaan, arisan warga, dsb, sedangkan
pemberdayaan politik dapat dilakukan melalui sosialisisasi program pemilu, pelibatan
warga dalam pembahasan program daerah (musrembang), rembug warga, dsb.
Pelayanan

masyarakat

menyangkut

hal-hal

administrasi

kependudukan,

misalnya pengurusan Kartu Keluarga (KK), akte kenal lahir, surat keterangan domisili,
surat pengantar untuk hal-hal khusus yang memerlukan keterangan dari kelurahan,
pengukuran tanah, sedangkan pelenggaraan ketentraman dan penertiban umum,
biasanya di setiap RT/RW ditempatkan seorang petugas keamanan, HANSIP yang
tugasnya untuk menjaga keamanan lingkungan. Meskipun pada tingkat kelurahan
sifatnya hanya koordinatif, karena secara operasional di bawah kendali Ketua RT atau
RW nya masing-masing. Dalam kaitanya dengan pemeliharaan sarana dan fasilitas
umum, baiasanya kelurahan akan berkoordinasi dengan RW setempat karena yang
memahami tempat di mana sarana dan fasilitas umum berada adalah RW atau RT
setempat. Untuk mendukung efektivitas kerjanya dibantu oleh seorang petugas
keamanan, yang dikoordinasikan dengan RT atau RW setempat.
Dalam kaitannya dengan fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga
kemasyarakatan, seperti biasanya Lurah akan melakukan interaksi dengan lembagalembaga tersebut untuk kemudian dilakukan koordinasi dan komunikasi intensif
dengan pimpinan-pimpinan lembaga tersebut seperti Ketua Posyandu (Pos Pelayanan
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Terpadu), Karang Taruna, Koperasi, Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD),
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau Lembaga Pemberdayaan Perempuan
(LPP).
Dalam fungsi pengendalikan administrasi Rukun Warga (RW) dan Rukun
Tetangga (RT), secara periodik Lurah akan mengadakan rapat koordinasi guna
melakukan sinkronisasi kegiatan, di tingkat RT maupun RW, sehingga dalam setiap
tahun kalender kegiatan tidak ada saling tumpang tindih, dan dapat berjalan sesuai
dengan agenda yang telah disepakati bersama.
Oleh karena kedudukan kelurahan dan Lurah merupakan bagian dari
pemerintahan yang lebih tinggi yaitu Walikota maupun Camat, maka salah satu fungsi
yang tidak boleh ditolak adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota
dan/atau Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, secara terjadwal
akan dilakukan pemanggilan untuk rapat koordinasi dengan lurah-lurah yang lain di
wilayah kecamatan atau walikota tersebut.
c).Kelurahan sebagai Lembaga Pelayanan Publik di tingkat bawah
Dalam UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 344 ayat (1) dikemukakan bahwa :
Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pada ayat (2) dijelaskan
bahwa : Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas: a. kepentingan
umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e.
keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h.
keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k.
ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Dalam kaitanya dengan manajemen pelayanan publik yang diatur dalam Pasal
345 ayat (1) dikemukakan bahwa : Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen
pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2). Sementara itu pada ayat (2) dijelaskan bahwa :
Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan
informasi; d. pengawasan internal; e. penyuluhan kepada masyarakat; f. pelayanan
konsultasi; dan g. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan. Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi
antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
Terkait dengan ketentuan perundang-undanga tersebut, kelurahan sebagai unit
terkecil pemerintahan berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya pelayanan
publik dengan mendasarkan pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana diatur
dalam perundang-undangan tersebut.
IV.

PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF KEWILAYAHAN

Sebelum membahas tentang pembangunan dalam konteks masyarakat kelurahan,
terlebih dahulu akan dijelaskan tetang makna pembangunan kewilayahan secara umum.
Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan dalam perspektif kewilayahan (regional
approach) tersebut merupakan pemikiran baru, hasil sintesa dari pemikiran
pembangunan yang berperspektif keruangan (spatial approach) dan pembangunan
yang berperspektif lingkungan/ekologis (ecological approach), sehingga diperlukan
pemahaman yang lebih seksama, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman.
A. Konsep Pembangunan Kewilayahan
Menurut Budiharsono (2001) ilmu pembangunan wilayah merupakan wahana
lintas disiplin yang mencakup berbagai teori dan ilmu terapan yaitu: geografi, ekonomi,
sosiologi, matematika, statistika, ilmu politik, perencanaan daerah, ilmu lingkungan
dan sebagainya. Oleh karena itu ilmu pengetahuan wilayah setidaknya perlu ditopang
oleh 6 pilar analisis, yaitu: (1) analisis biogeofisik; (2) analisis ekonomi; (3) analisis
sosiobudaya; (4) analisis kelembagaan; (5) analisis lokasi; (6) analisis lingkungan.
Rustiadi (2002) menyebutkan bahwa lingkup kajian perencanaan pengembangan
wilayah sangat luas, sebagai bidang kajian yang membentang dari lingkup ilmu yang
bersifat multidisiplin, mencakup bidang-bidang ilmu mengenai fisik, sosial ekonomi
hingga manajemen. Dari sebuah analisis yang bertumpu pada kondisi keruangan
(special conditions) sampai pada analisis ekologis yang bertumpu pada aspek
lingkungan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan publik.
1. Beberapa Aspek Pembangunan Kewilayahan
Dari sisi proses kajian pembangunan mencakup hal-hal mengenai: (1) aspek
pemahaman, yakni aspek yang menekankan pada upaya memahami fenomena fisik
alamiah hingga sosial ekonomi di dalam dan antar wilayah. Dalam konteks ini
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pengetahuan mengenai teknik-teknik analisis dan model-model sistem merupakan alat
analisis yang penting dan perlu dipahami, untuk mengenal dan mendalami
permasalahan-permasalahan maupun potensi-potensi pembangunan wilayah, (2) aspek
perencanaan, mencakup proses formulasi masalah, teknik-teknik desain dan pemetaan
hingga perencanaan, dan (3) aspek kebijakan, mencakup pendekatan-pendekatan
evaluasi, perumusan tujuan-tujuan pembangunan serta proses melaksanakannya,
mencakup proses-proses politik, administrasi, dan manajerial pembangunan. Secara
harfiah, Rustiadi (2002) menyebutkan bahwa regional science dapat dipandang sebagai
ilmu yang mempelajari aspek-aspek dan kaidah-kaidah kewilayahan, dan mencari caracara yang efektif dalam mempertimbangkan aspek-aspek dan kaidah-kaidah tersebut ke
dalam proses perencanaan pengembangan kualitas hidup dan kehidupan manusia.
Dalam hal ini regional science tidak didefinisikan sebagai ‘ilmu yang mempelajari
bagaimana merencanakan pembangunan di suatu wilayah’, karena pengertian demikian
tidak memberikan spesifikasi yang jelas terhadap bidang keilmuan regional science.
Secara ilustrasi, walaupun kata ‘di suatu wilayah’ itu dihilangkan, kita tetap bisa
menangkap suatu pemahaman bahwa setiap pembangunan pasti dilakukan pada suatu
wilayah atau areal tertentu. Padahal penambahan kata ‘wilayah’ ini dimaksudkan untuk
memberikan kekhasan bahwa regional science adalah bidang ilmu yang berbeda dengan
bidang-bidang ilmu perencanaan pembangunan lainnya, yakni dengan adanya
penekanan terhadap pentingnya pertimbangan dimensi kewilayahan.
2. Tujuan dan Sasaran dari Pembangunan Kewilayahan
Dalam kaitanya dengan aspek perencanaan pembangunan, perencanaan wilayah
menurut Miraza (2004), adalah “suatu perencanaan yang berjangka panjang, bertahap
dan tersistematis dengan suatu tujuan yang jelas”. Tujuan yang jelas ini adalah yang
menyangkut pada keselarasan kepentingan stakeholders, baik masyarakat dari berbagai
lapisan, kelompok pengusaha maupun pemerintah sendiri. Perencanaan wilayah
menyangkut pada bagaimana pemanfaatan potensi wilayah, baik potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia maupun potensi sumber daya buatan yang harus
dilaksanakan secara fully dan efficiently agar pemanfaatan potensi dimaksud benarbenar berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara maksimal.
Pertanyaanya adalah bagaimana konteks pembangunan berbasis kewilayahan
tersebut kaitanya dengan masyarakat kelurahan ?
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Kelurahan merupakan garda terdepan bagi pembangunan masyarakat, tanpa
peran aktif kelurahan dan desa dalam memahami proses pembangunan yang sedang
dijalankan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, keseluruhan proses
pembangunan
kesenjangan

