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RINGKASAN

Resesi ekonomi yang dihadapi oleh dunia yang sebelumnya diduga 
akan terjadi pada tahun 2021 menjadi lebih cepat hadir akibat Pandemi  
COVID-19. Terhentinya kegiatan ekonomi secara global akibat Non-
pharmaceutical Intervention (NPI) yang membatasi pergerakan dan mobilitas 
manusia atau yang dikenal dengan social distancing dan physical distancing 
berdampak kepada terhentinya berbagai aktivitas ekonomi. Skala resesi 
ekonomi secara global dampaknya belum dapat diduga seberapa dalam dan 
lamanya akibat ketidakpastian telah mengakibatkan  AS, Jerman, Singapura, 
Hongkong, Korea Selatan dan Uni Eropa mengalaminya. Skenario berdasarkan 
Simulasi CGE menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami resesi ekonomi 
mengingat beberapa negara tersebut adalah negara tujuan ekspor utama 
ditambah lagi dengan beberapa negara yang dikategorikan tujuan ekspor non 
tradisional. Namun, hasil simulasi juga menunjukkan bahwa, Indonesia memiliki 
kemampuan untuk bertahan dari ancaman resesi ekonomi global. Simulasi 
berbasis skenario menunjukkan bahwa sektor-sektor pertanian walaupun ikut 
mengalami penurunan, namun mampu menahan laju resesi menggerakan 
ekonomi Indonesia. Skenario dengan stimulus ekonomi menunjukkan 
kemampuan daya lenting sektor pertanian mampu mengembalikan trend 
penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan pertumbuhan 
ekonomi. Hal ini disebabkan sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja, 
khususnya saat terjadinya deurbanisasi dan ruralisasi akibat krisis ekonomi.  
Di saat yang sama, sektor pertanian di wilayah perdesaan tetap mampu 
berproduksi dan menjadi penopang perekonomian ketika sektor-sektor 
perdagangan dan manufaktur yang terpusat di perkotaan melakukan 
pengurangan produksi dan tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa 
pandemi COVID-19 menunjukkan perlunya sektor-sektor pertanian yang 
berada di perdesaan untuk direvitalisasi. Lebih jauh lagi perlu dilakukan 
perubahan paradigma pembangunan perekonomian perdesaan dimana 
perdesaan berperan ganda sebagai penyedia input bahan baku yang memiliki 
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daya saing tinggi serta perdesaan yang mampu menghasilkan produk turunan 
hasil pertanian yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini sesuai dengan 
amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang pengembangan desa dan kawasan 
perdesaan.

Dalam berbagai skenario stimulus ekonomi yang digunakan dalam simulasi 
CGE menunjukkan bahwa stimulus produktif dan konsumtif memberikan 
hasil yang baik untuk pendapatan di berbagai kelompok rumah tangga 
di perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai langkah-langkah 
strategis stimulus ekonomi dapat digunakan untuk revitalisasi ekonomi 
perdesaan. Stimulus produktif dapat digunakan untuk memperbaiki sistem 
produksi pada industri berbasis pertanian di perdesaan. Stimulus konsumtif 
dapat digunakan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan memutarkan 
perekonomian antara wilayah perdesaan. Hal ini akan merubah sistem industri 
dan paradigma pembangunan perekonomian. Di sisi lain memberikan peluang 
pemanfaatan dana desa yang lebih efektif dan penguatan ekonomi kelembagaan 
BUMDes/BUMDes Bersama. Aliran barang dan jasa bisa dilakukan antar 
wilayah perdesaan lebih mudah dan baik dengan pertumbuhan infrastruktur 
logistik dan teknologi informasi yang sudah berkembang saat ini. Hal ini 
akan merubah aliran barang dan jasa dari desa ke kota, menjadi desa ke desa 
untuk mendukung industri perdesaan. Sehingga perdagangan antar-desa akan 
mampu memberikan perputaran keuangan dan ekonomi wilayah.

Stimulus ekonomi produktif dan konsumtif berbasis sektor industri pertanian 
akan merubah arah paradigma pembangunan ekonomi dengan pendekatan 
“desa membangun” dan “membangun desa” sebagai  katalisator pengembangan 
lingkungan usaha dan ekonomi berbasis kelembagaan BUMDes/BUMDes 
Bersama. Oleh karena itu, perubahan paradigma pembangunan membutuhkan 
sinergi dan koordinasi antar seluruh stakeholder baik pemerintah daerah 
dengan pusat, K/L serta masyarakat, khususnya dalam kebijakan fiskal 
pemerintah.

Pengembangan ekonomi perdesaan berdaya lenting tinggi melalui pergeseran 
paradigma (paradigm-shift) “desa membangun” memerlukan push and pull 
strategy. Push and pull strategy akan strategi dasar untuk menciptakan enabling 
environment yang memaksimalkan stimulus ekonomi produktif dan konsumtif 
yang dimediasi oleh sinergi dan koordinasi antar seluruh stakeholder. Dalam 
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berbagai intervensi kebijakan ekonomi terkait penyakit pendekatan ini biasa 
digunakan untuk mengintervensi produsen dan merubah perilaku konsumen 
(Indrawan et al., 2020). Dalam konteks krisis ekonomi akibat pandemi  
COVID-19 ini, pendekatan dengan push and pull strategy sangat tepat 
digunakan. 

Push strategy pada dasarnya adalah strategi yang mendorong kebijakan fiskal 
inklusif dan berkelanjutan di perdesaan melalui reformulasi distribusi ADD 
dari DAU, DBH, dan PDRD. Tujuannya adalah memastikan efektivitas 
stimulus produktif. Outcome yang diharapkan dari reformulasi ini adalah 
APBDes berkualitas yang mengoptimalkan pendapatan dan mengalokasikan 
belanjanya berdasarkan prioritas pembangunan desa sesuai dengan arah 
paradigma “desa membangun”. Hal ini akan menunjang efektivitas stimulus 
ekonomi produktif pada sektor-sektor pertanian dan sektor industri 
perdesaan untuk mendorong terciptanya daya tarik Community Investment 
Area sebagai gagasan paradigma pembangunan desa dalam mewujudkan desa 
berketahanan.  

Pull strategy adalah desain strategi yang mendorong pengembangan jejaring 
sosial dan komunikasi perdesaan dalam penciptaan aggregate demand. 
Tujuannya adalah memastikan efektifitas stimulus konsumtif. Outcome yang 
diharapkan adalah pertumbuhan aggregate demand pada wilayah perdesaan 
berbasis permintaan industri yang kontinyu dan stabil. Oleh karena itu, 
pemanfaatan data desa presisi diperlukan dalam mendesain stimulus konsumsi 
yang tidak hanya berbasis kebutuhan individu namun berbasis kebutuhan 
industri perdesaan. Daya beli masyarakat yang distimulir harus berdasarkan 
kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang tepat sesuai dengan kurva 
permintaan masyarakat desa dan industri perdesaan. Dengan demikian data 
desa presisi yang mencerminkan aggregate demand yang tepat akan memberikan 
daya tarik untuk penciptaan desa sebagai Community Investment Area. 

Mitigasi dan adaptasi di kawasan perdesaan juga perlu dilakukan melalui 
pengembangan jejaring sosial dan komunikasi perdesaan. Terdapat 
beberapa langkah yang dapat diambil untuk pengembangan jejaring sosial 
dan komunikasi perdesaan. Pertama, pengembangan jejaring sosial dengan 
memanfaatkan kelembagaan lokal yang telah ada dan tumbuh di masyarakat. 
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Kedua, pelibatan multipihak (masyarakat, pemerintah, swasta dan akademisi) 
dalam kelembagaan dengan tata kelola yang partisipatif, transparan dan 
akuntabel. Ketiga, pengembangan internet opinion leader yang dimediasi oleh 
teknologi digital untuk membangun komunikasi di perdesaan yang efektif 
dan efisien.

Push and pull strategy dalam menghadapi tantangan resesi ekonomi saat dan pasca 
pandemi COVID-19 adalah sebuah sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholders 
yang membutuhkan paradigma baru ekonomi perdesaan. Efektivitas push and 
pull strategy sebagai kebijakan revitalisasi ekonomi perdesaan yang berfokus 
pada stimulus produktif dan stimulus konsumsi hanya akan berjalan dengan 
mendorong pemanfaatan dana desa dengan pengaktifan ekonomi industri 
perdesaan berbasis BUMDes melalui perdagangan antar-desa. Perlu dipastikan 
bahwa push and pull strategy perlu ditopang tata kelola lokal yang baik (good 
local governance) untuk memastikan bahwa paradigma “desa membangun” 
adalah kebijakan pemerintah Indonesia membangun “keseimbangan” antara 
investasi ekonomi (berorientasi profit) dan investasi sosial (berorientasi benefit) 
yang berorientasi pada pembangunan nasional jangka panjang. 



A PROYEKSI PEREKONOMIAN 
PERDESAAN INDONESIA

1. PENDAHULUAN

1.1 Persoalan Utama dan Tantangan Pembangunan 
Perdesaan Indonesia

Permasalahan kemiskinan di Indonesia di Era Reformasi (pasca Era Orde 
Baru) mengalami tantangan dengan semakin melambatnya laju penurunan 
tingkat kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Berdasarkan data BPS 
tahun 2017, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,77 juta orang 
dimana 61,58 % penduduk miskin tinggal di wilayah perdesaan (Gambar 1), 
sedangkan proporsi penduduk perdesaan terhadap total penduduk Indonesia 
cukup tinggi (47%). Kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan 
seringkali menjadi masalah pembangunan dan penghambat pertumbuhan di 
negara dunia ketiga (Li et al., 2013). Selain itu, jika permasalahan kesenjangan 
wilayah tersebut dibiarkan maka akan menyebabkan gangguan kestabilan 
sosial dan menyebabkan pembangunan ekonomi yang tidak keberlanjutan 
(Skuofias dan Katayama 2011; Guo et al. 2020).

Gambar 1  Proporsi penduduk miskin perkotaan dan perdesaan di Indonesia 
(BPS 2017)
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Setiap negara yang bukan merupakan negara kota (city-states) umumnya terbagi 
atas kawasan sistem permukiman, yakni kawasan perdesaan dan kawasan 
perkotaan. Menjaga keseimbangan pembangunan antara kawasan perkotaan 
dan perdesaan khususnya di Indonesia penting dilakukan agar kesenjangan 
antar kedua kawasan tersebut tidak semakin melebar. Kesenjangan yang lebar 
antara dua kawasan tersebut adalah akibat dari pembangunan perdesaan yang 
cenderung stagnan atau lambat pertumbuhannya. Stagnasi pembangunan di 
perdesaan salah satunya disebabkan adanya paradigma kebijakan urban bias 
serta adanya urban phobia. Paradigma urban bias merupakan cara pandang 
dan kebijakan yang memprioritaskan peran daerah perkotaan dibandingkan 
perdesaan, sedangkan paradigma urban phobia merupakan paradigma 
kebijakan pengembangan kawasan perdesaan yang anti terhadap masuknya 
sektor-sektor modern yang berasal dari perkotaan, sehingga perdesaan hanya 
terfokus pada kegiatan pertanian (on-farm) dan eksploitasi sumber daya alam 
(SDA).

Menurut Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, kawasan perdesaan didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan 
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan. Definisi 
kawasan perdesaan di Indonesia relatif berbeda jika dibandingkan dengan 
negara lainnya khususnya dengan negara maju namun terdapat beberapa 
kesamaan persepsi terkait definisi kawasan perdesaan khususnya untuk negara 
dunia ketiga di antaranya bahwa perdesaan merupakan kawasan dengan 
kepadatan penduduk rendah dan kegiatan utamanya di sektor pertanian. 
Dominannya peran pertanian di perdesaan adalah fakta alamiah dan historis, 
namun menampik pendapat bahwa adanya potensi pengembangan aktivitas-
aktivitas non-pertanian akan menghambat perdesaan untuk tumbuh dan 
mensejahterakan masyarakatnya. Menurut Dalal-Clayton (2003), masalah 
umum pembangunan perdesaan pada negara dunia, selain kemiskinan 
adalah masalah penyediaan lapangan kerja (pengangguran terbuka, setengah 
pengangguran dan pengangguran terselubung) dan persoalan-persoalan 
terkait tata kelola SDA yang tidak berkelanjutan. Salah satu persoalan tata 
kelola SDA di antaranya terkait akses sumber daya alam, khususnya lahan. 
Lebih lanjut, masalah utama lainnya menurut Dalal-Clayton adalah persoalan 
keterkaitan perkotaan dan perdesaan (urban-rural linkages) yang lemah.
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Masalah pembangunan perdesaan yang sebagaimana diutarakan oleh Dalal-
Clayton pun tampaknya masih menonjol di Indonesia serta negara-negara 
yang sedang berkembang dan berpendapatan menengah-bawah lainnya 
di dunia, yaitu adalah isu kemiskinan. Permasalahan kemiskinan tersebut 
utamanya disebabkan oleh kedua paradigma yang dijelaskan pada paragraf 
sebelumnya yang menyebabkan wilayah perdesaan cenderung terjebak 
menjadi wilayah produksi bahan mentah dan bahan baku. Wilayah perdesaan 
yang hanya berfokus pada produksi on-farm dan mengabaikan potensi-
potensi pengolahannya serta sektor-sektor non pertanian sering menyebabkan 
terjadinya kebocoran wilayah (regional leakages) akibat kebocoran nilai 
tambah. Langkanya sektor-sektor penyedia barang dan jasa di permukiman 
perdesaan menyebabkan aliran uang dari proses mengkonsumsi barang dan 
saja mengalir keluar perdesaan yang mengakibatkan minimnya perputaran uang di 
perdesaan dan aliran uang mengalir ke kawasan perkotaan dikarenakan kegiatan 
distribusi dan penyedia barang/jasa konsumsi rumah tangga terkonsentrasi 
di perkotaan. Rustiadi dan Dardak (2008) menambahkan bahwa daerah 
perdesaan yang hanya membatasi pada kegiatan-kegiatan pertanian on-farm 
dan ekstraksi sumber daya alam akan terkekang perkembangannya.

Selain itu permasalahan pembangunan perdesaan yang menonjol di Indonesia 
adalah persoalan ketimpangan dan terbatasnya akses penguasaan lahan, di 
banyak kasus perdesaan, sebagian besar lahan di perdesaan dikuasai bukan 
oleh masyarakat setempat melainkan dikuasai oleh negara, korporasi atau 
individu masyarakat perkotaan. Ironisnya, seringkali sistem penguasaan 
lahan oleh negara, korporasi dan penduduk non-perdesaan tidak dikelola 
secara produktif bahkan terlantar. Salah satu sebab rendahnya produktivitas 
lahan (economic land rent) di perdesaan yang dikelola oleh pihak luar desa 
dalam skala luas adalah prinsip sistem produksi yang mengutamakan prinsip 
economic of size bukan berdasarkan pada prinsip economic of scale. Konsep 
pengelolaan economic of size yang mementingkan tingkat keuntungan individu/
badan usaha karena faktor luas lahan bukan dari produktivitas lahan. Pihak 
pemilik hak akses mendapat keuntungan karena luasnya lahan atau besarnya 
sistem produksi, walaupun produktivitas per unit lahan rendah atau bahkan 
sebagian lahannya ditelantarkan. Sistem seperti ini dipertahankan sepanjang 
tetap membawa keuntungan bagi individu atau korporasi yang memilikinya. 
Situasi rendahnya produktivitas lahan dapat terjadi baik di dalam maupun di 
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luar kawasan hutan (APL) di mana konsesi jangka panjang diberikan pada 
korporasi. Di banyak kasus, khususnya di perdesaan pulau Jawa, di luar area 
konsesi terdapat masyarakat penduduk desa dengan pemilikan lahan yang 
sangat sempit dan bahkan tidak memiliki lahan milik sama sekali. Sistem tata 
kelola sumber daya lahan di perdesaan seperti ini menyebabkan nilai economic 
land rent kawasan perdesaan menjadi sangat rendah (Rustiadi et al. 2018).