kewilayahan
antarwilayah,

yang

dimaksudkan

mengejar

antara

ketertinggalan

lain

ekonomi,

untuk

mengatasi

serta

mengatasi

kemiskinan yang terjadi di masyarakat tingkat bawah tidak akan dapat tercapai.
Kemiskinan, ketertinggalan dan kesenjangan dan persoalan yang menyertai proses
tersebut, semuanya bermuara pada masyarakat kecil yang kesehariannya selalu
berurusan dengan satuan pemerintahan yang terkecil yaitu kelurahan atau desa. Oleh
karena itu, dipandang perlu bagi kelurahan dan desa untuk mendorong, menggerakkan
masyarakat di tingkat akar rumput tersebut lebih memiliki kesadaran serta
berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, yang sebenarnya diarahkan untuk
memperbaiki kehidupan sosial-ekonomi dirinya sendiri.
Jangan sampai pembangunan infrastruktur yang telah menelan dana yang begitu
besar, bahkan sampai harus berhutang ke luar negeri tidak dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat

sekitar

di

mana

insfrastruktur

tersebut

dibangun.

Tidak

dapat

dimanfaatkan masyarakat karena masyarakat tidak memiliki kemampuan atau
kapabilitas untuk melakukan mobilisasi sumber daya ekonomi di daerahnya, dan
kemudian dengan mobilisasi tersebut diperoleh keuntungan yang diperlukan untuk
meningkatkan kesejahteraannya. Dalam banyak kasus, pembangunan infrastruktur
justru menjadi jembatan penghubung antara pemilik modal dan sumber-sumber daya
ekonomi, sehingga semakin mengefektifkan dan mengefisiensikan proses eksploitasi
dari pemilik modal terhadap sumber daya alam yang ada di suatu daerah tertentu.
Dalam proses ini terjadi akumulasi dan pelibatgandaan keuntungan di pihak pemilik
modal dan dengan begitu berarti pemiskinan di masyarakat pedesaan. Suatu proses
yang tidak boleh terulang kembali, dengan pendekatan kewilayahan tersebut.
Pertanyaan barikutnya adalah bagaimana menghindari munculnya fenomena yang
kemungkinan akan terjadi ini ? Mengingat di sebagian besar daerah di Indonesia sudah
banyak terjadi hal yang demikian. Beberapa pemilik batik, kerajinan patung, keramik di
daerah-daerah seperti Bali, Kasongan, dan Pekalongan, ternyata investor asing yang
dengan modal dan pemasaranya telah menyedot kekayaan masyarakat dengan industri
kreatifnya.
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Kembali pada konsep dasar pembangunan kewilayahan, yang pada dasarnya
merupakan model pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai keunggulan yang
dimiliki suatu wilayah. Nilai-nilai keunggulan tersebut tidak hanya berhenti pada halhal yang sifatnya sudah given atau pemberian Tuhan melalui alam sekitar, tetapi juga
pada hal-hal yang sifatnya artifisial yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah
yang dalam hal ini adalah manusia sebagai subjek pembangunan kewilayahan tersebut.
Oleh karena itu, kebijakan yang harus dilakukan pemerintah lokal terlebih dahulu harus
menginventarisasi kekayaan yang dapat dijadikan modal bagi pengembangan wilayah.
Di sini para pemangku kepentingan (stakeholders) harus duduk bersama untuk
membicarakan hal-hal yang penting untuk diiventarisasi, misal produk-produk kreatif
apa yang dimiliki daerah, sumber kekayaan alam apa yang bisa dikembangkan, daya
dukung SDM seperti apa yang diperlukan dan sekarang telah ada, serta hal-hal apa yang
dapat dikerjasamakan dengan daerah lain, dan yang tidak kalah pentingnya adalah
memahami hal-hal yang akan terjadi dan dapat dimanfaatkan terkait dengan perubahan
lingkungan sekitar dengan adanya pembangunan yang dilancarkan pemerintah pusat
seperti pembangunan insfrastruktur jalan, listrik, dan sanitasi dsb.
Kemampuan mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi terkait dengan kebijakan
pemerintah pusat serta mengagendakan dalam program-program pembangunan daerah
menjadi poin penting untuk mengatasi berbagai persoalan ketertinggalan daerah dari
daerah lain. Sementara kemampuan memobilisasi sumber daya ekonomi lokal oleh
masyarakatnya sendiri akan menjadi moda penting bagi upaya mengatasi kemiskinan
masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan kerjasama antarwilayah menjadi sarana
penting bagi upaya mengatasi kesenjangan antarwilayah. Itu semua hanya mungkin
dilakukan ketika pemerintahan di tingkat yang paling bawah, baik itu kelurahan
maupun desa dapat bersinergi dengan masyarakat untuk menjelmakan seluruh
kemampuan tersebut program-program yang lebih nyata.
Dalam konteks ini kelurahan dituntut untuk lebih proaktif menyerap aspirasi
masyarakat, sebaliknya masyarakat juga dituntut untuk lebih partisipatif dalam
mempengaruhi kebijakan publik yang akan sangat menentukan bagi masa depannya
sendiri.
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B. Konsep dan Model Pembangunan Masyarakat
Makna pembangunan selama ini selalu dikaitkan dengan model pembangunan
ekonomi yang sentralistik, karena diadopsi dari model pembangunan ekonomi Eropa
Barat, yang memang bertujuan untuk melakukan recovery ekonomi akibat perang
dunia ke II.13 Pola pembangunan yang demikian, mulai ditinggal sejak setelah para
perencana pembangunan itu sendiri menyadari bahwa pembangunan yang dijalankan
di negara-negara dunia ketiga yang diadopsi dari program Marshall Plan tersebut
cenderung memunculkan kesenjangan sosial ekonomi. Fenomena berupa kesenjangan
sosial-ekonomi akut itulah yang kemudian, membelokkan arah pembangunan tidak lagi
pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pemberdayaan dan literasi politik masyarakat.
1.Pembangunan masyarakat sebagai pemberdayaan dan literasi
politik
Kalau pembangunan yang selama ini lebih dipersempit maknanya sebagai
pembangunan ekonomi, dan dipersempit lagi menjadi peningkatan pertumbuhan
ekonomi tanpa pemerataan, sehingga tidak banyak melibatkan partisipasi politik
masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak dianggap penting, yang penting adalah
dukungan masyarakat meskipun hanya bersifat pasif. Dalam paradigma pembangunan
politik yang ditawarkan para ilmuwan politik seperti Samuel P. Huntington, berupaya
menempatkan masyarakat sebagai subjek bukan obyek pembangunan, yaitu sebuah
partisipasi yang bukan sekedar digerakkan (mobilized participation) untuk mendukung
pembangunan ekonomi, tetapi sebuah partisipasi yang sifatnya otonom (autonomous
participation) yang berfungsi untuk mengarahkan kegiatan politik pemerintah agar
memperhatikan kepentingan masyarakat. Melalui konsep partisipasi otonom tersebut,
keterlibatan politik masyarakat tidak hanya sebatas menjustifikasi kebijakan
pemerintah dan kemudian digerakkan untuk mendukung kebijakan tersebut, tetapi
dapat mengontrol kebijakan pemerintah dan kemudian mengarahkan kebijakan
pemerintah agar memperhatikan dan kemudian berorientasi pada kepentingan
masyarakat.
Masyarakat dituntut untuk lebih kritis terhadap berbagai kebijakan yang
digulirkan pemerintah, meskipun kebijakan tersebut diklaim sebagai telah berpihak
kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat harus memiliki pemahaman politik
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Suwarsono, Alvin Y.So, Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1991, hlm.
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yang cukup atau melek politik, sehingga tidak begitu mudah dimanfaatkan oleh oknumoknum yang mengatasnamakan kepentingan pemerintah. Dalam hal ini persoalan
literasi politik menjadi sangat penting, karena secara substansial kekuatan literasi
politik ada pada partisipasi politik warga negara yang kritis dan memberdayakan,
terkait dengan konsep-konsep politik yang akan berdampak pada kehidupan warga
negara. Literasi politik bukanlah semata konsep normatif, melainkan bauran antara
pengetahuan, skil dan sikap politik.14 Literasi menjadi upaya yang penting bagi
penguatan basis pengetahuan politik warga negara dan menghilangkan apatisme.
Sehingga warga negara dapat berperan aktif untuk mewujudkan demokrasi yang lebih
sehat dan berkualitas. Semakin cepat warga negara tercerahkan maka akan semakin
memperbesar rasio publik berperhatian. Karena kelompok publik berperhatian ini
biasanya turut menentukan nasib bangsa.15 Dalam konteks ini, literasi politik
perempuan menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar perempuan mampu
berperan aktif dalam turut serta mempengaruhi kebijakan publik yang penting bagi
bangsa dan dirinya sendiri. Bagi dirinya, dalam arti agar lebih mampu bersanding
sekaligus bertanding dengan kaum laki-laki dalam menduduki jabatan-jabatan publik.
Untuk menjamin agar partisipasi politik dapat berjalan sesuai dengan yang
dikehendaki masyarakat, maka pelembagaan politik menjadi prasyarat bagi proses
tersebut. Di sinilah Samuel P. Huntington menawarkan konsep institusionalisasi politik,
yang secara khusus menekankan pada penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai
politik yang dianggap baik oleh masyarakat itu sendiri. Artinya pelembagaan politik
termasuk pembangunan pranata demokrasi dan model partisipasi yang diharapkan
bukan datang dari pemerintah, tetapi berasal dari kesepakatan masyarakat terhadap
nilai-nilai yang datang dari atau berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan mengutip
penjelasan dari Talcott Parson, Huntington menjelaskan bahwa pelembagaan politik
sebagai proses dengan mana organisasi dan tata cara politik memperoleh nilai baku dan
stabil.

16

Proses penerimaan nilai dan pembakuan tata cara dan model organisasinya

tidak didasarkan atas kepentingan penguasa (top down), tetapi benar-benar atas

14Lihat,

http://www.kompasiana.com/isniartiputri/media-sosial-dan-literasi-politik
Lihat, Literasi politik dan Konsolidasi Demokrasi, dalam pemilu.sindonews.com/read/...
/literasi-politik-dan-konsolidasi-demokrasi16 Samuel P.Huntington, “Political Order in Changing Societies” dalam Sahat Simamora dan Suratin
(terj.), Tertib Politik : Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada,
2003), hlm. 16.
15
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kesepakatan masyarakat secara bersama (bottom up). Esensi pokok dari pelembagaan
politik adalah penerimaan nilai dan pembentukan norma politik oleh masyarakat dalam
rangka meningkatkan partisipasi dan kemandirian politiknya berhadapan dengan
negara atau kekuatan-kekuatan lain dalam sebuah kontestasi mempengaruhi jalannya
pemerintahan. Masyarakat menjadi lebih mampu atau berdaya secara politik untuk
mempengaruhi kebijakan publik, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan bermuara
pada kepentingan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.
2. Model pembangunan masyarakat daerah
Atas dasar pemikiran baru tentang model pembangunan yang menempatkan masyarakat
sebagai subyek, menekankan pada pemberdayaan dan literasi politik masyarakat, maka model
pembangunan masyarakat daerah diarahkan pada upaya untuk meningkatkan partisipasi dan
kemandirian masyarakat dalam membangun daerahnya. Model demikian sejalan dengan
paradigma otonomi daerah yang berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerah terhadap
pusat atau mengurangi ketergantungan dengan menumbuhkan daya insiatif, kreativitas dan
inovasi masyarakat. Menumbuhkan daya-daya tersebut bukan perkara mudah, karena bukan
hanya persoalan ruang kebebasan yang dipersyaratkan, tetapi dukungan dari pemerintah maupun
kemampuan personal dari anggota masyarakat di tingkat kelurahan juga tidak kalah pentingnya.
Dalam konteks dukungan tersebut, pihak pemerintahan di tingkat paling bawah harus dapat
memfasilitasi proses tumbuh dan berkembangnya daya-daya tersebut, sebagai bentuk dari
perwujudan dukungan tersebut. Dalam konteks peningkatan kemampuan personal, peningkatan
pendidikan menjadi solusi untuk memecahkan persoalan tersebut. Pada tingkat kelurahan,
partisipasi yang diharapkan dalam bentuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ada atau
menginisiasi pendidikan alternatif bagi pihak-pihak yang tidak mungkin lagi mengikuti
pendidikan formal.
a).Kepemimpinan Lurah dalam Pembangunan Kewilayahan dan Masyarakat
Meskipun upaya untuk melakukan transformasi kultural melalui proses demokratisasi
terus berlangsung, karena salah satu aspek dari demokrasi adalah egalitarian, tetapi budaya
vertikal yang membelah masyarakat ke dalam leader dan follower, pemimpin dan yang dipimpin,
kawulo-gusti, tetap masih ada. Akibatnya, prakarsa dan inisiatif yang seharusnya menjadi bagian
yang melekat pada diri masyarakat mau tidak mau harus dimulai dari pemimpinya. Artinya
pembangunan di kelurahan, tetap mendasarkan pada realitas sosio-kultural vertikal tersebut,
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dimana Lurah dalam posisinya sebagai leader harus menjadi inisiator, motivator, dan sekaligus
role model dalam rangka menggerakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses
pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan, harus senantiasa didorong
oleh lurah sebagai pemimpin formal maupun non formal di masyarakat.
b).Kedudukan Lurah sebagai pemimpin formal (formal leader)
Dalam konstruksi budaya vertikal yang demikian, kedudukan Lurah sebagai pimpinan
formal masih sangat menentukan, sehingga kepemimpinan Lurah tetap diarahkan sebagai
insiator atau pengambil prakarsa, dimana masyarakat sebagai follower (pengikut) akan
mengikutinya. Meskipun untuk daerah perkotaan sudah relative egaliter, sehingga peran Lurah
tidak lagi diposisikan sebagai pengambil prakarsa. Dalam hubungan sosio-kultural, secara
vertikal terdapat perbedaan antara lapisan atas dan bawah yang cukup tajam. Pada masyarakat
tradisional pembelahan vertikal tersebut dipengaruhi oleh konsepsi-konsepsi tradisional
mengenai hubungan yang memerintah dan yang diperintah, antara kaum urban dan kaum rural.
Pemimpin sebagai sumber inisiatif, rakyat dianggap sebagai pendukung yang harus mengikuti
apa yang diputuskan oleh para pemimpin. Peran Lurah justru berposisi sebagai pendorong atau
penggerak agar masyarakat dengan prakarsanya lebih optimal dalam menjalankan peran
sosialnya.
c).Struktur sosial dan posisi Lurah sebagai formal leader
Di wilayah perkotaan, dimana konstruksi sosial vertikal sudah cenderung egaliter,
sementara konstruksi sosial horizontalnya cenderung lebih individualistik, peran Lurah tidak bisa
lagi diharapkan sebagai inisiator, tetapi sebagai pendorong dan penggerak serta perekat
kehidupan sosial, agar orientasi individualistik tersebut tidak bermuara pada konflik sosial yang
tidak produktif. Dengan asumsi bahwa masyarakat merupakan agregasi individu-individu, maka
setiap kemajuan individu akan memberi kontribusi terhadap kemajuan masyarakat. Oleh karena
itu, peran kepemimpinan Lurah dalam struktur sosial yang demikian, diarahkan pada upaya
untuk meningkatkan potensi individu-individu sebagai bagian dari masyarakat.
V. Partisipasi Perempuan dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik
Sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 yang mengatur tentang
perencanaan pembangunan daerah pada Pasal 261 (1) dikemukakan bahwa:



Benedict R.O’G Anderson, “Gagasan Tentang Kekuasaan Dalam Budaya Jawa”, dalam Miriam
Budiardjo (peny.), Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1991), hal 100