Implementasi dari tiga instrumen kebijakan dalam mendorong pembangunan 
perdesaan yaitu kebijakan otonomi/pembangunan daerah, penataan ruang 
kawasan perdesaan dan UU Desa belum sepenuhnya berhasil. Pada tahapan 
awal penerapan otonomi daerah atau “The Big Bang Decentralization” telah 
memicu berbagai pemekaran wilayah atau local government proliferation serta 
bertambahnya biaya-biaya baru untuk perangkat daerah (Firman 2003). 
Pelaksanaan desentralisasi yang kurang disertai dengan peningkatan kapasitas 
dari SDM Pemerintah Daerah yang memadai telah menyebabkan berbagai 
bentuk inefisiensi dan beban anggaran pemerintah daerah (Kimura 2010; 
Firman 2013). Di sisi lain, implementasi penataan ruang kawasan perdesaan 
masih belum jelas.

Selain persoalan-persoalan di atas, pembangunan kawasan perdesaan juga 
menghadapi tantangan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia 
(SDM) perdesaan yang mendorong fenomena backwash effect serta 
disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja 
yang menghilangkan peran-peran penting dalam pembangunan Kawasan 
perdesaan. Kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan kunci 
kesuksesan dalam pengembangan suatu wilayah (Batey 2002), begitu pula 
dengan pembangunan kawasan perdesaan dimana lebih didahulukan adalah 
pembangunan kualitas manusianya. Namun, pasca dua dekade penerapan 
otonomi daerah, tiga belas tahun terbitnya Undang- Undang Penataan Ruang 
dan enam tahun terbitnya Undang-Undang Desa belum menunjukkan 
adanya peningkatan yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia 
masyarakat perdesaan. Berbagai kajian menunjukkan indeks pembangunan 
manusia dan angka harapan sekolah masyarakat perdesaan masih jauh 
tertinggal dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Jika kualitas SDM 
tidak ditingkatkan maka ini akan menjadi penghambat dan lingkaran 
setan dalam menciptakan pembangunan di suatu wilayah (Firman 2013).  
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Efek yang ditimbulkan dari buruknya kualitas SDM masyarakat perdesaan 
adalah daya saing masyarakat perdesaan yang rendah serta daya tawar yang 
rendah. Pada akhirnya, ketidakmampuan tersebut menyebabkan hubungan 
desa-kota yang backwash di mana masyarakat desa terjebak menjadi “buruh”/
pekerja masyarakat kota yang mempunyai modal, akses, dan kemampuan.

Konsep pembangunan kawasan perdesaan saat ini mendapat tantangan 
krusial dari adanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja. RUU ini mengusulkan 
dihilangkannya ketentuan umum dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait 
kawasan perdesaan dalam penataan ruang. Penghapusan itu akan berimplikasi 
dalam hilangnya salah satu pilar dasar pengelolaan kawasan perdesaan, 
yaitu penataan ruang perdesaan, yang mana definisi dan konsep tersebut 
digunakan dalam UU Desa. Hilangnya pilar penataan ruang perdesaan 
akan mengembalikan sistem penataan ruang kembali bersifat urban bias 
karena penataan ruang hanya mengatur ketentuan terkait perkotaan dan 
keberimbangan dengan perdesaan. Di sisi lain rancangan omnibus law juga 
menghapuskan beberapa kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan 
kegiatan penataan ruang di tingkat provinsi dan kabupaten. Hilangnya 
pasal-pasal kawasan perdesaan di RUU tersebut juga menghilangkan peran 
penataan ruang kawasan perdesaan sebagai salah satu strategi ketahanan 
pangan utamanya dalam perlindungan lahan pertanian pangan.

1.2 Dampak COVID-19 terhadap Perdesaan 
Pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh negara di dunia selama 
setengah tahun ini hingga mengakibatkan terjadinya resesi multisektor, tidak 
terhindari pula terjadi di Indonesia. Pada saat ini (minggu ketiga Juli 2020), 
sudah terkonfirmasi sekitar 92 ribu kasus COVID-19 di Indonesia, lebih dari 
4.500 kasus di antaranya telah mengakibatkan kematian dan lebih dari 50 
ribu di antaranya berhasil disembuhkan. Dalam perspektif lain, ini artinya 
bahwa di tanah air kita ini masih ada sekitar 42 ribu kasus terkonfirmasi 
positif dalam penanganan (di luar 45 ribuan orang lainnya yang berstatus 
suspek) yang tentunya ini membawa risiko fatalitas bagi dirinya ataupun 
sebagai vektor penular bagi orang lain.
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Bagaimanakah dan akan sampai di manakah perkembangan situasi pandemi 
ini, hingga saat ini masih belum ada yang dapat memastikannya. Akan tetapi 
dampak langsung maupun turunannya sudah sangat dirasakan di banyak 
aspek kehidupan dan penghidupan. Hampir dapat dipastikan keadaan dan 
dampaknya ini masih akan berlangsung beberapa tahun ke depan. Entah 
masih berapa lama lagi akan terjadi dan berapa lama pula kita mampu 
memulihkan kembali keadaan, tentunya tergantung bagaimana dan dari sisi 
mana kita akan melakukannya dan bagaimana kita mampu konsisten dan 
komitmen berjuang bersama-sama.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada krisis kesehatan, namun 
juga berdampak pada ekonomi, sosial dan politik. Meskipun jumlah kasus 
jauh lebih sedikit karena telah berkembangnya sistem kesehatan, namun 
Bjørkdahl dan Carlsen (2019) mengingatkan bahwa pandemi akan mampu 
menghancurkan ekonomi dunia, terjadi resesi hebat, layanan publik dan 
bisnis seluruh dunia ditutup. Tekanan pada perekonomian seluruh negara 
terjadi dengan dampak mencapai 3% sampai dengan 16% dari GDP. 
Penyebaran COVID-19 yang demikian cepat dan dinamis dapat dipastikan 
akan mengancam perekonomian dan stabilitas sektor keuangan. Berdasarkan 
perhitungan Kementerian Keuangan RI (2020), dalam skenario berat 
pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan turun menjadi hanya 2,3% 
sedangkan dengan menggunakan skenario yang sangat berat akan turun 
lebih dalam lagi menjadi -0,4%. Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika 
juga akan merosot menjadi Rp17.500 berdasarkan perhitungan moderat 
dan bisa lebih rendah lagi menjadi Rp20.000. Berbagai bentuk kecemasan 
dan pembatasan pergerakan manusia serta logistik akibat adanya pandemi 
COVID-19 ini telah berimplikasi sangat luas dan multi dimensi di berbagai 
sektor, terutama yang terkait dengan sektor perekonomian dan produktivitas. 
Sektor-sektor utama yang paling terdampak akibat kondisi pandemi ini 
adalah perdagangan, industri-manufaktur, pertambangan, pariwisata dan 
transportasi. Bahkan Pemerintah telah mengumumkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi di kuartal kedua 2020 ini telah menurun di kisaran minus 3%– 
5%.
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Pandemi COVID-19 di Indonesia berpotensi untuk menambah jumlah 
penduduk miskin. Sebelum pandemi COVID-19, Indonesia mencetak sejarah 
pada tahun 2018 ketika berhasil menekan angka kemiskinan hingga satu digit 
untuk pertama kalinya sejak merdeka pada tahun 1945. Persentase penduduk 
di bawah garis kemiskinan – dengan pendapatan kurang dari US$ 2,5 per hari 
– menyentuh 9,82 persen untuk pertama kali pada bulan Maret 2018 (Badan 
Pusat Statistik, 2020). Angka tersebut terus mengalami penurunan hingga 
bulan September 2019 di mana angka kemiskinan mencapai 9,22 persen, 
namun pada bulan Maret 2020 angka kemiskinan mengalami kenaikan 
menjadi 9,78 (Badan Pusat Statistik 2020). Data tersebut menunjukkan 
pertambahan angka kemiskinan sebelum terjadinya masa pandemi COVID-
19. Hasil riset menunjukkan pandemi COVID-19 akan menyebabkan angka 
kemiskinan menjadi 10,54 persen atau sebanyak 3,63 juta orang miskin baru 
(Asadullah et al. 2020; Aulia et al. 2020).

Harus diakui memang dampak seketika dan lebih berat dari kondisi pandemi 
ini umumnya terjadi dan berawal di wilayah dan sektor-sektor perkotaan (urban 
sectors) karena memang memiliki karakter aktivitas, interaksi dan mobilitas 
yang lebih tinggi, luas dan dinamis. Akan tetapi dalam perkembangan dan 
kecenderungannya dewasa ini, dampak langsung maupun tidak langsungnya 
dengan cepat telah dan akan terus ‘menulari’ dan menyebar hingga ke sektor-
sektor dan wilayah perdesaan hingga ke pelosok negeri, baik itu penularan 
dalam hal dampak kesehatan, tetapi juga tentunya ‘penularan’ dalam hal 
dampak sosial, ekonomi, industri dan sektor-sektor produktif lainnya. Saat 
ini, pandemi COVID-19 telah hadir di 34 (seluruh) provinsi dan di 470 
kabupaten/kota di seluruh tanah air kita.

Banyak pandangan yang khawatir dan menilai bahwa wilayah dan masyarakat 
perdesaan sangat rentan dan berisiko tinggi dalam menghadapi dampak 
pandemi ini berikut kontraksi ekonomi yang menyertainya. Mengalirnya 
tenaga kerja/buruh di perkotaan yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan 
ke perdesaan memperbesar risiko keterpaparan di perdesaan. Di sisi lain, 
sektor produktif di wilayah perdesaan Indonesia masihlah sangat didominasi 
oleh sektor primer pertanian (agro-maritim), dengan karakter umumnya yang 
masih bersifat self-employment (tenaga mandiri) ataupun dengan pekerja/
buruh informal. Karakter kerja dan pekerja atau buruh di sektor perdesaan 
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pada umumnya tidak dilengkapi dengan piranti-piranti perlindungan sosial, 
ketenagakerjaan ataupun jaminan/ikatan hubungan sebagaimana lazimnya 
sektor bisnis dan industri di perkotaan. Kondisi ini dapat memperkuat stigma 
yang melekat selama ini bahwa kawasan dan masyarakat perdesaan adalah 
identik dengan kemiskinan, ketidakmampuan, rendahnya produktivitas, 
rendahnya nilai tukar yang akhirnya bermuara pada kerawanan pangan, 
nutrisi, kesehatan dan produktivitas sosial. 

Respons terhadap dampak pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa dampak 
terhadap rumah tangga, komunitas, dan bisnis serta respons adaptif saling 
terkait erat. Penanganan bisnis (usaha-usaha ekonomi produktif ) perdesaan 
dan respons adaptifnya bergantung pada ketersediaan dan penggunaan aset 
(keuangan, fisik, sosial, manusia, dan lain-lain) dalam rumah tangga, usaha-
usaha ekonomi produktif (bisnis) dan jaringan komunitas pendukungnya. 
Secara kritis, respons juga bergantung pada skala cadangan bisnis atau rumah 
tangga apapun sebelum dampak eksternal seperti pandemi COVID-19 
berlangsung. Ekonomi perdesaan dengan tingkat wirausaha yang lebih tinggi, 
dan usaha kecil dan mikro dengan solvabilitas terbatas, cenderung kurang 
siap menghadapi gangguan yang disebabkan oleh COVID-19 (Philipson et 
al. 2020).

Kajian yang dilakukan oleh IPB University juga menunjukkan bahwa 
pandemi COVID-19 juga akan berdampak kepada kelangkaan pangan (food 
security) akibat menurunnya kemampuan produksi pangan dan terhambatnya 
distribusi bahan pangan dari daerah penghasil. Kondisi tersebut hampir dapat 
dipastikan akan diikuti oleh kelangkaan produk pertanian dan kenaikan 
harga kecuali pemerintah melakukan langkah-langkah intervensi pasar yang 
efektif.

Oleh karena itu, diperlukan segera suatu terobosan cara pandang dan cara tindak 
terkait sistem perlindungan sosial yang sekaligus juga bisa berfungsi sebagai 
stimulan sistem produktif yang bersifat kolektif-partisipatif di wilayah dan 
sektor perdesaan. Terlebih secara khusus untuk merespons dan mengantisipasi 
dampak pandemi COVID-19 ini secara sistemik dan sistematik, agar dapat 
melindungi keberlangsungan hidup dan kehidupan masyarakat perdesaan 
yang sekaligus juga mampu menjamin akses terhadap pemenuhan kebutuhan 
pangan, gizi dan kesehatan serta ketahanan sistem produksi dan rantai 
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pasoknya. Dengan kata lain, perlu pendekatan dan kebijakan yang mampu 
memberi stimulus yang tepat di sektor produksi, seiring di saat yang sama 
juga menjaga keseimbangannya terhadap sektor konsumsi.

Dalam rangka merespon pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengeluarkan 
paket kebijakan stimulus 1 yang difokuskan kepada belanja untuk memperkuat 
perekonomian domestik melalui percepatan belanja dan kebijakan mendorong 
padat karya dan stimulus belanja. Paket kebijakan 2 fokus pada menjaga daya 
beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor melalui kebijakan fiskal berupa 
pemotongan atau penghilangan beberapa jenis pajak dan kebijakan non fiskal 
berupa insentif bagi kegiatan ekspor dan impor. Implementasi paket kebijakan 
stimulus 1 dan 2 ini dalam bidang pertanian perlu dipersiapkan dengan baik 
agar dapat mengurangi ancaman kelangkaan pangan, menciptakan lapangan 
pekerjaan di perdesaan dan mencegah peningkatan harga produk hortikultura 
secara tidak wajar.

Lapangan kerja (sistem produktif ) perdesaan perlu didukung dengan program-
program ‘cipta karya’ yang produktif dan berdampak multiplier sehingga 
mampu memutar/menggerakan perekonomian desa. khususnya sektor-sektor 
yang melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), produsen 
‘informal’, penyedia jasa maupun pihak-pihak atau institusi kemasyarakatan 
secara aktif-partisipatif dalam penciptaan nilai tambah (added value - value 
chain).