Albert Wijaya, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta : LP3ES, 1982) hal 121.
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Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif,
politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Kemudian pada Ayat (3) dijelaskan bahwa :
Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, masyarakat sebagai
subyek pembangunan, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan daerah dengan
cara terlibat aktif proses pengambilan kebijakan kelurahan tersebut.
Akses masuk ke dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam prosess pengambilan keputusan tersebut.
Dalam konteks ini, akan dijelaskan perihal ; jalur partisipasi yang dapat dilalui
(lembaga, Musrembang dan P3BK), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi,
berikut strategi yang dapat dilakukan dalam rangka mengefektifkan partisipasi tersebut.
A. Jalur partisipasi politik
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 187 Ayat (3) dikemukakan bahwa :
Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. penyusunan
Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; b.
perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

pemonitoran,

dan

pengevaluasian

pembangunan Daerah; c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan d.
penyelenggaraan pelayanan publik.
Pada Ayat (4) dijelaskan bahwa : Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk: a. konsultasi publik; b. musyawarah; c.
kemitraan; d. penyampaian aspirasi; e. pengawasan; dan/atau f. keterlibatan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Ayat (6) dikemukakan bahwa :
Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mengatur: a.
tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; c. bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran
Pemerintahan Daerah; dan d. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan
organisasi

kemasyarakatan

agar

dapat

berpartisipasi

secara

efektif

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Terkait dengan ketentuan tersebut, maka secara garis besar partisipasi masyarakat
dalam pembangunan dapat dilalui dengan tiga cara. Pertama, melalui jalur lembaga
formal, kedua melalui proses pengambilan keputusan (pra musrembang dan
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musrembang), ketiga melalui program swadaya dalam pembangunan lingkungan
(tindak lanjut dari program PNMP Mandiri). Secara teoritik, Hoofsteede dalam
Khairuddin (1992:125), membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan : 1). Partisipasi
inisiasi (inisiation participation) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari
pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat
mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi
masyarakat. 2). Partisipasi legitimasi (legitimation participation) adalah partisipasi
pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut. 3).
Partisipasi eksekusi (execution participation) adalah partisipasi pada tingkat
pelaksanaan.
1). Lembaga formal
Partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan pembangunan dapat
dilakukan dengan berbagai cara menduduki jabatan tertentu di kelurahan, mulai
sebagai Lurah, Sekretaris Lurah maupun Kepala-kepala Seksi dalam bidangnya masingmasing, bahkan RW, RT, Posyandu, Ulama, serta LKM (Lembaga Keswadayaan
Masyarakat) maupun BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Di samping dirinya
sendiri yang menjadi lurah, juga terdapat beberapa orang yang menjadi ketua RT di
wilayah kerjanya (Rt 171 dan Rw 23).
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 229 Ayat (4) dikemukakan bahwa :
Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam: a. melaksanakan kegiatan
pemerintahan kelurahan; b. melakukan pemberdayaan masyarakat; c. melaksanakan
pelayanan masyarakat; d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; e.
memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh camat; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Apabila seorang perempuan dapat menduduki jabatan
sebagai lurah, dapat dipastikan akan menentukan arah kebijakan terutama yang
menyangkut pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, sehingga lebih responsive
gender. Sementara itu, dalam Pasal 230 ayat 3 dikemukakan bahwa : Penentuan
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Artinya peran kelurahan dalam dalam menentukan arah kegiatan
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pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat
kelurahan merupakan kewenangan dan tanggung jawab masyarakat kelurahan itu
sendiri. Oleh karena itu, ketika perempuan menduduki jabatan sebagai lurah akan
dapat mengorientasikan kebijakan-kebijakan yang dimusyawarahkan masyarakat
kelurahan agar lebih berperspektif gender. Meskipun dalam kenyataanya tidak selalu
demikian, dalam penjelasan Lurah Jatirahayu, Marsinah, dikemukakan bahwa
persoalan anggaran seringkali menjadi kendala dalam upaya mengorientasikan
kebijakan yang responsive gender tersebut. Misal ketika hendak membangun gedung
kelurahan atau taman yang memiliki fasilitas Pojok ASI, persoalan muncul karena
gedung yang ada tidak cukup dapat menampung ruang yang diperlukan tersebut.
Berbeda lagi dengan penjelasan Lurah Jatibening Baru, problemnya pada skala prioritas
yang dalam kenyataanya ditentukan oleh Badan Perencanaan Daerah (BPD). Oleh
karena itu, meskipun di tingkat Musrembang

kelurahan sudah diusulkan tetapi

keputusan akhirnya ada di BPD.
Secara khusus kelurahan di wilayah Daerah Ibu Kota Khusus DKI, berdasarkan
Perda DKI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pasal 24 dikemukakan bahwa : Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penandatangan perizinan dan non
perizinan serta dokumen administrasi tertentu sesuai kewenangannya, dengan uraian
tugas : a. pelaksanaan program kerja dan anggaran Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan;
b. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen
administrasi sesuai kewenangannya; c. penelitian/pemeriksaan berkas permohonan
perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya; d.
penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serta
dokumen administrasi sesuai kewenangannya; e. penandatanganan dokumen izin, non
izin dan administrasi sesuai kewenangannya; f. penyerahan dokumen izin, non izin dan
administrasi sesuai kewenangannya; g. penetapan dan pemberian sanksi terhadap
penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
h. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya; i.
penggunaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP; j. pelayanan dan
pemprosesan pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan PTSP; k. pelayanan dan
penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan; l.
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pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Satuan Pelaksana PTSP
Kelurahan; dan m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan
Pelaksana PTSP Kelurahan.
Tugas tambahan terkait dengan pelayanan satu pintu sebagaimana yang diatur
dalam Perda No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP), tersebut menjadi sangat berbeda bila dibandingkan dengan fungsi
kelurahan yang diatur dalam peraturan daerah di luar dari wilayah ibu kota negara.
Misalnya saja yang diatur dalam Peraturan Daerah No.07 Tahun 2008 tentang
Kecamatan dan Kelurahan Bekasi.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 26
ayat (1) dikemukakan bahwa : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan pada ayat (2) dikemukakan bahwa : Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a.
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan
perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d.
menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f.
membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban
masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. mengembangkan kehidupan sosial
budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan
Pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar
pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam upaya menduduki jabatan-jabatan tersebut memang tidak mudah,
Marsinah sendiri melalui mutasi dari berbagai jabatan pemerintahan sebelumnya.
Sekurang-kurangnya 4 tahap, dan melalui sekurang-kurang 4 test baru diperoleh
jabatan tersebut. Artinya untuk dapat ditempatkan dalam posisi lurah tidak cukup
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dengan pendidikan, tetapi juga kegigihan, ketabahan dan kesabaran serta prestasi.
Tetapi semua itu yang menilai pimpinan, karena sebelumnya yang bersangkutan juga
menjabat sebagai lurah di salah satu kelurahan di Pondok Gede.
Cara ini berlaku bagi siapa saja tidak terbedakan dalam jenis kelamin. Seorang
perempuan yang hendak menduduki jabatan sebagai Lurah, harus meniti karir terlebih
dahulu di birokrasi, karena kelurahan merupan unit kerja dari sistem birokrasi
pemerintah. Dalam wawancara dengan Lurah Jatirahayu diperoleh penjelasan terkait
dengan proses yang ditempuh, Marsinah, S.Sos untuk kemudian menjadi Lurah. Secara
terbuka dijelaskan bahwa proses tersebut tidak hanya berat karena harus mengikuti test
sampai empat kali, tetapi juga dibutuhkan kesabaran untuk dapat dipromosikan sebagai
Lurah di Kota Bekasi tersebut.
Di samping melalui lembaga-lembaga tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembentukan RT, RW dan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi, Pasal 21 Ayat (1) dikemukakan bahwa :
Untuk membantu kelancaran tugas Lurah di setiap kelurahan dapat dibentuk LPM
sebagai mitra dalam pembangunan di Kelurahan. Dalam ayat berikutnya dikemuakakan
bahwa: Pembentukan LPM dilakukan secara musyawarah oleh tokoh masyarakat, tokoh
perempuan, dan tokoh pemuda dari setiap RW di lingkungan Kelurahan setempat.
Sedangkan pada ayat (3) dikemukakan bahwa : Hasil musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh Lurah untuk mendapatkan penetapan
dengan Keputusan Camat atas nama Walikota. Pada Pasal 22 (1) dikemukakan bahwa :
LPM merupakan organisasi masyarakat bersifat lokal yang berkedudukan di Kelurahan
yang mencerminkan keterwakilan masyarakat dalam pembangunan. Dalam ayat 2
tersebut secara tegas dikemukakan bahwa dalam pembentukan LPM melibatkan tokoh
perempuan.
LPM ini di DKI Jakarta dikenal dengan Dewan Kelurahan (Dekel), yang dalam
prosesnya dipilih secara periodik (5 tahun), oleh masyarakat. Secara khusus dalam
Perda Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Dewan Kelurahan pada Pasal 6 Ayat (1) butir a
dikemukakan bahwa : Pemilihan anggota Dewan kelurahan yang dilaksanakan melalui
Musyawarah RT, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Kepala
Keluarga yang terdaftar sebagai warga pada RT yang bersangkutan untuk memilih 1
(satu) orang anggota. Dalam pada itu, dijelaskan pula dalam butir c bahwa : Pemilihan
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calon anggota Dewan kelurahan di tingkat RW dilakukan oleh ketua RT untuk
menetapkan 1(satu) orang anggota.
Baik LPM maupun Dekel memiliki tugas yang relative berbeda. Dalam Pasal 22
ayat 2 Perda Nomor 4 Tahun 2005 Kota Bekasi dikemukakan bahwa LPM menjalankan
tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan
masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut LPM memiliki fungsi-fungsi sebagai
berikut : a. meningkatkan kualitas pelayanan publik; b. menanamkan dan memupuk
rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; c. menggerakan kesadaran masyarakat dalam
bergotong royong; d. membantu peningkatan keterpaduan semua program Kelurahan;
e. menumbuhkembangkan dan menggerakan partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan; f. mempercepat tercapainya program pemerataan pembangunan yang
berkeadilan; g. meningkatkan ekonomi produktif masyarakat melalui berbagai peluang
program dari Pemerintah Daerah yang ditujukan ke Kelurahan; h. melakukan
penanggulangan dan pengentasan kemiskinan; i. meningkatkan pemanfaatan dan
pendayagunaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan; j. memanfaatkan dan
mendayagunakan