Sedangkan untuk jangka menengah-panjang, perlu mekanisme stimulus, 
pengembangan dan penguatan lapangan kerja sektor produktif (UMKM) 
yang di perdesaan yang bersifat inklusif dan integratif-mandiri berbasis pada 
potensi dan sumber daya lokal (bahan baku, tenaga kerja, pasar, kearifan serta 
teknologi lokal-tepat guna). Stimulus produktivitas untuk industri perdesaan 
haruslah bersifat mendukung (supporting) sekaligus melindungi (protecting) 
lapangan kerja dan pelakunya, sehingga mampu menjaga keseimbangan 
sektor produksi dan konsumsi di perdesaan.
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2. KONSEP DAN PENDEKATAN 
PEMBANGUNAN PERDESAAN

Pembangunan perdesaan menjadi penting utamanya dalam mengendalikan 
laju urbanisasi yang sudah membebani kota-kota besar di Indonesia di mana 
sebagian besar berada di wilayah barat Indonesia. Pada hakikatnya, penerapan 
desentralisasi bukan hanya untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah 
barat dan timur Indonesia, juga bukan hanya antara Jawa dan luar Jawa, 
melainkan juga mengatasi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan wilayah 
perdesaan di mana sebagian besar wilayah timur Indonesia adalah wilayah 
perdesaan. Pasca diterapkannya desentralisasi, proses rural-urban migration 
juga mulai menunjukkan penurunan utamanya kota-kota besar di Indonesia 
seperti Jakarta (Talitha et al. 2019), di mana sebelum proses desentralisasi 
pertumbuhan penduduk perkotaan Jakarta mencapai 5% yang sebagian 
besar disumbang oleh rural-urban migration (Firman 1997). Kebijakan 
otonomi daerah yang semula lebih menekankan desentralisasi hanya hingga 
tingkat kabupaten/kota, belakangan juga diikuti peraturan perundangan 
yang menguatkan pembangunan kawasan perdesaan baik terkait ketentuan-
ketentuan kawasan perdesaan di Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 
tahun 2007 maupun juga Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 merupakan pembaharuan 
dari Undang-Undang Penataan Ruang No. 24 Tahun 1992 di mana undang-
undang tersebut cukup memberi penekanan terhadap pembangunan kawasan 
perdesaan melalui penataan ruang. Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 
Tahun 2007 mengoreksi paradigma-paradigma pembangunan sebelumnya 
yang cenderung government bias, urban bias, planning bias, terrestrial bias 
dan administrative region bias. Undang-undang penataan ruang dan beberapa 
undang-undang lainnya menekankan pendekatan partisipatif, keterkaitan 
desa-kota, spatial arrangement of functional region dan archipelagic approach 
based. Pendekatan spatial arrangement penting karena strategi perencanaan 
pembangunan desa dalam implementasinya memerlukan rencana spasial 
sehingga pengaturan penataan ruang perdesaan diperlukan. Pasal 48 dalam 
Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 juga merupakan 
cikal bakal bagi undang-undang yang mendukung pembangunan wilayah 
perdesaan seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
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Lahan Pertanian. Konsep daya dukung dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 
2007 semakin diperkuat oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara penataan 
ruang pada matra laut dan pesisir ditekankan di Undang-Undang No. 1 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan WP3K. Konsep kawasan perdesaan dalam 
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menjadi landasan ketentuan kawasan 
perdesaan di dalam berbagai regulasi pembangunan kawasan perdesaan di 
berbagai kementerian dan lembaga dan semakin dipertegas di dalam Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagian besar kebijakan-kebijakan umum di atas memberikan keberpihakan 
pada penguatan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan. Pendekatan 
partisipatif ataupun proses bottom-up merupakan pendekatan yang selaras 
dalam pembangunan perdesaan dikarenakan keterbatasan masyarakat 
perdesaan dalam mengakses informasi dan teknologi serta kebutuhan 
masyarakat perdesaan yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Selain itu 
menciptakan keterhubungan desa-kota yang baik merupakan salah satu kunci 
dalam pembangunan perdesaan dikarenakan kedua kawasan tersebut tidak 
dapat berdiri sendiri yang mana kedua kawasan tersebut saling komplementer. 
Pendekatan functional region yang pada akhirnya memunculkan kawasan 
fungsional perdesaan merupakan salah satu strategi dalam menghindari 
kebijakan urban bias. 

2.1 Pentipologian Desa
Desa (atau beberapa istilah dan penyebutan lainnya yang setara) adalah suatu 
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 (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa). Dengan perspektif lain desa dapat dimaknai sebagai satuan 
wilayah atau satuan administrasi terkecil yang secara mandiri dapat menjadi 
subjek pembangunan.
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Dalam definisi formalnya, kawasan Perdesaan didefinisikan oleh Undang-
Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang 
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, kawasan perdesaan didefinisikan sebagai wilayah 
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. Sementara, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, kawasan Perdesaan didefinisikan sebagai 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. Pendefinisian 
kawasan Perdesaan dan kawasan perkotaan juga dilakukan oleh Kementerian 
Dalam Negeri (melalui konsep administrasi) dan BPS (melalui PODES), 
sebagaimana dapat diilustrasikan lebih lanjut pada Gambar 2.

Gambar 2 Empat konsep/definisi kawasan perdesaan dan perkotaan di 
Indonesia

Desa sebagai satu definisi wilayah tersendiri memiliki berbagai tipe 
pentipologian, di mana pentipologian tersebut bertujuan untuk 
mengelompokkan atau mengkategorikan Desa berdasarkan variabel-variabel 
maupun ketentuan tertentu. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, 
terdapat beberapa macam tipologi desa, antara lain:

•	 Tipologi Desa berdasarkan sistem ikatan kekerabatan (terdiri atas Desa 
Geneologis, Teritorial, dan Campuran)
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•	 Tipologi Desa berdasarkan hamparan tempat tinggal (terdiri atas Desa 
Pedalaman, Pegunungan, Dataran Tinggi, Dataran Rendah, dan Pesisir/
Pantai

•	 Tipologi Desa berdasarkan pola permukiman (terdiri atas tipe-tipe Desa 
pertanian dan pola permukiman Perdesaan (Wiriaatmaja, 1972))

•	 Tipologi Desa berdasarkan mata pencaharian (terdiri atas Desa Pertanian 
dan Desa Perindustrian/Jasa)

•	 Tipologi Desa berdasarkan jenis kegiatan (terdiri atas Desa Agrobisnis, 
Agroindustri, Pariwisata, dan Non-Pertanian)

•	 Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan (terdiri atas Pra-Desa, 
Desa Swadaya, Swakarya, dan Swasembada)

•	 Tipologi Desa berdasarkan berbagai variabel/parameter (pentipologian Desa 
berdasarkan indeks-indeks komposit dari berbagai variabel, klasifikasi 
terdiri atas Desa tertinggal sampai dengan Desa mandiri)

Dalam tulisan ini, pentipologian Desa dilakukan berdasarkan Indeks Desa 
(ID), Jenis Penghasilan Utama (JPU), dan sub-sektor pertanian untuk 
mengidentifikasi pola spasial karakteristik Desa-Desa di Indonesia melalui 
analisis berbasis non-contiguous classification.

2.2 Indeks Desa (ID)
Indeks Desa, atau disebut ID, dikembangkan untuk memperkuat upaya 
pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Indeks Desa 
terdiri atas 6 dimensi, yaitu: (1) saranan prasarana; (2) pelayanan dasar; (3) 
ekonomi; (4) sosial; (5) lingkungan; dan (6) pemerintahan desa. Indeks ini 
terdiri atas 32 indikator, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dimensi Sarana Prasarana terdiri atas 4 indikator, yaitu: a). Sumber Air 
Untuk Mandi/Cuci; b). Bahan Bakar Memasak; c). Waktu Tempuh per 
Kilometer ke Kantor Camat; d). Persentase Keluarga di Rumah Kumuh.

2. Dimensi Pelayanan Dasar terdiri atas 6 indikator, yaitu: a). Akses TK/
PAUD; b). Akses SD/Sederajat; c). Akses SMP/Sederajat; d). Akses 
SMA/SMK/Sederajat; e). Akses Poskesdes/Polindes; f ). Posyandu yang 
Aktif Bulanan.
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3. Dimensi Ekonomi terdiri atas 8 indikator, yaitu: a). Keberadaan Pasar 
Desa; b). Akses ke Bank; c). Keberadaan UMKM; d). Keberadaan Kantor 
POS/Perusahaan Ekspedisi; e). Keberadaan KUD/BUMDES; f ). Akses 
listrik; g). Keberadaan Angkutan Umum; h). Layanan Telekomunikasi.

4. Dimensi Sosial terdiri atas 6 indikator, yaitu: a). Kegiatan Warga 
Menjaga Keamanan Lingkungan; b). Keberadaan Fasilitas Olahraga dan 
Ruang Publik Terbuka; c). Taman Bacaan Masyarakat; d). Musyawarah 
Desa; e). Konflik Sosial/Perkelahian Massal di Desa; f ). Kegiatan Gotong 
Royong.

5. Dimensi Lingkungan terdiri atas 4 indikator, yaitu: a). Sistem 
Pembuangan Sampah; b). Pengolahan/Daur Ulang Sampah/Limbah; c). 
Fasilitas Buang Air Besar; d). Usaha Mitigasi Bencana.

6. Dimensi Pemerintahan Desa terdiri atas 4 indikator, yaitu: a). 
Kelengkapan Pemerintah Desa; b). Aset Desa; c). Fasilitas Pendukung 
Kantor Desa; d). Keberadaan Peta Desa yang ditetapkan oleh peraturan 
Bupati/Walikota atau Gubernur.

Perhitungan Dimensi Indeks Desa dihitung dari setiap indikator penyusunnya. 
Dimensi Indeks Desa merupakan rata-rata aritmatik tak tertimbang dari setiap 
indikator penyusun dimensi yang bersangkutan. Formulasi penghitungan 
indeks dimensi adalah sbb:

•	 Indeks Dimensi 1 (D1) 

•	 Indeks Dimensi 2 (D2) 

•	 Indeks Dimensi 3 (D3) 

•	 Indeks Dimensi 4 (D4) 

•	 Indeks Dimensi 5 (D5) 

•	 Indeks Dimensi 6 (D6) 
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Penghitungan Indeks Desa dihitung dari setiap dimensi penyusunnya. 
Dimensi Indeks Desa merupakan rata-rata geometrik dari setiap indikator 
penyusun Indeks Desa. Formulasi penghitungan Indeks Desa adalah sebagai 
berikut:

Indeks Desa = 

Dari hasil formulasi diatas diperoleh Indeks Desa dengan skala 1-5. Kemudian 
dilakukan metode interpolasi sehingga menjadi skala 0–100. Selanjutnya 
Indeks Desa dikelompokkan menjadi 5 kategori sebagai berikut: 

•	 Desa Sangat Tertinggal (0–34,99)

•	 Desa Tertinggal (35–49,99)

•	 Desa Berkembang (50–64,99)

•	 Desa Maju (65–79,99)

•	 Desa Mandiri (80–100)

2.3 Status Perkembangan Kawasan Perdesaan 
Indonesia

Secara administratif, Indonesia terbagi ke dalam 34 provinsi, 514 kabupaten/
kota, 7.232 kecamatan serta 83.931 wilayah administrasi pemerintahan 
setingkat desa, yaitu terdiri atas: 75.436 desa/nagari, 8.444 kelurahan dan 51 
UPT/SPT (BPS, 2018d). Ditinjau dari sebarannya di seluruh wilayah tanah 
air terdapat 30,5% desa di Sumatera, 30,1% di Jawa, 12,7% di Sulawesi, 
11,9% di Maluku-Papua, 8,6% di Kalimantan serta 6,2% di Bali-Nusa 
Tenggara (Gambar 3).
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Gambar 3 Distribusi jumlah desa di seluruh wilayah Indonesia (persen atas 
total jumlah desa seluruh Indonesia)

Berikut ini dijabarkan tentang pentipologian kawasan Perdesaan di Indonesia 
berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan Indeks Desa dan 
pendekatan Jenis Penghasilan Utama. Tipologi Desa berdasarkan Indeks 
Desa menunjukkan bahwa desa-desa di Indonesia masih didominasi oleh 
Desa Berkembang (47,71%), diikuti oleh Desa Maju (24,72%) dan Desa 
Tertinggal (17,31%) (Gambar 4). Sebaran spasial dari desa-desa maju dan 
mandiri sebagian besar masih terletak pada wilayah Jawa-Bali dan Sumatera 
sementara Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal mayoritas berada 
pada wilayah Papua, dan diikuti dengan wilayah Sumatera (Tabel 1 dan 
Gambar 5). Secara geografis desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal banyak 
yang berada pada wilayah terluar dan terdepan atau perbatasan Indonesia 
dengan negara-negara lain (3T: Terluar; Terdepan; dan Tertinggal). Persebaran 
spasial dari klasifikasi desa ini menunjukkan bahwa masih terdapat pemusatan/
pemrioritasan pembangunan di wilayah barat Indonesia (terutama pada 
wilayah Jawa-Bali) dengan kesenjangan yang cukup signifikan pada wilayah 
timur Indonesia (terutama pada wilayah Papua).
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Gambar 4 Persentase klasifikasi desa di Indonesia berdasarkan indeks desa

Tabel 1 Persebaran desa berdasarkan status perkembangan desa (klasifikasi 
indeks desa) di Pulau Besar Utama

Pulau Besar 
Utama

Klasifikasi Indeks Desa (%)

Sangat 
Tertinggal 
(0–34,99)

Tertinggal 
(35–49,99)

Berkembang 
(50–64,99)

Maju
(65–79,99)

Mandiri
(80–100)

Sumatera 11,10 38,81 38,47 18,67 7,13

Jawa-Bali 0,03 2,64 27,22 63,77 84,14

Kalimantan 4,21 16,37 9,42 4,39 3,39

Sulawesi 0,68 9,34 16,18 9,02 1,94

Nusa Tenggara 0,50 11,93 4,96 3,38 2,84

Papua 83,48 20,91 3,76 0,76 0,55

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Gambar 5 Peta klasifikasi desa berdasarkan indeks desa Indonesia

Mayoritas desa-desa di Indonesia bergantung kepada sumber daya alam 
(SDA) sebagai sumber penghasilan utama. Mengacu kepada data Potensi Desa 
yang dirilis oleh BPS (2018d), jenis penghasilan utama yang bersumber dari 
SDA adalah pertanian serta pertambangan dan penggalian. Secara nasional, 
87,56 persen dari total desa yang ada di Indonesia berbasis pada kedua 
sumber tersebut, dimana 86,98 persen merupakan desa yang memiliki jenis 
penghasilan utama dari pertanian dan dari pertambangan dan penggalian 
sebesar 0,57 persen. Berdasarkan wilayah, sektor industri dan pengolahan 
merupakan sektor yang mengalami pemusatan paling signifikan di wilayah 
Jawa-Bali, di mana sebesar 80,37% dari keseluruhan Desa yang memiliki 
Jenis Penghasilan Utama berupa industri pengolahan terletak di wilayah Jawa-
Bali. Selain itu, terdapat juga pemusatan sektor pertambangan dan penggalian 
yang terdapat di wilayah Kalimantan sebesar 47,39% dari keseluruhan Desa 
dengan Jenis Penghasilan Utama pada sektor tersebut (Tabel 2).

Jika dilihat lebih detail pada setiap provinsi, persentase desa berpenghasilan 
utama dari pertanian berkisar antara 67 hingga 98 persen, kecuali DKI Jakarta 
yang hanya memiliki 2 persen dari total desa yang ada di provinsi tersebut. 
Hal yang sama pun dapat kita lihat untuk sumber penghasilan utama dari 
pertambangan dan penggalian, di mana persentasenya berkisar 0 hingga 10,48 
persen. provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki persentase terbesar 
yaitu 10,48 persen diikuti oleh provinsi Kalimantan Tengah (9,84 persen) 
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dan provinsi Kalimantan Timur (4,05 persen). Data Potensi Desa 2018 
ini menunjukkan pentingnya peran sumber daya alam bagi perekonomian 
perdesaan di Indonesia.