teknologi

tepat

guna;

k.

meningkatkan

pemanfaatan

dan

pendayagunaan sarana dan prasarana Kelurahan; l. mendorong dan meningkatkan
keswadayaan masyarakat; m. meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat; n.
meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.
Sedangkan dalam Perda DKI Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Dewan Kelurahan,
Pasal 12 dikemukakan bahwa : Dewan Kelurahan mempunyai tugas : a.menampung dan
manyalurkan aspirasi masyarakat; b.memberikan usul dan saran kepada Lurah tentang
penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan; c. menjelaskan kebijakan Pemerintahan
Kelurahan kepada warga Kelurahan; d. melaksanakan kegiatan pemberdayaan
masyarakat; e. melaksanakan konsultasi kepada instansi terkait dan organisasi
kemasyarakatan lainnya di Wilayah Kelurahan yang bersangkutan; f. mengajukan Calon
Anggota Dewan Kota/Kabupaten kepada Dewan Perwaki!an Rakyat Daerah melalui
Kecamatan masing-masing.
Perbedaanya terletak pada kewenangan dan

posisi Dekel sebagai organ yang

merepresentasikan kepentingan masyarakat dalam mengontrol jalanya pemerintahan,
atau lebih dekat dengan keberadaan lembaga legislatif di tingkat pemerintahan yang
paling bawah atau kelurahan, sedangkan LPM lebih dekat sebagai mitra kerja kelurahan
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dalam menjalankan pemerintahan. Dekel lebih identik dengan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) yang fungsinya lebih dekat kepada pengawasan Kepala Desa, bukan mitra
kerja kepala desa.
2). Melalui proses pengambilan keputusan (Musrembang)
Proses pengambilan keputusan di tingkat keluarahan dikenal dengan istilah Pramusrembang dan musrembang (musyawarah rembug pembangunan). Melalui pramusrembang segala keinginan dan usulan disampaikan, untuk kemudian didata dan
disusun dalam program yang akan dibahas dalam musrembang. Melalui Musrembang,
yang melibatkan PKK, Posyandu, kepala sekolah, BKM dan LKM, dan RW/RT serta
wakil-wakil masyarakat seperti ulama dibicarakan. Dalam musyawarah tersebut
ditetapkan berbagai usulan, termasuk perbaikan jalan lingkungan yang menjadi konsen
bersama masyarakat. Di mana beberapa usulan dari perempuan lebih banyak tentang
hal-hal yang menjadi perhatian mereka seperti tempat menyusui ibu-ibu di kantor,
pembenahan taman, dan MCK. Di dalam pertemuan tersebut keterlibatan perempuan
mewakili organisasi seperti PKK dan Posyandu, bahkan ada RT perempuan. Dalam
pejelasan Lurah Jatibening Baru, Aning Syaningrum, hasil Musrembang itu kemudian
dimasukkan dalam e-planning di tingkat Kecamatan dan diteruskan ke pemerintahan
kota untuk kemudian ditetapkan sebagai program kelurahan.
Dalam penjelasan salah seorang Ketua RT perempuan yang sempat diwawancarai,
menjelaskan

bahwa

dalam

pertemuan-pertemuan

tersebut

hampir

tidak

ada

pembedaan (diskriminasi) antara laki-laki dan perempuan, meskipun dalam jumlah
memang lebih banyak laki-laki. Sementara itu, dalam kaitannya dengan keterlibatan
perempuan dalam penyusunan program yang terkait dengan pelayanan publik, ternyata
masih terbatas pada hal-hal konvensional, seperti persoalan yang menjadi bidang kerja
PKK maupun ibu-ibu di Posyandu. Untuk bidang-bidang lain masih banyak yang datang
(diusulkan) oleh laki-laki. Tetapi karena lurahnya perempuan, maka segala usulan
harus melalui atau sepengetahuan lurah, sehingga tidak mungkin akan dibiarkan bila
bertentangan dengan kepentingan perempuan.
Secara khusus lurah Jatibening baru, Aning Setyaningrum menjelaskan tentang
berbagai program yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti Taman Kota,
perpustakaan, gedung pertemuan. Dalam kaitanya dengan kebijakan responsive gender,
dijelsakan jug bahwa taman kota yang sedang direhabilitasi akan diadakan Pojok ASI,
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MCK yang mengakomodir kepentingan perempuan. Begitupun untuk renovasi gedung
kelurahan akan diupayakan adanya Pojok ASI dan pengaturan MCK yang ramah
perempuan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa taman kota dan gedung kelurahan
tersebut tersebut juga mengakomodasi kepentingan kaum difabel. Selama ini upaya
pihak kelurahan dalam memenuhi kebutuhan kaum disabilitas membatu dalam bentuk
kursi roda. Jadi pihak kelurahan mengusulkan ke pemerintahan kota untuk
memperoleh bantuan berupa kursi roda bagi kaum disabilitas tersebut.
Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan adalah forum
musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk
menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang
kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan
dengan mengacu/memperhatikan pada rencana pembangunan jangka menengah
Kelurahan (RPJMkel.) yang telah disusun untuk 5 tahun ke depan.
Musrenbang kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan
pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program
pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang kelurahan, pemerintah
kelurahan dan warga berembug dalam menyusun program tahunan di kelurahan.
Musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program
dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya,
melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian rencana kerja (Renja) SKPD Kelurahan,
maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan dengan usulan yang ada.
Tujuan musrenbang kelurahan adalah : 1). Menyepakati prioritas kebutuhan dan
kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang kelurahan yang
menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan. 2). Prioritas kegiatan
kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga kelurahan yang dibiayai melalui dana
swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan
setempat. 3). Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan kelurahan sendiri
yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah (kota). 4). Prioritas
kegiatan pembangunan kelurahan yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan
untuk

menjadi

kegiatan

pemerintah

daerah

dan

dibiayai

melalui APBD kota

atau APBD propinsi. 5). Menyepakati Tim Delegasi kelurahan yang akan memaparkan
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persoalan yang ada di kelurahannya di forum musrenbang kecamatan untuk
penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.
Sedangkan keluaran (out put) musrenbang kelurahan berupa : (1). Daftar
prioritas

kegiatan

urusan

pembangunan

untuk

menyusun

Rencana

Kerja SKPD kelurahan. (2). Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan secara swadaya. (3). Daftar permasalahan prioritas yang akan diajukan ke
musrenbang kecamatan. (4).