Gambar 6 Jenis penghasilan utama desa-desa di Indonesia

Tabel 2 Persebaran jenis penghasilan utama berdasarkan pulau-pulau besar 
di Indonesia

Pulau 
besar 
utama 

Pertanian Pertambangan 
dan penggalian

Industri 
Pengolahan

Perdagangan 
besar/eceran 
dan rumah 

makan

Angkutan, 
pergudangan, 
komunikasi

Jasa Lainnya

Sumatera 90,06 0,38 1,03 4,33 0,11 3,15 0,93

Jawa Bali 77,96 0,19 8,44 7,43 0,10 4,72 1,15

Sulawesi 89,41 0,65 1,19 3,86 0,22 4,02 0,65

Kalimantan 88,33 3,13 0,97 3,87 0,00 2,69 1,01

Papua 96,08 0,28 0,42 1,62 0,12 1,18 0,29

Nusa 
Tenggara 93,53 0,16 0,73 2,82 0,07 2,29 0,40
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Gambar 7 Peta jenis penghasilan utama desa Indonesia

2.3.1 Sumatera
Wilayah Sumatera berdasarkan klasifikasi desanya didominasi oleh Desa 
Berkembang, sebesar 59,70% atau sejumlah 13.757 desa, diikuti oleh Desa 
Tertinggal (21,85% atau 5.035 desa) dan Desa Maju (15,01% atau 3.460 
desa). Apabila berdasarkan Jenis Penghasilan Utamanya, wilayah Sumatera 
didominasi oleh sektor pertanian sebesar 90,06% atau 23.046 desa (Gambar 
9), dimana secara lebih detail pada subsektor pertaniannya, aktivitas utama 
yang mendominasi Desa-Desa di Sumatera adalah pada subsektor padi, yang 
diikuti dengan karet dan kelapa sawit.

 
Gambar 8 Klasifikasi desa di Pulau Sumatera
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Gambar 9 Jenis penghasilan utama desa-desa di Pulau Sumatera

Gambar 10 Peta persebaran klasifikasi desa dan jenis penghasilan utama 
Pulau Sumatera

2.3.2 Jawa-Bali
Wilayah Jawa-Bali berdasarkan klasifikasi Desanya didominasi oleh Desa 
Maju, sebesar 51,13% atau sejumlah 11.816 desa dan Desa Berkembang, 
sebesar 42,11% atau 9.733 desa. Wilayah Jawa-Bali memiliki jumlah Desa 
Mandiri tertinggi dan hampir tidak terdapat Desa Sangat Tertinggal pada 
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wilayah tersebut. Apabila berdasarkan Jenis Penghasilan Utamanya, wilayah 
Jawa-Bali didominasi oleh sektor pertanian sebesar 77,96% atau 20.258 desa, 
di mana pada wilayah ini terdapat pemusatan beberapa sektor lain, seperti: 
industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan lainnya. Secara lebih detail 
pada subsektor pertaniannya, aktivitas utama yang mendominasi Desa-Desa 
di Jawa-Bali adalah pada subsektor padi, yang diikuti dengan palawija dan 
hortikultura.

 
Gambar 11 Klasifikasi desa di Pulau Jawa-Bali

 
Gambar 12 Jenis penghasilan utama desa-desa di Pulau Jawa-Bali
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Gambar 13 Peta persebaran klasifikasi desa dan jenis penghasilan utama 

Pulau Sumatera

2.3.3 Kalimantan
Wilayah Kalimantan berdasarkan klasifikasi desanya didominasi oleh Desa 
Berkembang, sebesar 50,94% atau sejumlah 3.370 desa, diikuti oleh Desa 
Tertinggal (32,09% atau 2.123 desa) dan Desa Maju (12,29% atau 813 
desa). Apabila berdasarkan Jenis Penghasilan Utamanya, wilayah Kalimantan 
didominasi oleh sektor pertanian sebesar 88,33% atau 6.396 desa, dimana 
pada pulau ini juga terdapat pemusatan sektor pertambangan dan penggalian. 
Secara lebih detil pada subsektor pertaniannya, aktivitas utama yang 
mendominasi Desa-Desa di Kalimantan adalah pada subsektor padi, yang 
diikuti dengan karet dan kelapa sawit.

 
Gambar 14 Klasifikasi desa di Pulau Kalimantan
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Gambar 15 Jenis penghasilan utama desa-desa di Pulau Kalimantan

 
Gambar 16 Peta persebaran klasifikasi desa dan jenis penghasilan utama 

Pulau Kalimantan

2.3.4 Sulawesi
Wilayah Sulawesi berdasarkan klasifikasi desanya didominasi oleh Desa 
Berkembang, sebesar 66,15% atau sejumlah 5.786 desa, diikuti oleh 
Desa Maju (19,10% atau 1.671 desa) dan Desa Tertinggal (13,86% atau 
1.212 desa). Apabila berdasarkan Jenis Penghasilan Utamanya, wilayah 
Sulawesi didominasi oleh sektor pertanian sebesar 89,41% atau 9.518 desa,  
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di mana secara lebih detail pada subsektor pertaniannya, aktivitas utama yang 
mendominasi Desa-Desa di Sulawesi adalah pada subsektor padi, yang diikuti 
dengan palawija dan kelapa.

 
Gambar 17 Klasifikasi desa di Pulau Sulawesi

Gambar 18 Jenis penghasilan utama desa-desa di Pulau Sulawesi
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Gambar 19 Peta persebaran klasifikasi desa dan jenis penghasilan utama 

Pulau Sulawesi

2.3.5 Nusa Tenggara
Wilayah Nusa Tenggara berdasarkan klasifikasi Desanya didominasi oleh 
Desa Berkembang, sebesar 44,12% atau sejumlah 1.774 desa, diikuti oleh 
Desa Tertinggal (38,50% atau 1.548 desa) dan Desa Maju (15,59% atau 
627 desa). Apabila berdasarkan Jenis Penghasilan Utamanya, wilayah Nusa 
Tenggara didominasi oleh sektor pertanian sebesar 93,53% atau 4.205 desa, 
dimana secara lebih detail pada subsektor pertaniannya, aktivitas utama yang 
mendominasi desa-desa di Nusa Tenggara adalah pada subsektor padi dan 
palawija.

Gambar 20 Klasifikasi desa di Nusa Tenggara
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Gambar 21 Jenis penghasilan utama desa-desa di Nusa Tenggara

Gambar 22 Peta persebaran klasifikasi desa dan jenis penghasilan utama Nusa 
Tenggara
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2.3.6 Papua
Wilayah Papua berdasarkan klasifikasi Desanya didominasi oleh Desa Sangat 
Tertinggal, sebesar 54,80% atau sejumlah 5.159 desa, diikuti oleh Desa 
Tertinggal (28,81% atau 2.712 desa) dan Desa Berkembang (14,27% atau 
1.343 desa). Apabila berdasarkan Jenis Penghasilan Utamanya, wilayah 
Papua didominasi oleh sektor pertanian sebesar 96,08% atau 9.584 desa,  
di mana secara lebih detail pada subsektor pertaniannya, aktivitas utama yang 
mendominasi desa-desa di Papua adalah pada subsektor palawija, yang diikuti 
dengan kelapa dan perikanan tangkap.

Gambar 23 Klasifikasi desa di Pulau Papua

Gambar 24 Jenis penghasilan utama desa-desa di Pulau Papua
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Gambar 25 Peta persebaran klasifikasi desa dan jenis penghasilan utama 
Pulau Papua

2.4 Potensi Perdesaan Indonesia
Tidak dapat dipungkiri pula bahwa sebagian besar rakyat dan masyarakat 
Indonesia masih bertumpu pada sektor agro dan maritim sebagai tulang 
punggung kehidupan dan perekonomiannya, khususnya bagi masyarakat 
perdesaan. Kondisi faktual menunjukkan bahwa sektor pertanian (agro-
maritim) masih sangat mendominasi kegiatan produktif di perdesaan, yaitu 
meliputi sekitar 87% sektor produktif perdesaan di seluruh tanah air (Gambar 
26). Meskipun kegiatan usaha di sektor pertanian memiliki nilai tukar atau 
produktivitas yang relatif rendah, namun kebanyakan pelaku kerja dan pelaku 
usaha di perdesaan tidak memiliki pilihan lainnya, sehingga sektor ini masih 
mendominasi sekitar sepertiga angkatan kerja nasional. Jenis kegiatan usaha 
lainnya yang umumnya dilakukan oleh masyarakat perdesaan antara lain 
adalah: tambang dan galian, industri pengolahan, perdagangan, transportasi/
logistik/komunikasi, jasa dan lainnya. Sebagian besar kegiatan usaha di luar 
pertanian pun masih belum maksimal terberdayakan karena seperti pada 
umumnya sektor usaha di perdesaan karena faktor keterbatasan keterampilan 
dan permodalan.
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Gambar 26 Perbandingan proporsional potensi sektor produktif dominan di 
wilyah perdesaan di seluruh wilayah Indonesia 

(Sumber: Statistik Podes, 2018)

Kondisi faktual menunjukkan bahwa 87% sektor produktif perdesaan adalah 
pertanian (agro-maritim), maka sudah sewajarnya lah apabila platform 
pembangunan Indonesia memberi prioritas dan mengarusutamakan pada 
sektor pertanian dan maritim (agro dan maritim) yang merupakan potensi 
dan modal terbesar sekaligus karunia terbesar dari Sang Maha Kuasa yang 
dimiliki bangsa Indonesia.

“Pertanian” ataupun “Agro-Maritim” memiliki banyak peran dan dimensi 
(sosio, budaya, politik, ekonomi, bahkan pertahanan, keamanan dan 
kedaulatan); yang dalam realitanya setidaknya menyangkut beberapa hal 
berikut ini:

•	 Memproduksi bahan pangan dan bahan baku pangan untuk 280 juta 
penduduk Indonesia saat ini

•	 Menghasilkan bahan baku industri yang saat ini berkontribusi ± 17% 
PDB Indonesia

•	 Menyerap 33% kesempatan kerja dan tenaga kerja (tren menurun tetapi 
masih tetap dominan)

•	 Tumpuan pendapatan bagi 40 juta lebih kepala keluarga petani (± setara 
170 juta jiwa)
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•	 Menghasilkan multiplier effect perekonomian dan industri (pupuk, 
benih, alsin, produk makanan, produk olahan hasil, perdagangan, jasa 
transportasi, dll)

•	 Merupakan sektor produktif yang selalu terbukti memiliki ‘kemampuan 
bertahan’ (resilience) yang relatif lebih kuat dibanding sektor-sektor 
lainnya, terutama di saat-saat krisis perekonomian melanda. 

Oleh karena itu adalah tugas kita bersama untuk terus memperkuat keandalan 
dan keberlanjutan sektor pertanian (agro-maritim) – terutama pertanian 
untuk ketahanan dan kedaulatan pangan – bagi kesejahteraan, kemajuan dan 
keberlangsungan usaha bagi para pelakunya, yaitu masyarakat perdesaan.

Padi/beras masih menjadi porsi dan tumpuan dominan bagi mayoritas 
usaha dan industri agro-maritim di desa dan kawasan perdesaan tanah air. 
Padi masih mendominasi lebih dari 45% produk pertanian di perdesaan 
Indonesia. Produksi beras di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh para 
petani kecil di perdesaan yang meliputi luas baku sawah sekitar 8 juta ha 
dan rata-rata luas panen setahun diperkirakan sekitar 12 juta ha. Meskipun 
kenyataannya pada saat ini, proporsi luasan sawah baku, luas tanam/panen 
dan total produksi gabah/beras masih didominasi di Pulau Jawa (sekitar 55–
60% total nasional), di masa datang sangat perlu untuk dikembangkan di 
wilayah lainnya mengingat semakin terbatasnya daya dukung dan kapasitas 
ekspansi produksi di Pulau Jawa dewasa ini.
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Gambar 27 Perbandingan proporsional potensi sektor produksi pertanian 
(agro-maritim) dominan di wilayah perdesaan di seluruh wilayah 
Indonesia 

(Sumber: Statistik Podes 2018)

Kawasan perdesaan di Indonesia sebenarnya cukup kaya dan beragam sebagai 
penghasil komoditas-komoditas agro-maritim yang sangat potensial sebagai 
bahan baku ‘Industri Agro’ yang sangat unik dan memiliki pasar kuat, baik di 
dalam maupun luar negeri. Sebagaimana tersaji pada Gambar 27, Perdesaan 
di Indonesia sesungguhnya memiliki potensi keanekaragaman produk 
komoditas yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain di dunia. 

Produk tanaman pangan lainnya, yaitu palawija yang secara umum terdiri atas 
biji-bijian, umbi dan rimpang, tanaman rempah dan obat yang sebenarnya 
memiliki potensi harga dan pasar yang baik apabila diolah lebih lanjut. 
Khususnya dalam masa pandemi seperti saat ini, tanaman rempah dan obat 
menunjukkan tren permintaan yang terus meningkat untuk dijadikan bahan 
baku biofarmaka. Selanjutnya adalah potensi hortikultura yang juga cukup luar 
biasa keanekaragamannya, karena agro-ekologi yang sangat khas di Indonesia 
(tropical archipelago) menghasilkan berbagai jenis buah, sayur dan bunga tropis 
basah (dataran tinggi dan dataran rendah) yang sangat beranekaragam dan 
unik, baik sebagai produk primer untuk dikonsumsi secara langsung maupun 
sebagai sumber bahan baku untuk industri olahan.
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Selanjutnya, perdesaan Indonesia sangatlah kaya dan beraneka ragam memiliki 
produk-produk komoditas agroindustri utama di dunia. Keanekaragaman 
produk komoditas industri yang dimiliki oleh satu Negara Agraris tidak tersaingi 
oleh negara manapun di dunia. Rata-rata produk bahan baku agroindustri 
tersebut secara volume produksi Indonesia masuk dalam top ranking produsen 
dunia (urutan ke-1 adalah sawit dan kelapa, urutan ke-2 karet, urutan ke-3 
kakao dan kopi, dan urutan ke-4 rempah). Tetapi ironisnya, tidak ada industri 
agro yang terintegrasi dan ‘terproteksi’ hulu hingga hilir hingga menjadi produk 
jadi apalagi hingga menjadi ‘brand product of Indonesia’, padahal banyak 
di antaranya dari sumber bahan baku yang seluruhnya berada di tanah air, 
bahkan beberapa di antaranya adalah khas atau ‘speciality’ Indonesia. Terlebih 
untuk industri agro yang seharusnya mampu secara maksimal memberi nilai 
tambah bagi perdesaan sebagai pemilik bahan baku yang khas tersebut.

Wilayah dan lingkungan perdesaan pada umumnya identik dengan realitas 
‘kebersahajaan’ dan ‘keterbatasan’ masyarakatnya yang ada di dalamnya bersama 
dengan berbagai potensinya yang umumnya belum optimal diberdayakan 
untuk kepentingan dan kemajuan masyarakatnya. Oleh karena itu, sesuai 
dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa perlu 
dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju dan mandiri sehingga 
dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam pelaksanaan pembangunan 
dan perbaikan perekonomian menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 
sejahtera.

2.5 Sumberdaya Manusia Perdesaan dan Tenaga 
Produktif Sektor Industri Primer (Agro-
Maritim)

Desa adalah entitas wilayah ‘lingkungan masyarakat’ terkecil di mana 
pada umumnya realitas ‘kemiskinan’ dan ‘keterbatasan’ ada di dalamnya 
bersama dengan berbagai potensi yang belum optimal diberdayakan dan 
didayagunakan. Oleh karenanya, pembangunan kemandirian ekonomi yang 
berbasis sektor dan potensi domestik seharusnya dirancang dan direkonstruksi 
mulai dari level terbawah (primer), yaitu dari desa dan masyarakat perdesaan 
sebagai ‘fondasi’ yang sesungguhnya dari produktivitas nasional. Tetapi 
menjadi suatu ironi atas potensi sumber daya tenaga produktif perdesaan 
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yang tidak terberdayakan di dalam negerinya sendiri, sehingga karena desakan 
faktor ekonomi tidak sedikit tenaga produktif di perdesaan memilih bekerja 
di luar negeri sebagai TKI. Sebagaimana tersaji pada Gambar 28, sekitar 46% 
desa di Indonesia berkontribusi (memiliki warga yang bekerja sebagai) TKI 
di mancanegara. Secara lebih rincinya, ada di 78% desa di Jawa, 68% desa 
di Nusra, 41% desa di Sumatera, 31% desa di Sulawesi dan 18% desa di 
Kalimantan ada mengirimkan warganya sebagai TKI ke mancanegara.

Masyarakat di perdesaan yang mayoritasnya bermata pencaharian sebagai 
petani non-komersial (subsistence) memang tidak mendapatkan hasil 
pendapatan untuk keperluan hidup yang memadai dibanding risiko dan 
ongkos produksinya, sehingga banyak beralih mencari kesempatan kerja 
lain di luar desanya hingga pula menjadi TKI ke manca negara apabila ada 
kesempatan. Terlepas dari jumlah remitansi yang relatif besar dari bekerja di 
luar, ada dampak negatif yang muncul yaitu kurangnya perhatian terhadap 
anak-anak sebagai generasi penerus masa depan karena ditinggalkan orang tua 
sehingga muncul berbagai persoalan lain. Tingginya minat dan jumlah TKI 
atau buruh migran yang terdapat dalam suatu desa, menandakan bahwa desa 
tersebut belum mampu mandiri dan optimal mendayagunakan potensinya 
untuk menciptakan sektor produktif dan lapangan pekerjaan di wilayah atau 
kawasannya sendiri. Banyaknya desa di Indonesia, yang diikuti oleh berbagai 
kompleksitas, masalah dan kendala di dalamnya menjadi tantangan bagi kita 
semua untuk membangun sektor produktif dan sektor industri perdesaan.

Gambar 28 Persentase jumlah desa di seluruh wilayah Indonesia yang 
memiliki warga yang bekerja sebagai TKI di mancanegara (persen 
atas total jumlah desa yang ada)
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Dari total sekitar 270 juta jiwa penduduk Indonesia, 190 juta jiwa (lk 70%) 
di antaranya adalah usia kerja (produktif ) sesuai definisi ketenagakerjaan (usia 
15–65 tahun), dengan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 
sebesar 69% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekitar 5% (BPS, 
2019a).

Ditinjau dari sisi jumlah angkatan kerja di Indonesia, lebih dari 46,1 % berada 
di perdesaan dan 53,9% di perkotaan, serta 58,2% adalah laki-laki dan 40,2% 
perempuan (Gambar 29). Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber tenaga 
kerja di perdesaan tidaklah terlalu sedikit dibanding di perkotaan, akan tetapi 
dari sisi nilai ekonomi, pendapatan dan kesempatan kerja di perdesaan masih 
cukup senjang dibanding perkotaan. Dengan kata lain, potensi ‘bahan baku’ 
angkatan kerja di perdesaan masih belum optimal diberdayakan sehingga 
lebih produktif dalam konteks keekonomiannya.

Gambar 29 Rasio potensi angkatan kerja Indonesia: di perdesaan vs perkotaan 
dan laki-laki vs perempuan (diolah dari data: Statistik Kondisi 
Angkatan Kerja, BPS, 2019a)

Gambar 30 Rasio angkatan kerja Indonesia berdasarkan kualifikasi 
pendidikan: di perdesaan vs perkotaan

(Sumber data: Statistik Kondisi Angkatan Kerja, 2019)
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Apabila ditinjau dari sisi kualifikasi pendidikannya, angkatan kerja di Indonesia 
secara umum adalah: 40,5% berpendidikan SD atau kurang, 17,8% SMP, 
29,2% SMU dan SMK dan hanya 12,6% berpendidikan perguruan tinggi/
akademi. Secara umum tentunya rata-rata jenjang pendidikan angkatan kerja 
di perkotaan lebih baik dibanding mereka yang di perdesaan. Sementara 
kualifikasi angkatan kerja di perdesaan secara umum terdiri atas: 54,0% 
berpendidikan SD atau kurang, 18,4% berpendidikan SMP, 20,6% SMU-
SMK dan ada 7,0% berpendidikan perguruan tinggi/akademi (Gambar 
30). Meskipun demikian, untuk memenuhi kebutuhan dan megembangkan 
industri di perdesaan, potensi sumber daya angkatan kerja yang tersedia dapat 
dioptimalkan melalui training untuk menambah keterampilannya. Angkatan 
kerja berpendidikan sarjana setidaknya berpotensi sebagai manager, diploma 
(politeknik) sebagai supervisor produksi, SMU-SMK sebagai teknisi dan 
keadministrasian.

Dengan latar belakang dan kualifikasi pendidikan demikian, sebaran 
bidang pekerjaan di perdesaan sangat didominasi oleh sektor agro-maritim 
dan industri olahannya serta perdagangan eceran. Sementara di perkotaan 
sebarannya relatif merata, tidak ada sektor yang sangat dominan. Lebih dari 
52% penyerapan angkatan kerja di perdesaan adalah di bidang pertanian 
(agro-maritim), urutan kedua di bidang perdagangan dan eceran yaitu sebesar 
13,4% dan industri olahan (UMKM) sebesar 10,5%. Sementara serapan 
kerja di perkotaan relatif menyebar merata, yaitu: 23,6% perdagangan-retail, 
17,2% industri olahan, 10,0% agro-maritim, 9,5% akomodasi-konsumsi, 
7,1% Infokom, 6,4% jasa konstruksi dan 5,9% jasa pendidikan. Secara rinci 
sebaran tersebut disajikan pada Gambar 31.



 Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Perdesaan 

37

Gambar 31 Sebaran bidang pekerjaan angkatan kerja: di perdesaan vs 
perkotaan 

(Sumber data: Statistik Kondisi Angkatan Kerja, 2019)

3. PENGELOLAAN SUMBER DAYA 
ALAM DAN KEBENCANAAN

3.1 Peran SDA bagi Ekonomi Perdesaan
Jenis sumber daya alam yang menopang perekonomian perdesaan sangat 
beragam. Berdasarkan data Potensi Desa 2018, khusus untuk jenis penghasilan 
utama dari pertanian, kita dapat mengelompokkannya berdasarkan jenis 
sumber daya alam yang mendukungnya yaitu: 1) sumber daya lahan yang 
mencakup usaha pertanian, perkebunan serta peternakan, 2) sumber daya 
laut dan perairan umum 3) sumber daya hutan serta 4) jasa pertanian. Desa 
yang memiliki jenis penghasilan utama bersumber dari sumber daya lahan 
merupakan yang paling dominan di Indonesia yaitu melingkupi 93,44 persen 
dari total desa berbasis pertanian, yang memproduksi berbagai komoditas 
antara lain: padi, palawija, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta 
peternakan. Sementara desa yang berpenghasilan utama dari sumber daya laut 
dan perairan umum berjumlah 4,80 persen, mencakup perikanan tangkap 
dan perikanan budidaya laut, payau dan air tawar. Desa yang memiliki 
penghasilan utama dari sumber daya hutan berjumlah 1,05 persen dari total 
desa di Indonesia yang mencakup aktivitas budidaya tanaman kehutanan, 
pemungutan hasil hutan, penangkapan satwa liar dan penangkaran satwa. 
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Sementara kelompok terakhir adalah desa yang memiliki penghasilan utama 
dari jasa pertanian atau bisa juga kita sebut sebagai jasa lingkungan hanya 
berjumlah 0,06 persen dari total desa di Indonesia. Aktivitas ekonomi dari 
jasa pertanian ini antara lain adalah ekowisata.

Besarnya proporsi desa yang sumber mata pencahariannya bergantung pada 
sumber daya alam (SDA) menjadi alasan pentingnya pengelolaan yang 
berorientasi pada keberlanjutan. Namun pada kenyataannya, tingkat deplesi 
SDA maupun degradasi lingkungan terus meningkat. Dalam kurun waktu 
2011 sampai dengan Desember 2018, luas kawasan hutan secara keseluruhan 
berkurang dari 130,68 juta hektare pada tahun 2011 menjadi 125,92 juta 
hektare pada tahun 2018. Pengurangan luas terjadi pada hutan produksi 
yang dapat dikonversi dan hutan produksi tetap masing-masing seluas 
5,12 juta hektare dan 3,38 juta hektare. Sementara penambahan luas terjadi 
pada hutan produksi terbatas seluas 2,33 juta hektare, hutan lindung seluas 
0,80 juta hektare dan kawasan konservasi seluas 0,61 juta hektare. Hutan 
produksi yang dapat dikonversi dan hutan produksi tetap merupakan jenis 
kawasan hutan yang pemanfaatannya lebih terbuka dibandingkan kawasan 
hutan dengan fungsi konservasi, lindung dan produksi terbatas, sehingga laju 
konversinya lebih tinggi, dibandingkan yang lain.

Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil pun mengalami persoalan yang 
sama. Hadi et al. (2018) melaporkan perubahan status terumbu selalu terjadi 
dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2018 kategori jelek dan cukup 
merupakan yang dominan, masing-masing 36,18 persen dan 34,3 persen, 
sementara kategori baik sebesar 22,96 persen dan sangat baik 6,56 persen. 
Dilihat dari status pemanfaatan ikan di WPP NRI, 44 persen telah mencapai 
tingkat pemanfaatan yang optimal (fully exploited), sementara 38 persen 
sudah mengalami kelebihan tangkap (overfishing) dan hanya 18 persen yang 
memiliki status moderat (Suman et al. 2016).
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3.2 Risiko dan Kerentanan dalam Ekonomi 
Perdesaan

3.2.1 Tekanan Sosial Ekonomi
Meskipun sumber daya alam (SDA) memiliki peranan yang sangat penting 
bagi perekonomian perdesaan, namun menggantungkan ekonomi pada SDA 
memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi karena tekanan sosial, ekonomi 
dan lingkungan dari sisi internal maupun eksternal yang memengaruhi 
keberlanjutan dari SDA tersebut dalam menyokong perekonomian perdesaan. 
Berikut adalah berbagai bentuk tekanan ekonomi, sosial serta lingkungan dan 
kebencanaan yang dihadapi oleh ekonomi perdesaan.

Persoalan-persoalan sosial pun kerap meliputi pemanfaatan SDA yang 
umumnya bersumber dari ketidakjelasan hak kepemilikan SDA dan 
kebijakan yang tidak efektif atau tidak berorientasi pada keberlanjutan dan 
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Ketidakjelasan hak kepemilikan 
ini muncul karena pendelegasian dan pengaturan kewenangan yang tidak 
jelas. Ketimpangan akses terhadap SDA merupakan salah satu persoalan yang 
sering memicu konflik di dalam masyarakat ataupun antara masyarakat, swasta 
dan pemerintah karena distribusi kesejahteraan yang tidak merata. Kondisi ini 
seringkali didorong oleh kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat 
selaku pengguna dan pemangku kepentingan yang mayoritas.

Motivasi ekonomi atau mencari untung yang sebesar-besarnya merupakan 
faktor utama yang mendorong pemanfaatan SDA secara berlebihan serta 
tidak ramah lingkungan, terutama pada sumber daya yang merupakan barang 
publik (public goods) dan dimanfaatkan secara bersama-sama (common pool 
resources). Barang publik memiliki karakteristik non-rivalry yang berarti 
pemanfaatan oleh seseorang tidak mengurangi kesempatan pihak lain untuk 
memanfaatkannya, sementara common pool resources memiliki sifat sebaliknya, 
yaitu pemanfaatan oleh seseorang akan menghilangkan kesempatan pihak 
lain untuk memanfaatkan barang yang sama. Namun demikian, kedua tipe 
barang tersebut sama-sama memiliki sifat non-excludable yaitu tidak adanya 
pengecualian bagi siapapun dalam memanfaatkan SDA tersebut. Sifat inilah 
yang sering menjadi pemicu pemanfaatan yang berlebihan dan tidak ramah 
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lingkungan sehingga menyebabkan persoalan eksternalitas menjadi persisten. 
Dengan kondisi ini, kegagalan pasar pun menjadi sulit diselesaikan karena 
mekanisme pasar yang tercermin pada tingkat permintaan dan penawaran 
tidak mengakomodir biaya eksternal (sosial) yang muncul akibat pemanfaatan 
yang berlebihan atau tidak ramah lingkungan. Lingkaran persoalan ini jika 
tidak diselesaikan akan menciptakan tragedy of the commons. Disinilah letak 
risiko dan kerentanan pada ekonomi perdesaan karena tekanan sosial ekonomi 
terhadap SDA yang sangat tinggi yang didorong oleh ketergantungan yang 
tinggi pula terhadap SDA sebagai sumber mata pencaharian.

Eksploitasi berlebihan dan tidak ramah lingkungan yang mengakibatkan 
kerusakan SDA sering kali menciptakan dampak lanjutan yang menciptakan 
kerugian sosial ekonomi yang begitu besar. Dampak terhadap wilayah 
perdesaan cukup bervariasi sesuai dengan SDA yang menjadi sumber mata 
pencaharian penduduk desa. Desa pertanian, perkebunan dan peternakan 
umumnya menghadapi persoalan SDA air, kesuburan lahan, konversi 
lahan pertanian ke non pertanian serta keterbatasan luas lahan. Di wilayah 
pesisir dan laut, persoalan yang dihadapi pun sangat beragam. Konversi 
lahan mangrove untuk usaha budidaya tambak atau penggunaan lain telah 
menghilangkan berbagai fungsi mangrove seperti mencegah erosi dan banjir 
rob serta hilangnya keanekaragaman hayati. Di wilayah laut, penangkapan 
ikan menggunakan bom dan potasium telah merusak terumbu karang di 
banyak perairan Indonesia sehingga mengganggu habitat dan pertumbuhan 
ikan serta penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan pun telah 
menyebabkan penurunan stok ikan di berbagai wilayah. Sampah laut juga 
telah menjadi isu sentral di kawasan pesisir dan laut.