Daftar nama Tim Delegasi Kelurahan yang akan

mengikuti musrenbang kecamatan.(5). Berita acara musrenbang kelurahan.
Sebelum dilakukan musrembang terlebih dahulu harus dilakukan persiapan
musrembang yang terdiri atas 14 langkah penting yaitu : 1). Pembentukan Tim
Penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh Lurah; 2). Menetapkan fasilitator yang berasal
dari aparat (ditentukan oleh Lurah) dan masyarakat (dipilih oleh warga); 3). Menyusun
jadual dan agenda Musrenbang Kelurahan; 4). Mempersiapkan bahan/materi untuk
Musrenbang Kelurahan; 5). Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan
tempat Musrenbang Kelurahan; 6). Melakukan musyawarah/rembug dusun/RW; 7).
Daftar prioritas masalah dari tingkat di bawah Kelurahan; 8). Peta potensi dan
permasalahan Kelurahan (peta kerawanan kemiskinan, pengangguran, dll.); 9).
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan; 10). Informasi
dari Pemerintah Kota tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Kelurahan yang akan
dialokasikan Kelurahan yang bersangkutan; 11). Informasi dari Pemerintah Kota
tentang isyu-isyu strategis daerah; 12). Informasi tentang jumlah usulan yang
dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya yang telah terealisasi; 13). Evaluasi
pelaksanaan pembangunan Kelurahan pada tahun sebelumnya; 14). Daftar nama para
wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM yang bekerja di Kecamatan,
atau organisasi tani/ nelayan dan pedagang.
Dalam pelaksanaan musrembang setiap peserta harus didata terlebih dahulu
untuk menghindari adanya pihak yang tidak berhak turut serta tetapi mengikuti
musrembang tersebut. Terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap
musrembang, yaitu : (1). Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di
Kecamatan

yang

bersangkutan;

(2).

Lurah

mempresentasikan

prioritas

masalah Kelurahan sesuai hasil Pra Musrenbang (seperti kemiskinan, pengangguran,
kesehatan, dan pendidikan); (3). Membahas Dokumen RPJM Kelurahan (Hasil
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evaluasi Renja SKPD Kelurahan yang sudah berjalan); (4). Menyampaikan informasi
tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Kelurahan yang berasal dari pemerintah Kota
(Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD yang sudah berjalan di wilayah
kelurahan); (5). Menyampaikan informasi tentang isyu-isyu strategis Kota; (6).
Membahas pelaksanaan pembangunan Kelurahan tahun sebelumnya termasuk
mendiskusikan tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun
sebelumnya yang telah terealisasikan; (7). Merumuskan kriteria bersama dalam
menentukan prioritas untuk menyeleksi usulan; (8). Pemaparan masalah utama yang
dihadapi oleh masyarakat Kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat
misalnya : ketua kelompok tani, komite sekolah, Ketua RW / RT dan lain-lain.
(9).Pemisahan kegiatan berdasarkan: a). Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di
tingkat Kelurahan dan b). Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan Kecamatan. (11).
Membahas prioritas pembangunan tahun yang akan datang beserta pendanaannya
sesuai dengan potensi serta permasalahan kelurahan; (12). Penetapan prioritas kegiatan
pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di
Kelurahan yang akan diusung ke Musrenbang Kecamatan; (13). Musyawarah penentuan
tim delegasi Kelurahan dengan proses sbb: Penyampaian/penyepakatan kriteria tim
delegasi

Kelurahan,

Penentuan

calon

dari

peserta

musrenbang

kelurahan,

Pemilihan/pengambilan suara, Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan
kepada tim delegasi, Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari
peserta Musrenbang Kelurahan untuk menghadiri musrenbang Kecamatan. Dalam
komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan
Dalam musrembang harus dihadirkan para nara sumber yang akan dimintakan
penjelasannya terkait pembangunan masyarakat, yang antara lain terdiri atas : 1).
Lurah, 2). Ketua dan para anggota LPM, 3). Camat dan aparat Kecamatan, 4). Kepala
sekolah, 5). Kepala puskesmas, 6). Pejabat instansi yang ada di Kelurahan, dan LSM
yang bekerja di Kelurahan yang bersangkutan
Sedangkan parisipan dalam musrembang adalah seluruh perwakilan dari
komponen masyarakat yang berada di Kelurahan, seperti : Ketua RT/RW, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelompok Perempuan, Keterwakilan kelompok usia,
Organisasi Masyarakat, Pengusaha, Kelompok-kelompok masyarakat marginal, dan
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lain-lain. Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/
lingkungan/dsb.);
Setelah berakhirnya kegiatan musrembang, Tim Delegasi bersama dengan tim
penyelenggara

Musrenbang

melakukan

:

Rapat

kerja

finalisasi

dokumen Renja SKPD Kelurahan, Penyusunan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan
Swadaya Kelurahan, Daftar Prioritas Permasalahan Pembangunan Kelurahan.
3). Melalui Program Swadaya Pembangunan Lingkungan (P3BK)
Program Pembangunan Partisipasif Berbasis Komunitas (P3BK) adalah suatu
program untuk menumbuhkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam
membangun daerahnya dengan pendekatan berbasis komunitas di tingkat RT/RW.
Program ini merupakan tindaklanjut dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri (PNPM) yang dilaksanakan setiap tahun di Kota Bekasi.19 PNPM-Perdesaan
atau Rural PNPM
masyarakat

yang

merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan
digunakan

PNPM

Mandiri

dalam

upaya

mempercepat

penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri
sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu,
Sulawesi Tengah.
Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan
lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat
(BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan
sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam
setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan,
pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan
paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
Melalui P3BK partispasi masyarakat dapat ditingkatkan terutama dalam
pembangunan lingkungan. Partisipasi masyarakat dilibatkan sejak pengusulan

19
Penjelasan
Lutfi,
“Tingkatkan
Partisipasi
Masyarakat
Melalui
P3BK”,
metrobekasi.net/2016/12/09/lutfi-tingkatkan-partisipasi-masyarakat-melalui-p3bk/9 Des 2016.

lihat,
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program, perencanaan, pelaksanaan bahkan juga pendanaan. Dalam hal pendanaan ini
ditetapkan anggara sebesar Rp.500 juta dari pemerintah dan sekarang telah
ditingkatkan menjadi Rp 750 juta, kekurangannya diusahakan dari swadaya.
Dalam pelaksanaanya mulai dari perencanaan sampai dengan penyediaan sarana,
tenaga dan pengerjaanya dilakukan oleh Program Pembangunan Partisipatif Berbasis
Komunitas (P3BK), bersama-sama dengan LPM, RT dan RW. P3BK ini secara langsung
di bawah pengawasan Walikota sebagai Ketua Badan Penasehat, didukung oleh organorgan di bawahnya sebagai pelaksana. Sedangkan kelurahan hanya berperan
mendukung, memonitor dan mengawasinya. Dijelaskan pula oleh Sekretaris Kelurahan
tentang dasar hukum Program Pembangunan Partisipasif Berbasis Komunitas (P3BK)
adalah Peraturan Walikota Bekasi Nomor 39 Tahun 2016 Tetang Perubahan Atas
Peraturan