Di wilayah hutan, persoalan yang sering muncul adalah penebangan hutan 
secara liar dan berlebihan seringkali berujung pada bencana longsor atau 
banjir bandang pada musim hujan. Desa di wilayah gambut juga memiliki 
kerentanan yang tinggi karena karakteristik lahan yang mengandung karbon 
yang tinggi, tingkat kesuburan rendah, sehingga perubahan penggunaan 
lahan menciptakan risiko dalam bentuk kebakaran hutan serta meningkatnya 
emisi karbon. Tindakan slash and burn dalam membuka lahan pun telah 
sering menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan haze 
pollution. Tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali tersebut 
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juga menyebabkan menurunnya penyediaan jasa lingkungan seperti fungsi 
menyerap karbon serta berkurang atau hilangnya keragaman hayati yang 
memberikan nilai manfaat langsung maupun tidak langsung yang cukup 
tinggi. Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung pun tidak lepas 
dari akibat eksploitasi SDA yang menyebabkan keseimbangan alam terganggu 
dan semakin dekatnya kehidupan manusia dengan satwa-satwa liar. Itu adalah 
beberapa bentuk kerusakan SDA yang disebabkan oleh aktivitas manusia 
yang berujung pada bencana atau kerugian ekonomi yang ditanggung oleh 
manusia.

3.2.2 Dampak Sosial Ekonomi Kebencanaan
Selain kerusakan SDA dan bencana yang bermuara dari aktivitas manusia 
(human-driven disaster), tekanan terhadap ekonomi perdesaan juga berasal 
dari faktor alam baik karena iklim, seperti kekeringan, maupun non-iklim, 
seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi.

Umumnya bencana-bencana terkait iklim, terutama bencana hidrometeorologis 
seperti kebakaran hutan dan lahan serta banjir bandang, dipicu juga oleh 
kerusakan-kerusakan SDA akibat perbuatan manusia. Statistik kebencanaan 
dari portal risiko kebencanaan InaRisk (http://inarisk.bnpb.go.id) melaporkan 
bencana hidrometeorologis paling dominan terjadi di Indonesia. Cuaca 
ekstrem menduduki peringkat pertama dalam hal potensi luas bahaya dan 
jumlah jiwa yang terpapar. Bencana kekeringan menyebabkan kerugian 
ekonomi yang paling tinggi, sedangkan kebakaran hutan memiliki dampak 
kerusakan lingkungan tertinggi dibandingkan bencana lainnya. Sementara 
itu, bencana banjir dan tanah longsor juga menjadi bagian dari bencana 
hidrometeorologis yang memberikan potensi dampak yang cukup besar 
baik dari aspek luas cakupan wilayah, jumlah jiwa yang terpapar, kerusakan 
fisik, kerugian ekonomi, dan lingkungan. Bahkan untuk bencana tanah 
longsor, memiliki potensi dampak yang cukup besar terhadap lingkungan, 
berada di urutan kedua setelah kebakaran hutan dan lahan. Bencana lainnya 
seperti banjir bandang serta gelombang ekstrem dan abrasi juga berpotensi 
memberikan tantangan lainnya dalam upaya pengurangan risiko bencana 
(Gambar 32). 
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Gambar 32 Urutan statistik kebencanaan berdasarkan potensi luas bahaya, 
jiwa terpapar, kerusakan fisik, kerugian ekonomi, dan kerusakan 
lingkungan periode data 2015–2019 

(Sumber: modifikasi tabel data dari http://inarisk.bnpb.go.id/infografis)

Sementara itu, bencana non-iklim yang menyebabkan potensi kerugian 
fisik paling besar yaitu gempa bumi. Bencana tersebut seperti halnya letusan 
gunung api dan tsunami merupakan tipe bencana dengan frekuensi kejadian 
yang relatif rendah, namun untuk kasus tertentu dapat menyebabkan dampak 
kerugian yang cukup besar. Sebagai contoh yaitu kejadian bencana Tsunami 
Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang memberikan dampak kerugian 
harta dan jiwa sangat besar serta duka mendalam bagi bangsa Indonesia. 
Contoh lainnya yaitu kejadian gempa di Palu yang disertai dengan fenomena 
langka likuifaksi yang menelan korban yang tidak sedikit serta total kerugian 
mencapai lebih dari 18 triliun rupiah.
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Statistik potensi dampak bencana berdasarkan provinsi (Gambar 33) 
menunjukkan tiga provinsi utama yang mengalami potensi kerugian tinggi 
dari segi jumlah jiwa terpapar, kerusakan fisik dan kerugian ekonomi. Ketiga 
provinsi tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara 
itu, provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi dengan potensi dampak fisik 
dan ekonomi yang juga cukup tinggi. Adapun potensi dampak untuk jiwa 
terpapar di Jawa Barat mencapai lebih dari 46 juta jiwa, sementara potensi 
dampak fisik dan ekonomi keduanya sangat besar. Potensi kerugian ekonomi 
di Jawa Tengah diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi 
lainnya. Sementara untuk Provinsi Jawa Timur, potensi kerugian fisik 
merupakan yang paling tinggi dibandingkan dampak lainnya di Provinsi 
tersebut, walaupun jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa 
Tengah potensi kerugian fisiknya masih lebih rendah.

Gambar 33 Potensi dampak bencana berdasarkan provinsi untuk luas bahaya, 
jiwa terpapar, fisik, ekonomi, dan lingkungan

(Sumber: modifikasi grafik dari http://inarisk.bnpb.go.id/infografis)

3.2.3 Kebencanaan di Desa: Iklim dan Non-Iklim
BPS, 2018d menunjukkan peningkatan persentase desa yang mengalami 
bencana alam yaitu 48 persen pada tahun 2014 menjadi 60 persen pada 
tahun 2018. Bentuk bencana alam yang dialami sangat beragam, namun 
bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, angin puyuh/
puting beliung/topan dan kekeringan merupakan yang paling dominan.  
Di antaranya, bencana banjir merupakan bencana yang paling banyak dialami 
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di mana jumlah desa terdampak adalah sebanyak 16.830 pada tahun 2014 dan 
19.675 pada 2018 atau sekitar 18%-an dari total jumlah desa/kelurahan di 
Indonesia. Bencana selanjutnya yang cukup besar memberikan dampak yaitu 
tanah longsor dan angin puyuh/puting beliung/topan yang berada di kisaran 
8-9% dari total jumlah desa secara nasional. Jumlah desa yang mengalami 
bencana akibat non-iklim seperti tsunami dan gunung meletus jauh lebih 
sedikit dibandingkan dengan yang terdampak bencana akibat iklim, hal ini 
berbeda dengan bencana gempa yang justru menyebabkan cukup banyak desa 
terdampak.

Gambar 34 Banyaknya desa/kelurahan menurut jenis bencana alam tahun 
2014 dan 2018 

Sumber: (https://www.bps.go.id/dynamictable/2019/02/08/1583/banyaknya-desa-kelurahan-
menurut-jenis-bencana-alam-dalam-tiga-tahun-terakhir-2015-2019.html)



 Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Perdesaan 

45

Secara umum wilayah desa memiliki risiko bencana yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan wilayah kota. Hal ini terutama disebabkan pada faktor-
faktor penyusun dari indeks kerentanan berupa relatif masih tingginya tingkat 
keterpaparan dan sensitivitas, dan relatif masih rendahnya kemampuan 
adaptif di perdesaan. Salah satu strategi yang dikembangkan dan dijalankan 
pemerintah dalam upaya mitigasi dan penanggulangan risiko bencana yaitu 
melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana). Desa tangguh 
bencana adalah desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman 
bencana di wilayahnya sekaligus mampu mengurangi risiko bencana 
melalui kemampuan mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya dalam 
mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas. Program ini 
dilakukan melalui upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas 
(PRBBK), di mana peran aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam 
proses pengkajian, analisis, penanganan, pemantauan dan evaluasi risiko 
bencana. Langkah ini juga sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan 
kapasitas adaptif dan mengurangi kerentanan.

Program Destana yang merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Perka BNPB No. 1/2012), selama 
periode 2012–2019 telah berkembang hingga mencapai sekitar 2800 desa. 
Berdasarkan laporan dari kinerja BNPB tahun 2019, pelaksana program 
tersebut tidak hanya dari BNPB nasional tetapi juga berkat peran serta 
berbagai elemen mulai dari BPBD provinsi/kabupaten, perguruan tinggi, 
Kementerian/Lembaga, NGO lokal/nasional, NGO internasional dan dunia 
usaha (Gambar 35). Program Destana yang dilaksanakan oleh BNPB baik 
secara individu lembaga maupun yang bekerjasama dengan perguruan tinggi, 
serta program yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga memiliki porsi 
jumlah kegiatan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini 
berarti peran perguruan tinggi menjadi sangat krusial dalam berkontribusi 
untuk mengembangkan dan menyebarkan kapasitas desa melalui program 
Destana. Salah satu program perguruan tinggi yang sangat mungkin untuk 
lebih masif membantu pengembangan program ini adalah melalui program 
Kuliah Kerjata (KKN). IPB University merupakan salah satu universitas 
yang memiliki program rutin tahunan Kuliah Kerjata – Tematik (KKN-T) 
yang dapat berkontribusi lebih dalam upaya mengembangkan kapasitas dan 
mengurangi kerentanan desa dalam menghadapi bencana.
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Gambar 35 Perkembangan desa tangguh bencana: jumlah desa berdasarkan 
pelaksana program desa tangguh bencana/desa tangguh mandiri/
ketangguhan masyarakat periode 2012–2019

(Sumber: grafik diolah dari laporan kinerja BNPB 2019 (BNPB, 2019), https://bnpb.go.id/
laporan-kinerja)

3.3 Kerentanan Ganda yang Dihadapi Desa pada 
Masa Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 menurut Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana merupakan bencana non-alam dan telah ditetapkan 
sebagai bencana nasional oleh pemerintah sejak Senin (13/4/2020). Setelah 
selama beberapa bulan berlangsung, pandemi ini belum menunjukkan adanya 
tanda penurunan, bahkan jumlah kasus kembali menunjukkan peningkatan. 
Sebagai bencana nasional, pandemi COVID-19 telah memengaruhi berbagai 
aspek kehidupan dalam skala yang luas. Dampak ini berpotensi akan 
memberikan tekanan yang lebih besar apabila terjadi bersamaan dengan 
bencana lain yang bersumber dari iklim maupun non-iklim. Berikut ini 
disajikan peta wilayah yang terpapar bahaya karena COVID-19 dan bencana 
alam terkait iklim dan non iklim, mencakup banjir, banjir bandang, cuaca 
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ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan. Dari 
Gambar 36, terlihat bahwa beberapa provinsi di Pulau Jawa menghadapi 
kerentanan paling tinggi dari keenam bentuk bencana alam tersebut di 
masa Pandemi COVID-19. Provinsi Sulawesi Selatan terdampak oleh cuaca 
ekstrem dan kekeringan. Sementara provinsi-provinsi di Pulau Sumatera juga 
terdampak oleh keenam bentuk bencana alam tersebut namun kadarnya lebih 
rendah dibandingkan Pulau Jawa.

Gambar 36 Tumpang susun peta COVID-19 dengan bahaya cuaca ekstrim 
(a), banjir (b), banjir bandang (c), kekeringan (d), karhutla (e), 
dan gempa bumi (f ) di Indonesia.

(Sumber data: http://inarisk.bnpb.go.id)

Tiga provinsi di Indonesia yang memiliki paparan dampak bencana paling 
tinggi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketiganya merupakan 
provinsi dengan populasi penduduk paling tinggi serta memiliki jumlah desa 
yang tergolong paling banyak dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan 
data BPS (2018a), Jawa Tengah memiliki jumlah desa di tepi laut dan bukan 
tepi laut dengan total gabungan sebanyak 8559 desa, sedangkan Jawa Timur 
sebanyak 8496 desa. Khusus untuk Jawa Barat, jumlah desanya masih lebih 
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rendah dari kedua provinsi tersebut, dan masih di bawah Aceh dan Sumatera 
Utara, namun jumlahnya juga tergolong banyak, yaitu 5957 desa. Berdasarkan 
peta risiko yang dirilis oleh BNPB dalam sistem InaRisk, Provinsi Jawa Barat 
dan Jawa Tengah termasuk yang memiliki risiko tinggi terhadap dampak 
COVID-19. Sementara risiko COVID-19 untuk Jawa Timur tergolong 
rendah, walaupun peta bahaya menunjukkan angka kejadian yang tinggi. 
Peta risiko bencana berbeda dengan peta bahaya, karena terdapat komponen 
penyusun kerentanan wilayah. Peta tumpang susun risiko COVID-19 dengan 
risiko bencana untuk Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan batas 
administrasi desa, masing-masing ditampilkan pada Gambar 37 dan 38.                                                     

Gambar 37 Tumpang susun peta risiko COVID-19 dengan risiko cuaca 
ekstrem (a), banjir (b), banjir bandang (c), kekeringan (d), 
karhutla (e), dan gempa bumi (f ) di Provinsi Jawa Barat

(Sumber data: http://inarisk.bnpb.go.id)
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Gambar 38 Tumpang susun peta risiko COVID-19 dengan risiko cuaca 
ekstrem (a), banjir (b), banjir bandang (c), kekeringan (d), 
karhutla (e), dan gempa bumi (f ) di Provinsi Jawa Tengah.

(Sumber data: http://inarisk.bnpb.go.id)
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3.4 Mengatasi Kerentanan Ekonomi Perdesaan 
yang Berbasis SDA

Keberlanjutan ekonomi perdesaan hanya bisa diwujudkan jika keberlanjutan 
ekologi bisa diciptakan, dan lebih lanjut keberlanjutan ekonomi juga yang 
menjadi pintu untuk menciptakan keberlanjutan sosial masyarakat perdesaan. 
Tingginya kerentanan ekonomi perdesaan terhadap tekanan-tekanan sosial, 
ekonomi dan lingkungan memerlukan pengelolaan yang bijak untuk menekan 
laju kerusakan SDA serta mitigasi yang kuat dan efektif untuk mengurangi 
dampak yang luas dari kerusakan SDA. Sementara perubahan iklim telah 
menciptakan tantangan yang besar dalam menghadapi kebencanaan akibat 
kejadian hidrometeorologi yang semakin meningkat. IPCC (2012) melaporkan 
bahwa perubahan frekuensi, luasan wilayah, durasi dan waktu terjadinya 
kejadian cuaca dan iklim ekstrem akan semakin meningkat akibat perubahan 
iklim, dan kondisi ini juga dapat menyebabkan terjadinya kejadian cuaca dan 
iklim ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk itu, integrasi 
antara upaya adaptasi perubahan iklim (API) dan pengurangan risiko bencana 
(PRB) sangat penting untuk dilakukan. 

Di sisi lain, Pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana 
nasional oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 
12 Tahun 2020 telah banyak mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa. 
Sebaran COVID-19 yang awalnya banyak terjadi di wilayah perkotaan 
terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya, mulai 
memberikan ancaman ke wilayah perdesaan. Desa sebagai penyokong 
perekonomian dan sebagai lumbung pangan nasional memiliki tantangan 
yang semakin berat dengan adanya dampak pandemi COVID-19 yang belum 
dapat dipastikan kapan akan berakhir. Tantangan tersebut akan bertambah 
tinggi dengan adanya ancaman bencana lainnya baik berupa bencana alam, 
bencana non alam, dan bencana sosial. Upaya penanggulangan berbagai jenis 
bencana tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah sebagai bentuk 
perlindungan terhadap seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan di dalam 
UU tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 UU No. 24 Tahun 
2007.
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Berikut ini adalah beberapa poin penting yang perlu menjadi catatan untuk 
mengatasi kerentanan ekonomi perdesaan di masa pandemi COVID-19 dan 
masa setelahnya. 