Walikota

Bekasi

Nomor

04

Tahun

2016

Tentang

Tata

Cara Penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipasif Berbasis Komunitas Tahun
2016.
B.Variable yang Mempengaruhi Efektivitas Partisipasi
Terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam persoalan partisipasi
politik masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Pertama, adanya prosedur
berpartisipasi atau telah terlembagakannya prosedur untuk berpartisipasi. Kedua,
kesediaan dan kemampuan para pihak yang terlibat dalam proses partisipasi tersebut.
Ketiga, lingkungan kebudayaan yang membentuk perilaku masyarakat. Keempat,
struktur politik yang bias gender, sehingga membatasi partisipasi perempuan di ranah
politiik. Kelima, persoalan beban ekonomi yang memberi kontribusi terhadap tingkat
pendidikan dan kesadaran politik perempuan untuk terlibat aktif dalam proses
pengambilan keputusan. Keenam, berbagai paradog yang ada dan terjadi di masyarakat
perkotaan.
1). Faktor prosedur partisipasi
Pada aspek pertama, persoalan media dan prosedur menjadi penting untuk
diperhatikan. Musrembang sebagai wahana partisipasi warga menjadi sangat strategis
dalam pencapaian tujuan dari institusi musrembang tersebut. Ketika musrembang
sebagai institusi partisipasi politik memenuhi persyaratan yang telah dikemukakan di
atas, atau setidaknya tetap menjaga proses musyawarah secara lebih terbuka, tidak ada
unsur komando di dalamnya, memberi kesempatan yang adil bagi siapapun yang
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telibat, serta kebebasan dalam penyampaian pendapat dalam forum tersebut tetap
terperhatikan, sebagaimana yang seharusnya berlaku dalam proses demokrasi pada
umumnya, maka institusi musyawarah tersebut akan menjadi wahana yang baik dalam
penyerapan aspirasi masyarakat. Begitupan yang terkait dengan prosedur yang
melembaga, proses penyampaian pendapat yang dilembagakan dalam bentuk standar
operational procedur (SOP), akan dapat mengurangi ekses yang ditimbulkan dari
adanya gesekan antar pihak-pihak yang berbeda pandangan, karena dengan prosedur
yang melembaga tersebut semua aturan main akan dapat secara efektif mengatur proses
musyawarah. Hal itu terjadi karena sebelum proses musyawarah berlangsung setiap
peserta telah mengetahui aturan main sebagai prosedur yang akan mengatur jalannya
musyawarah, sehingga masing-masing peserta dapat secara bebas menyampaikan
pemikirannya, sekaligus mengendalikan diri untuk tidak keluar dari aturan main secara
sadar tanpa ada paksaan.
2). Faktor Kemampuan Individu
Dalam kaitanya dengan persoalan kapabilitas anggota masyarakat peserta
musyawarah, yang harus diperhatikan adalah kemampuan artikulatif yang terkait
dengan kemampuan menyampaikan pendapat, dan kemampuan substantif dalam arti
menguasai persoalan yang akan disampaikan, berikut mempertahankannya ketika
memperoleh tentangan pihak lain. Keterbatasan kemampuan tersebut akan sangat
besar pengaruhnya bagi upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan
disampaikan

melalui

musrembang

tersebut.

Dalam

konteks

upaya

untuk

memberdayakan masyarakat agar memiliki kedua kemampuan tersebut, tidak ada cara
lain kecuali dengan cara membiasakan masyarakat bermusyawarah mulai dari tingkat
yang paling rendah, RT/RW melalui forum-forum yang sifatnya terbatas tetapi efektif
bagi upaya membiasakan masyarakat untuk mengemukakan pendapat secara terbuka di
ruang publik.
Memang untuk masyarakat di daerah perkotaan, kemampuan mengartikulasikan
pendapat di ruang publik relative lebih baik dari pada masyarakat pedesaan, tetapi
dalam kaitanya dengan pengusaan masalah yang akan diserap kemudian disampaikan
ke pihak-pihak yang melakukan musrembang tidak demikian, karena semua akan
tergantung pada persoalan pendidikan. Pendidikan dalam arti luas, bukan hanya
pendidikan formal, tetapi pengalaman dalam pergaulan dengan masyarakat. Banyak
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orang yang secara edukatif berada dalam tingkatan yang rendah, tetapi karena
pergaulannya di lingkungan yang kondusif terhadap peningkatan kemampuanya
menjadikan yang bersangkutan lebih memiliki kemampuan dibanding dengan orang
yang sekolahnya relative tinggi tapi kurang berpengalaman atau pergaulannya sangat
terbatas.
Kendala tersebut akan semakin terasa berat bila menimpa perempuan, karena
kendala yang dihadapi perempuan bukan hanya persoalan pendidikan dan pergaulan,
yang ujungnya akan sangat berpengaruh terhadap proses penyerapan aspirasi
masyarakat dan artikulasi pemikiran. Kendala yang dihadapi perempuan lebih dari itu,
karena terkait dengan persoalan kultur/budaya

patriarkhi

yang senantiasa

memarginalkan perempuan dalam segala persoalan publik. Dalam perspektif budaya
patriarkhi ada kecenderungan untuk selalu menempatkan perempuan pada ranah
privat, dimana pada ranah ini tanggungjawab dan tugas perempuan berkisar pada
persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan rumah tangga, sedangkan pada ranah
publik yang menjadi tanggungjawab dan tugas laki-laki menyangkut persoalan politik,
ekonomi, sosial yang nota bene berada di luar rumah. Dalam budaya patriakal,
perempuan yang ditempatkan pada ranah privat tersebut, akan dianggap/dipandang
kurang baik atau melanggar norma budaya ketika masuk dan aktif di ranah publik.
Proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah oleh
beberapa pemangku kepentingan tersebut, merupakan bagian dari pekerjaan sosial di
ranah publik, sehingga menjadi tanggungjawab laki-laki. Perempuan yang tugasnya
menyusui, mengasuh anak, serta menangani kegiatan kerumahtanggaan seperti
mencuci, menyetrika, memasak, kemudian berani melangkah untuk keluar dari ranah
privat dan memasuki ranah publik tidak boleh meninggalkan tanggungjawabnya
sebagai penanggungjawab terhadap urusan rumah tangga. Pada kondisi inilah
kemudian dikenal istilah beban ganda (double barden). Artinya ketika perempuan
hendak berpartisipasi di ruang publik akan dihadapkan pada persoalan beban ganda
tersebut. Perempuan tidak bisa begitu saja dapat berbagi peran bersama dengan suami
terutama untuk urusan rumah tangga, sehingga dapat mengurangi bebanya. Dengan
berkurangnya beban tersebut, perempuan dapat menjalankan aktivitas publiknya secara
relatif lebih ringan.
3). Kondisi Sosio-kultural

222

Problem sosio-kultural berupa budaya patriakhi barangkali tidak terlalu kuat
mempengaruhi masyarakat perkotaan, dimana institusi kelurahan berada. Meskipun di
masyarakat tertentu yang sangat kuat dipengaruhi oleh pemikiran konservatif, baik
dalam agama maupun etnik, kendala kultural itu tetap ada. Tentu saja karena persoalan
kendala kultural tersebut, membatasi aktivitas perempuan di ranah publik, maka secara
langsung akan memberi kontribusi terhadap rendahnya peran atau partisipasi
perempuan di lembaga kelurahan.
4). Kondisi Sosial-politik
Kendala Sosial-politik yang membatasi peran perempuan di ranah politik
sebenarnya

tidak

terlepas

dari

pengaruh

budaya

patriakhi,

yang

kemudian

menempatkan laki-laki sebagai orang yang mendominasi ranah politik. Dominasi
tersebut kemudian terus dipertahankan dengan cara membatasi perempuan untuk
terlibat dalam urusan politik. Politik dimaknai sebagai aktivitas perebutan kekuasaan,
sehingga terkesan menjadi sangat maskulin. Berbagai upaya membatasi peran
perempuan di ranah politik, dilakukan dengan berbagai cara, sebagai akibatnya akan
memberi kontribusi terhadap partisipasi perempuan dalam mempengaruhi kebijakan
publik, karena hakekat kebijakan publik adalah proses pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh para pemegang kekuasaan politik.
5). Kondisi Sosial-ekonomi
Salah satu fenomena yang menyedihkan adalah ketika ruang publik, atau
lembaga-lembaga sosial dikuasi oleh para pemilik capital yang nota bene orang-orang
yang kaya. Akibat dari itu, menjadi sangat sulit dibayangkan proses pengambilan
keputusan akan dapat melibatkan orang-orang di akar rumpun yang nota bene bukan
orang kaya. Di sini tidak hanya berlaku terhadap laki-laki, bagi perempuan miskin
bukan hanya persoalan memanfaatkan akses untuk terlibat dalam proses pengambilan
keputusan, tetapi juga adanya beban ekonomi yang menjadikan mereka semakin
terpinggirkan secara politik.
6). Paradog Perkotaan
Di wilayah perkotaan, persoalan yang selalu ada dan muncul sebagai fenomena
umum, adalah adanya paradog yang menghadapkan rumah mewah sebagai refleksi
keberhasilan sosial-ekonomi versus rumah kumuh sebagai refleksi kegagalan sosial
ekonomi. Paradog yang paling nyata yang mewujud dalam tempat tinggal ini memang
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berimplikasi pada banyak hal, termasuk diantaranya partisipasi masyarakat, termasuk
perempuan dalam pembangunan sosial-ekonomi. Dalam pengakuan Lurah Jatibening
Baru, Aning Setyaningrum dikemukakan bahwa ; “selama ini hanya warga masyarakat
yang tinggal di perumahan biasa yang banyak berinteraksi dengan kelurahan, warga
yang tinggal di rumah-rumah mewah atau perumahan elite cenderung enggan untuk
diajak bersosialisasi.”20 Akibatnya berbagai rencana pembangunan yang diprogramkan
hanya berasal dari kelompok masyarakat yang tinggal di perumahan biasa, begitupun
pembangunan itu sendiri juga diarahkan pada perbaikan sosial-ekonomi mereka.
Tempat tinggal disamping berimbas pada interaksi warga terhadap lembaga
kelurahan juga pada pola kehidupan sosial dan ekonomi yang mereka kembangkan.
Beberapa orang yang tinggal di perumahan mewah lebih dekat dengan tipologi orang
kota sebagaimana dikemukakan Sorokin dan Zimmerman, sebaliknya mereka yang
tinggal di rumah biasa, cenderung lebih dekat dengan tipologi masyarakat desa. Oleh
karena itu menjadi sangat lazim apabila pembangunan yang dilakukan pemerintah
kelurahan bersama masyarakat di lingkungannya lebih fokus pada kelompok
masyarakat yang tidak tinggal di perumahan mewah. Dalam kenyataan yang demikian,
konsep kelurahan yang dikonstruksi sebagaimana kelurahan di wilayah perkotaan
menjadi tidak realistik. Kelurahan yang seharusnya untuk masyarakat perkotaan dan
lebih difokuskan pada aspek pelayanan, menjadi lebih kepada masyarakat kota yang
bertipologi perdesaan dan lebih fokus pada transformasi sosial. Transformasi sosial
dalam rangka mengejar ketertingalannya dengan kelompok masyarakat yang tinggal di
perumahan elite yang nota bene lebih maju, baik secara sosial maupun ekonominya.
Persoalan lain terkait dengan partisipasi perempuan di ranah publik adalah
strategi yang harus dilakukan perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya di
ranah publik.
C. Strategi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Ranah Publik
Dalam UU No.23 Tahun 2014 Pasal 354 Ayat (1) dikemukakan bahwa : Dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi
masyarakat. Pada Ayat (2) dikemukakan bahwa : Dalam mendorong partisipasi
masyarakat

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

Pemerintah




Wawancara dengan Lurah Jatibening Baru, Aning Setyaningrum, tanggal 27 Agustus 2017
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Daerah:

a.

menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
masyarakat; b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan
kapasitas masyarakat; c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan
keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat
terlibat secara efektif.
Dalam upaya menumbuhkan partisipasi, berbagai upaya dapat dilakukan untuk
menumbuhkan partisipasdi masyarakat, antara lain :
1. Mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan semangat partisipasi
(kebersamaan dan solidaritas, tanggung jawab, kesadaran kritis, sensitif perubahan,
peka terhadap lokalitas dan keberpihakan pada kelompok marginal, dll).
2. Menghidupkan kembali institusi-institusi volunteer sebagai media kewargaan
yang pernah hidup dan berfungsi untuk kemudian dikontekstualisasi dengan
perkembangan yang terjadi di masyarakat terutama dinamika kontemporer (Mis. forum
rembuk desa/dusun).
3. Memfasilitasi tebentuknya asosiasi-asosiasi kewargaan yang baru berbasiskan
kepentingan kelompok keagamaan, ekonomi, profesi, minat dan hobi, dan politik
maupun aspek-aspek kultural lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai arena interaksi
terbuka.
4. Mengkampanyekan pentingnya kesadaran inklusif bagi warga desa dalam
menyikapi sejumlah perbedaan yang terjadi dengan mempertimbangkan kemajemukan.
5. Memperluas ruang komunikasi publik atau semacam public sphere yang dapat
dimanfaatkan warga desa untuk melakukan kontak-kontak sosial dan kerjasama. (IRE,
2003)
Berbagai pengalaman juga menunjukkan adanya langkah-langkah lanjutan agar
partisipasi dapat tumbuh:
1. Memperkuat legal basis untuk partisipasi dan penguatan kapasitas warga. Bisa
dilakukan dengan menerbitkan Perda khusus untuk partisipasi warga dalam proses
perencanaan dan penentuan anggaran serta dalam penyusunan legislasi daerah.
2. Penguatan kapasitas institusi komunitas dengan mendorong kebebasan
berorganisasi yang seluas-luasnya dan mengalokasikan sumber daya untuk penguatan
institusi lokal.
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3. Menyediakan dan menyebarluaskan berbagai informasi publik dalam bentukbentuk media yang community friendly.
4. Melakukan proses desentralisasi fiskal ke tingkat bawah (kelurahan, RW, RT)
5. Mengembangkan berbagai metode partnership dan partisipasi warga
(konsultasi publik, panel warga, komisi-komisi khusus untuk masalah spesifik masingmasing warga)
Terdapat dua asumsi yang mendasari upaya untuk peningkatkan partisipasi
perempuan dalam mempengaruhi kebijakan publik. Pertama, mengingat kebijakan
publik di dalam sistem politik apapun akan ditentukan oleh para elite pemegang
kekuasaan, maka untuk mengefektifkan pengaruh tersebut harus terlebih dahulu
menduduki jabatan-jabatan publik yang penting di pemerintahan. Artinya perempuan
harus didorong untuk menduduki jabatan-jabatan publik, seperti di lembaga legislatif,
eksekutif

maupun

yudikatif.

Dalam

konteks

partisipasi

perempuan

dalam

pembangunan kelurahan, adalah mendorong agar perempuan dapat aktif berperan di
lembaga-lembaga sosial yang telah ada, seperti PKK, LPM, Posyandu, dll. Kedua,
mengingat persoalan agenda kebijakan publik merupakan refleksi dari kepentingan
publik, maka untuk mempengaruhi kebijakan publik harus menguasai agenda publik.
Menguasai agenda publik berarti menguasi opini publik, yang dapat digunakan untuk
menekan atau mempengaruhi pemerintah. Bagaimanapun juga setiap pemerintah
dalam mengambil keputusan atau memproduk kebijakan publik akan memperhatikan
opini publik yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks partisipasi perempuan
dalam mempengaruhi publik sudah seharusnya perempuan di kelurahan didorong
untuk memanfaatkan media komunikasi publik.
V. Penutup : Kesimpulan
Setelah

melalui

wawancara

mendalam

terhadap

beberapa

pihak

yang

berkompeten, dalam hal ini Lurah Jatirahayu dan Jatibening Baru dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Partisipasi perempuan dalam pembangunan di kelurahan dapat dilakukan
dengan berbagai cara dan wahana. Dengan melalui lembaga-lembaga yang secara
struktural beranggungjawab melayani masyarakat, mulai dari tingkat yang paling dasar
seperti RT, RW, sampai dengan menduduki jabatan sebagai Lurah maupun LPM
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maupun Dewan Kelurahan khusus untuk di wilayah Jakarta. Sementara itu, partisipasi
yang dilakukan dapat dengan memberi masukan dalam proses pengambilan keputusan
seperti dalam Musrembang, atau mengusulkan program-program nyata melalui P3PK,
atau bahkan melakukan kontrol atau menjadi mitra pemerintahan kelurahan ketika
menjalankan berbagai kebijakan untuk melayani masyarakat.
2. Partisipasi perempuan dalam pembangunan di kelurahan sangat dipengaruhi
oleh berbagai faktor, mulai dari sosial-ekonomi, budaya, sampai pada persoalan gaya
hidup. Kelompok yang diidentifikasi sebagai ibu-ibu atau perempuan sosialita yang
tinggal di perumahan mewah cenderung kurang peduli terhadap kepentingan bersama
warga, sementara perempuan atau ibu-ibu yang tinggal di perumahan biasa atau
kampung meskipun memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap persoalanpersoalan pembangunan yang dijalankan oleh kelurahan ternyata menghadapi berbagai
masalah, tatkala menjalankan peran partisipasinya. Akibatnya secara kualitatif peran
tersebut menjadi kurang optimal.
3. Menghadapi berbagai kendala yang dapat mengurangi kualitas peran
partisipasinya dalam pembangunan kelurahan, lurah berperan untuk melakukan
langkah-langkah strategis, mulai dari langkah untuk mengatasi kendala ekonomi
dengan cara mendukung pengebangan UMKM di wilayah tersebut sampai dengan
melakukan penanaman nilai-nilai religius agar kesadaran untuk berpartisipasi dapat
ditumbuh kembangkan.
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