Pertama, kebijakan yang menjamin produksi dan konsumsi yang 
berkelanjutan. Kerusakan SDA yang kadangkala berujung pada bencana alam 
seringkali terjadi karena dampak dari kegiatan produksi dan konsumsi yang 
mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan. COVID-19 merupakan salah 
satu bentuk dampak dari kegiatan produksi dan konsumsi yang mengabaikan 
kesimbangan alam. Untuk itu, kebijakan yang jelas dan tegas, baik yang 
dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diperlukan 
untuk mengatur aktivitas ekonomi yang berpotensi mendorong eksploitasi 
SDA yang berlebihan. Hal ini juga sejalan dengan target pencapaian SDGs 
terutama tujuan ke-12 yang memiliki konektivitas yang kuat dengan tujuan-
tujuan lainnya. Kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi dan konsumsi 
yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan unsur-unsur kewilayahan yang 
mencakup banyak desa, beberapa kecamatan atau bahkan kabupaten dan 
provinsi, serta integrasi hulu dan hilir. 

Kedua, penguatan kelembagaan desa dalam pengelolaan SDA. Pemanfaatan 
yang berlebihan dan tidak ramah lingkungan juga dapat dikendalikan apabila 
terbangun kelembagaan yang kuat di dalam masyarakat untuk mengatur 
pemanfaatan SDA. Kelembagaan ini juga akan lebih efektif jika hak 
kepemilikan atas SDA itu tersebut jelas. Untuk SDA yang merupakan public 
goods dan common pool resources, hak kepemilikan atas SDA perlu diperjelas 
melalui kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendelegasikan 
kewenangan pengelolaan kepada desa sebagai unit terkecil pemerintahan. UU 
no 6 tahun 2014 pasal 16 (poin O) mencantumkan kewajiban Kepala Desa 
untuk mengembangkan potensi SDA dan melestarikan lingkungan. Namun 
penegasan tentang kewenangan desa dalam pengelolaan SDA masih lemah 
dalam UU tersebut. Oleh karena itu masih dibutuhkan peraturan turunan 
yang bisa dijadikan acuan dalam penguatan peran desa dalam pengelolaan 
SDA. Dengan demikian, pengaturan pemanfaatan SDA sesuai dengan daya 
dukung dan daya tampung dapat semakin ditegakkan. 
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Ketiga, Penerapan teknologi untuk menghasilkan pemanfaatan SDA yang 
optimal dan berkelanjutan. Optimasi pemanfaatan teknologi ini sejalan 
dengan konsep Agro-Maritim 4.0 yang diusung oleh IPB (IPB 2019). 
Pemanfaatan SDA yang optimal dan berkelanjutan pada dasarnya harus 
mempertimbangkan aspek Socio-Ecological System yang didukung oleh adanya 
komitmen melalui afirmasi kebijakan terhadap keberlanjutan ekosistem alam. 
Modal SDA Indonesia yang sangat besar dan umumnya bersinggungan 
langsung dengan desa, perlu dikelola dengan rasional baru dan didesain secara 
komprehensif dalam kerangka pembangunan yang tepat dan berkelanjutan. 
Hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan modal sosial melalui pelibatan 
langsung komponen desa dan berbagai komponen lainnya, serta didukung 
oleh modal teknologi dan sumber daya manusia. Penerapan teknologi 
akan sangat membantu memudahkan dalam hal penguatan informasi basis 
data, pengembangan potensi dan pemanfaatan, serta kerjasama bidang 
SDA. Transparansi dan akses informasi melalui penerapan teknologi dapat 
mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan 
sehingga terwujud keseimbangan antara keadilan masyarakat dan keadilan 
ekosistem (keadilan sosial-ekologi). 

Keempat, Penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di 
wilayah perdesaan perlu ditingkatkan dengan berbasis pada integrasi upaya 
adaptasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Dominasi bencana 
hidrometeorologi tidak hanya dari segi jenis bencananya, namun juga dari 
segi jumlah dan frekuensi kejadiannya. Oleh karena itu, integrasi antara upaya 
adaptasi perubahan iklim (API) dan pengurangan resiko bencana (PRB) sangat 
penting untuk dilakukan. Dasar integrasi antara API dengan PRB secara 
global tercantum di dalam the Hyogo Framework for Action yang merupakan 
cetak biru global upaya PRB untuk periode 2005 dan 2015 (UNDRR 2005, 
2007). Integrasi antara keduanya merupakan bagian dari aksi prioritas dalam 
upaya untuk mengurangi faktor risiko yang mendasari kejadian bencana. Hal 
ini kemudian diperjelas dan dilanjutkan melalui Sendai Framework for Disaster 
Risk Reduction 2015–2030 (UNDRR 2015). Di dalam negeri, penguatan 
dan integrasi API-PRB merupakan bagian dari upaya penanggulangan 
bencana yang secara nasional mengacu pada Undang-Undang (UU) Republik 
Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Secara 
spesifik, pengarusutamaan PRB dan API dalam rencana pembangunan 
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nasional menjadi bagian dalam rencana aksi di dokumen Rencana Nasional 
Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2015–2019 (BNPB, 2014). Upaya 
ini juga sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim 
(RAN-API) (Bappenas 2014).

Berbagai informasi berbasis teknologi telah dikembangkan oleh berbagai 
institusi baik pemerintah, universitas maupun swasta berkaitan dengan 
informasi risiko perubahan iklim dan bencana, seperti Sistem Informasi 
Indeks Kerentanan yang dikembangkan (SIDIK) oleh KLHK bekerjasama 
dengan IPB (http://sidik.menlhk.go.id/), sistem InaRisk yang dikembangkan 
oleh BNPB, aplikasi informasi iklim yang dikembangkan oleh BMKG, 
termasuk juga informasi risiko kebakaran hutan (Fire Risk System, FRS) yang 
dikembangkan oleh IPB, serta banyak sistem informasi lainnya yang berbasis 
teknologi 4.0. Hal terpenting dari berbagai sistem ini adalah berkaitan dengan 
integrasi dan optimasi pemanfaatan dari sisi pengguna pada berbagai level, 
mulai dari pengambil kebijakan, staf operasional, masyarakat pengguna dan 
lainnya. Pemahaman tentang pemanfaatan berbagai informasi tersebut untuk 
berbagai skala kebutuhan mulai dari perencanaan, persiapan aksi, pemberian 
peringatan ke masyarakat dan aktivasi relawan di saat terjadinya bencana 
menjadi hal yang penting. Dalam konteks desa, hal tersebut perlu ditingkatkan 
dan akan sangat efektif apabila dapat dilakukan diseminasi pemahamannya 
dalam program Destana, terutama dengan melibatkan peran berbagai 
pihak khususnya universitas. Berbagai kebijakan penguatan desa khususnya 
berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana juga perlu ditingkatkan 
dengan berfokus pada penguatan sistem data, sistem peringatan dini yang 
berbasis integrasi teknologi dan kearifan masyarakat, alokasi anggaran, dan 
lain sebagainya.



IPB University - Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 

54

4. COVID-19 DAN SKENARIO 
KETAHANAN EKONOMI DESA

4.1 COVID-19 dan Urgensi Pembangunan 
Ekonomi Desa Berdaya Lenting Tinggi

Terlepas dari prediksi ekonomi desa (rural economy) yang berpotensi 
menyangga pertumbuhan ekonomi nasional, fokus mengenai sejauh mana 
ketahanan ekonomi desa dalam menghadapi pandemi, terlebih reorientasi 
kebijakan pengembangan ekonomi desa pasca pandemi COVID-19 perlu 
menjadi prioritas. Hal ini disebabkan oleh kondisi kerentanan eksisting 
ekonomi desa Indonesia: Pertama, kegiatan ekonomi desa terspesialisasi di 
sektor pertanian. Data Potensi Desa tahun 2018 menunjukkan bahwa 87 
persen dari total jumlah desa di Indonesia masih berbasis pertanian, diikuti 
oleh sektor perdagangan (4,8 persen), sektor manufaktur (3,25 persen), sektor 
jasa (3,43 persen), sektor pertambangan dan penggalian (0,57 persen) dan 
sektor lainnya (BPS, 2018d). Struktur ekonomi yang tidak terdiversifikasi 
akan diprediksi memberikan risiko yang lebih tinggi bagi ketahanan ekonomi 
desa karena mobilitas antar sektor yang relatif sulit untuk dilakukan di wilayah 
perdesaan.

Kedua, struktur demografis didominasi oleh petani berusia lanjut yang beresiko 
lebih tinggi terhadap COVID-19 disertai dengan tingginya informalitas pada 
kondisi ketenagakerjaan sektor pertanian. Sebesar 88,27 persen pekerja sektor 
pertanian di perdesaan diklasifikasikan sebagai tenaga kerja informal (BPS, 
2018b). Informalitas tersebut memiliki keeratan dengan tingkat kemiskinan di 
wilayah perdesaan karena mayoritas buruh tani dipekerjakan secara musiman, 
casual bahkan diklasifikasikan temporary worker. Terkait dengan tingkat 
kemiskinan berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019–
Maret 2020, dapat diidentifikasi bahwa jumlah penduduk miskin di daerah 
perdesaan naik sebesar 333.900 orang sehingga meningkatkan persentase 
kemiskinan dari 12,60 persen menjadi 12,82 persen (BPS 2020c). Fenomena 
ini merepresentasikan bahwa ekonomi desa, tanpa terkecuali, terdampak oleh 
guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Multiple interventions 
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dari aspek kesehatan dan ekonomi perlu dilakukan dengan target tenaga kerja 
di sektor pertanian, terutama produsen pangan skala kecil untuk menghindari 
tekanan signifikan pada sistem pangan dan pertanian.

Ketiga, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk 
policy containment dalam implementasinya menimbulkan risiko tambahan 
yakni disrupsi rantai pasok pangan dan produk pertanian meskipun pertanian 
dikategorikan sebagai aktivitas esensial yang dikecualikan dari kebijakan 
tersebut. Potensi penurunan permintaan akan produk pertanian dan risiko 
disrupsi rantai pasok akan menyebabkan penurunan pendapatan bagi produsen 
pertanian sehingga meningkatkan negative coping strategies seperti menjual 
aset pertanian maupun terlibat predatory loans. Sementara itu, dalam konteks 
distribusi pangan, model distribusi e-commerce yang minim persinggungan 
fisik (less contact economy) masih terkendala untuk diimplementasikan oleh 
petani di wilayah perdesaan. Kesenjangan digital berupa aksesibilitas yang 
rendah dalam hal jangkauan dan kecepatan koneksi internet dan kualitas 
sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam dalam pemanfaatan 
teknologi digital. 

 Merujuk pada pola kerentanan ekonomi desa, maka analisis yang mengestimasi 
dampak COVID-19 terhadap ekonomi desa dengan ex ante assessment 
menggunakan economy wide modeling sangat krusial untuk dilakukan. 
Rekomendasi atas desain intervensi mitigasi dan adaptasi risiko berupa 
stimulus produktif dan konsumtif diprediksi mampu menjadikan ekonomi 
desa memiliki daya lenting tinggi. Berdasarkan perspektif policy making, 
kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sektor-sektor ekonomi 
di perdesaan yang mengalami injury, walaupun lebih tahan dibandingkan 
dengan ekonomi perkotaan. Selanjutnya kajian ini juga diharapkan 
memberikan panduan bagaimana ketahanan ekonomi desa dapat diperkuat 
di tengah pandemi COVID-19 dan tatanan adaptasi baru (new normal) 
yang akan terjadi pasca pandemi ini. Meskipun demikian, pengembangan 
model ekonomi desa berdaya lenting tinggi akan sangat tergantung dengan 
enabling environment yang dimediasi oleh struktur sosial lokal, kerangka kerja 
institusional, dan partisipasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, transformasi 
pengembangan model ekonomi desa yang memiliki daya lenting di Indonesia 
diprediksi akan menunjukkan variasi dampak recovery dengan path dan speed 
yang berbeda di level sektoral.
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4.2 Guncangan Agregat Demand dan Agregat 
Supply pada Ekonomi Desa

Baldwin dan Beatrice (2020) menyatakan bahwa COVID-19 tidak hanya 
merupakan guncangan bagi dunia kesehatan (health shock), namun juga 
merupakan guncangan bagi perekonomian (economic shock). Hal tersebut 
sejalan dengan Siregar (2020) yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 
merupakan economic wide shocks. Dampak dari upaya penanganan penyebaran 
virus melalui NPI selanjutnya berkembang menjadi “goncangan ekonomi 
luas”. Guncangan ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 memengaruhi sisi 
penawaran (supply side shock) dan sisi permintaan (demand side shock). Pada 
perekonomian domestik, dari sisi penawaran, penyebaran COVID-19 akan 
memberikan dampak pada kesehatan tenaga kerja dan akan secara langsung 
menurunkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Baldwin dan Beatrice (2020) 
menjelaskan bahwa penurunan produktivitas tersebut mirip dengan penurunan 
sementara dalam jumlah tenaga kerja. Untuk kasus Indonesia, guncangan 
terhadap produktivitas di daerah perdesaan semakin tinggi mengingat pada 
masa pandemi COVID-19, terjadi mobilitas masyarakat perkotaan ke 
perdesaan. Survei terbatas yang dilakukan Yayasan Odesa Indonesia dalam 
Yusuf et.al (2020) di pasar-pasar utama Jawa Barat (misalnya di Gedebage) 
menunjukkan bahwa sekitar 50% pedagang produk-produk pertanian sudah 
pulang kampung karena mengalami kerugian.

Akibat utama dari pembatasan aktivitas sosial dan pergerakan manusia 
akibat COVID-19 dalam perekonomian memengaruhi permintaan agregat 
atau Agregat Demand (AD). COVID-19 membuat pergerakan konsumen 
menjadi terbatas untuk keluar rumah, sehingga frekuensi transaksi akan 
relatif lebih rendah dan tingkat konsumsi menjadi menurun. Di sisi lain, 
peraturan pemerintah yang hanya membuka pasar dan prioritas distribusi 
kepada sektor-sektor yang esensial, telah menghentikan sektor-sektor 
yang dikategorikan tidak penting bagi manusia selama upaya NPI (Non 
Pharmaceutical Interventions) diterapkan. Sementara dari aspek psikologis, 
COVID-19 membuat agen ekonomi menghadapi ketidakpastian, sehingga 
konsumen dan perusahaan akan cenderung melakukan “wait and see” dalam 
keputusan ekonominya, atau dengan kata lain menahan kegiatan konsumsi 
dan investasinya yang juga berdampak pada kinerja perekonomian. Hal 
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tersebut akan membuat permintaan secara agregat akan menurun. Menjawab 
penurunan AD, para produsen menyesuaikan produksinya, sehingga Agregat 
Supply (AS) mengalami penurunan.

Guncangan dan tekanan terhadap AS semakin besar dan mendalam jika 
dihubungkan dengan situasi permintaan dari negara tujuan ekspor produk 
Indonesia. Penurunan pertumbuhan ekonomi di negara tujuan ekspor 
terdampak COVID-19 menyebabkan permintaan agregat terhadap produk 
ekspor Indonesia mengalami penurunan. Dampak lanjutannya bagi Indonesia 
adalah produksi akan mengalami penurunan sehingga banyak pekerja yang 
dirumahkan sementara bahkan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK). IMF (2020) memprediksi pengangguran akan naik 2,2% dari 
5,3% pada tahun 2019 menjadi 7,5% pada tahun 2020. Sebanyak 114.340 
perusahaan telah merumahkan atau mem-PHK 1.943.916 orang tenaga 
kerja akibat COVID-19. Bahkan secara luas, dampak COVID-19 juga akan 
mengguncang rantai pasok global mengingat hampir semua sektor ekonomi 
terpengaruh sehingga AD dan AS terus menurun. Azis (2020) menyatakan 
dalam presentasinya bahwa ekonomi dunia akan mengalami koma sementara 
(temporary coma). Contagion effect terlihat ketika COVID-19 menimbulkan 
akselerasi guncangan dan memperkuat global spillover sehingga menurunkan 
perdagangan, aliran finansial, harga komoditas, risk aversion dari investor 
secara intensif dan peningkatan biaya meminjam dan utang.

Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dampak economic 
wide shock akibat COVID-19 ini ke ekonomi perdesaan di Indonesia? 
Sektor pertanian yang terdiri atas tanaman pangan, perkebunan, peternakan, 
perikanan, kehutanan merupakan basis produksi dari ekonomi perdesaan. 
Yusuf et.al (2020) menyatakan bahwa guncangan COVID-19 relatif kecil 
berimbas pada sektor pertanian di perdesaan dibanding dengan sektor 
manufaktur di perkotaan maupun sektor jasa seperti pariwisata (Yusuf et. 
al 2020). Sektor pertanian terutama tanaman pangan, secara alamiah tidak 
akan mengalami dampak yang parah seperti sektor lain. Hal ini karena sifat 
komoditas pangan yang memiliki elastisitas permintaan yang rendah. Ketika 
ekonomi mengalami booming, permintaan tidak akan meningkat pesat, 
sedangkan ketika resesi, seperti saat pandemi COVID-19 ini permintaannya 
tidak akan turun secara drastis.
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Namun demikian dengan adanya kontraksi terhadap demand export dan 
variabilitas iklim maka semakin memberikan tekanan berat pada produksi 
sektor pertanian di perdesaan. Studi ini akan melakukan assessment dampak 
COVID-19 yang dikombinasikan dengan berbagai guncangan seperti 
variabilitas iklim, tekanan terhadap permintaan ekspor komoditas unggulan 
Indonesia serta adanya mobilitas penduduk dari kota dan desa serta adanya 
skenario stimulus pemerintah terhadap ekonomi perdesaan.

4.3 Perkiraan Dampak COVID-19: Model 
Computable General Equilibrium Recursive 
Dynamic 

Assessment dampak COVID-19 terhadap sektor pertanian yang merupakan 
basis produksi bagi perdesaan menggunakan model Computable General 
Equilibrium (CGE) Recursive Dynamic1. Selain produksi, dampak terhadap 
kesempatan kerja juga menjadi fokus analisis. Hal ini sejalan dengan teori 
ekonomi dimana permintaan Tenaga Kerja (TK) merupakan permintaan 
turunan (derived demand) dari output. Apabila output mengalami penurunan 
sebagai dampak dari COVID-19, maka kesempatan kerja juga akan mengalami 
penurunan, pengangguran akan mengalami peningkatan.

Berbagai skenario digunakan untuk menangkap dampak COVID-19  
di antaranya skenario berat (B) berupa penurunan produktivitas output 
pertanian dan non pertanian, penurunan permintaan ekspor disertai dengan 
penurunan produktivitas tenaga kerja dan tanpa stimulus; skenario sangat 
berat (SB) berupa skenario berat dikombinasikan dengan guncangan karena 
risiko variabilitas iklim dan fenomena migrasi kota desa yang semakin 
menurunkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian; skenario sangat 
berat dengan stimulus pesimis (SBSP) yang merupakan kombinasi dari 
skenario sangat berat yang dikombinasikan dengan mitigasi social safety net 
pada target rumah-tangga di perdesaan dan perkotaan dan terakhir skenario 
sangat berat dengan stimulus optimis (SBSO) yang merupakan kombinasi 
dari skenario sangat berat dengan mitigasi social safety net pada target rumah 
tangga di perdesaan dan perkotaan disertai dengan pemulihan sektor pertanian 

1 Lihat Studi Widyastutik et.al (2020), “Prediksi Berbasis Skenario terhadap Situasi Pangan di 
Indonesia Akibat COVID-19: Pendekatan CGE”
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dan non pertanian karena stimulus pemerintah. Berbagai sumber data historis 
dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), 
Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, 
Kementerian Perdagangan digunakan sebagai besaran untuk melakukan 
assessment dampak COVID-19 terhadap ekonomi perdesaan dengan model 
CGE recursive dynamic.

4.3.1 Dampak COVID-19 pada Aktivitas Ekonomi Desa
Wilayah perdesaan di Indonesia didominasi oleh sektor pertanian. Hasil 
assessment dengan model CGE recursive dynamic menunjukkan bahwa 
guncangan dari sisi demand (AD) dan supply (AS) sebagai dampak COVID-
19 memberikan tekanan negatif pada sektor pangan yang dihasilkan oleh 
wilayah perdesaan. Tekanan terhadap produksi pangan seperti padi, jagung, 
ubi jalar, ubi kayu, umbi-umbian lainnya, kacang tanah, kedelai, kacang-
kacangan serta padi-padian dan bahan makanan lainya semakin dalam ketika 
skenario SB yang merupakan skenario berat tanpa stimulus dikombinasikan 
dengan guncangan pada sisi AS karena risiko variabilitas iklim dan fenomena 
migrasi kota desa yang semakin menurunkan produktivitas tenaga kerja di 
sektor pertanian. Sektor pertanian ditengarai merupakan sektor yang rentan 
terhadap variabilitas iklim (Purboningtyas et al. 2018). Perubahan iklim 
berdampak terhadap perubahan sistem fisik dan biologis lingkungan seperti 
peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air 
laut, perubahan pola angin, masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi 
spesies dan ukuran populasi, dan frekuensi serangan hama penyakit tanaman 
(Balitbangtan 2011). Studi ini sejalan dengan FAO (2016) yang menemukan 
bahwa salah satu ancaman paling serius terhadap masa depan keberlanjutan 
ketahanan pangan adalah implikasi perubahan iklim. Fenomena alam ini 
diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk 
sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dampak dari variabilitas iklim akan 
menimbulkan kerentanan bagi rumah tangga petani (Purboningtyas et al. 
2018). Pada skenario SB ini terjadi penurunan produksi padi (10,40%), 
jagung (13,34%), ubi jalar (10,64%), ubi kayu (10,80%), kacang tanah 
(16,26%), kedelai (22,69%), kacang-kacang lainnya (6,02%), padi-padian 
dan bahan makanan lainnya (40,10%). Besar kecilnya kontraksi tidak hanya 
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tergantung dari besaran shock yang terjadi pada masing-masing komoditas 
pangan namun juga respon masing-masing sektor terhadap guncangan yang 
ada. Dampak COVID-19 yang memengaruhi kinerja sektor tanaman pangan 
secara signifikan akan secara langsung berdampak pada ketahanan ekonomi 
desa. Hal ini dikarenakan 60,87 persen dari akumulasi desa berbasis pertanian 
di Indonesia didominasi oleh desa dengan potensi utama tanaman pangan 
mencakup padi dan palawija.

Gambar 39 Komposisi desa berbasis pertanian di Indonesia Tahun 2018

Sumber: BPS (2018)

Penurunan output akan memengaruhi kemampuan suatu sektor terhadap 
penyerapan tenaga kerja. Pada skenario B, hampir semua sektor pangan 
mengalami penurunan penyerapan TK, seperti padi (-17,78%), jagung 
(-1,65%), ubi jalar (-3,45%), ubi kayu (-1,70%), umbi-umbian lainnya 
(-23,57%), kacang tanah (-4,32%), kedelai (-0,64%). Pada skenario sangat 
berat tanpa stimulus, selain variabilitas iklim, diskenariokan terjadi mobilitas 
TK dari perkotaan ke perdesaan. Sektor pertanian dalam hal ini pangan 
menjadi buffer sector dalam menampung TK yang melakukan migrasi dari 
kota ke desa. Pada skenario ini, hasil simulasi menunjukkan penyerapan TK 
mengalami peningkatan (penurunannya lebih rendah dibanding skenario 
sebelumnya) untuk beberapa sektor. Tekanan negatif pada padi berkurang 
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menjadi -7,89%, umbi-umbi lainnya menjadi -12,77% bahkan beberapa 
tumbuh positif, seperti jagung 0,43%, ubi jalar 5,24%, ubi kayu 4,24%, dan 
kacang-kacangan 9,92%.

Secara umum, mayoritas sektor pangan memiliki respons yang lebih baik 
khususnya jika diberikan stimulus. Dampak stimulus optimis untuk hampir 
sebagian komoditas pangan menunjukkan bahwa tekanan negatif berupa 
penurunan produksi semakin berkurang secara signifikan dibandingkan 
dengan skenario sangat berat tanpa stimulus. Penurunan output sektor pangan 
semakin kecil seperti padi (2,86%), jagung (1,49%), ubi jalar (5,08%), ubi 
kayu (5,53%), kacang tanah (11,02%), kedelai (19,42%), kacang-kacang 
lainnya (0,23%). Hal ini mengimplikasikan bahwa bantuan sosial dan 
stimulus pada sektoral dalam jangka pendek diperlukan untuk menahan 
tekanan negatif dari dampak COVID-19 sehingga dapat membantu upaya 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adanya stimulus baik pesimis maupun 
optimis tidak hanya mengurangi tekanan negatif pada output, namun juga 
membantu memulihkan sektor untuk menyerap tenaga kerja. Hampir semua 
sektor seperti padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah dan kacang-
kacangan lainnya mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Seperti halnya tanaman pangan, sektor peternakan dan perikanan mengalami 
kontraksi yang sangat dalam ketika disimulasikan skenario sangat berat tanpa 
stimulus. Pada skenario ini, unggas mengalami kontraksi sebesar 11,41%, 
hasil pemotongan hewan sebesar 23.23%, ikan sebesar 8,93%, udang sebesar 
9,16%, biota air lainnya 10,16% dan rumput laut sebesar 11,65%. Namun 
demikian, kehadiran stimulus optimis mampu menahan tekanan negatif 
penurunan output. Penurunan output pada skenario sangat berat dengan 
stimulus optimis relatif lebih kecil untuk unggas 4,41%, hasil pemotongan 
hewan sebesar 12,20%, ikan sebesar 5,80%, udang sebesar 7,17%, biota air 
lainnya 7,91% dan rumput laut sebesar 9,16%.

Tidak hanya sektor pangan dan perikanan serta peternakan, komoditas 
hortikultura seperti sayur-sayuran dan biofarmaka mengalami kontraksi. 
Kontraksi tertinggi pada skenario sangat berat tanpa stimulus yaitu masing-
masing 13,15% dan 7,42%.
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Berbeda dengan sayur-sayuran yang mengalami kontraksi, buah-buahan 
mengalami ekspansi di saat pandemi COVID-19. Peningkatan permintaan 
buah-buahan di tengah pandemi COVID-19 direspons dengan peningkatan 
produksi buah-buahan. Hal ini disebabkan buah-buahan merupakan asupan 
sumber serat, vitamin dan mineral untuk meningkatkan imunitas tubuh di 
kala pandemi COVID-19.

Hasil studi ini juga mengkonfirmasi adanya kontraksi pada sektor-sektor 
makanan olahan seperti hasil pengolahan dan pengawetan daging, ikan kering 
dan ikan asin, hasil pengolahan dan pengawetan ikan, hasil pengolahan dan 
pengawetan buah-buahan dan sayur-sayuran, minyak hewani dan nabati, 
makanan dan minuman terbuat dari susu, tepung lainnya dan tepung 
gandum dan tepung meslin. Kontraksi output pada sektor makanan olahan 
paling dalam terjadi ketika disimulasikan skenario sangat berat tanpa 
stimulus yang merupakan kombinasi penurunan output dan produktivitas 
TK disertai guncangan pada sisi AS karena risiko variabilitas iklim dan 
fenomena migrasi kota desa yang semakin menurunkan produktivitas tenaga 
kerja di sektor pertanian. Adanya guncangan pada output dan produktivitas 
disertai variabilitas iklim dan fenomena migrasi kota desa menyebabkan 
tekanan negatif pada sektor pertanian baik pangan, perikanan, peternakan 
dan hortikultura yang merupakan penyedia input bagi sektor makanan olahan. 
Selain itu sektor pengolahan yang didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) mengalami kesulitan cash flow selama pandemi sehingga 
menunjukkan efek penurunan output. Dari sisi permintaan, kebijakan 
PSBB mengakibatkan konsumen melakukan stockpiling sebagai antisipasi 
pembatasan pergerakan. Stockpiling juga diindikasikan sebagai dampak 
gangguan pada sistem distribusi pangan. Stockpiling dapat membuat sisi 
permintaan tidak dapat terprediksi. Ketika dilakukan stimulus baik pesimis 
maupun optimis pada sektor makanan olahan, hanya ikan kering dan ikan 
asin; makanan olahan tepung gandum dan meslin; hasil penggilingan padi 
dan penyosohan beras; mi makaroni dan sejenisnya; kedelai olahan yang 
mampu tumbuh positif. Beberapa makanan olahan, inputnya berbasis impor 
seperti mi, makanan olahan gandum dan kedelai.
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Tidak hanya sebagai basis produksi sektor pangan dan penyedia input untuk 
industri yang berbasis pertanian, wilayah perdesaan juga menjadi sentra 
produksi komoditas ekspor seperti kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi dan 
teh. Namun, komoditas unggulan ekspor tersebut selama pandemi COVID-
19 mengalami kontraksi output dan penurunan penyerapan tenaga kerja 
akibat pelemahan permintaan ekspor. Selama ini berbagai studi menunjukkan 
bahwa komoditas unggulan ekspor seperti sawit memiliki dampak positif 
bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan (Rusmawadi 2007; Imbiri 
2010; Syamsudin 2011). Perkebunan kelapa sawit memiliki karakteristik 
usaha yang membutuhkan banyak tenaga kerja (labor intensive), baik yang 
terampil maupun yang tidak terampil. Kontraksi pada komoditas unggulan 
ekspor pada berbagai skenario memiliki besaran bervariasi. Dalam kondisi 
pandemi COVID-19, kontraksi demand ekspor menyebabkan output 
mengalami penurunan dan berdampak pada penurunan penyerapan tenaga 
kerja walaupun ketika diskenariokan adanya stimulus mampu meningkatkan 
kemampuan sektor dalam menyerap tenaga kerja (TK). Seperti halnya sektor 
pangan, sektor perkebunan yang merupakan andalan ekspor ini ketika 
terjadi mobilitas TK dari kota ke desa menjadi buffer stok bagi penampungan 
TK dari wilayah perkotaan. Pada skenario ini, penyerapan TK mengalami 
peningkatan.

Di masa pandemi COVID-19, input sektor pertanian seperti pupuk 
dan pestisida mengalami kontraksi. Oleh karena itu diperlukan mitigasi 
ketersediaan dan akses terhadap input sektor pertanian untuk resiliensi sektor 
pertanian. Stimulus telah mampu mendorong output dan input pertanian 
untuk pupuk, sementara itu stimulus belum mampu mendorong kenaikan 
output pasar pestisida.

Prediksi model CGE menunjukkan pentingnya sektor pertanian di wilayah 
perdesaan sebagai penyedia pangan, input industri pengolahan maupun 
komoditas ekspor. Sektor pertanian di perdesaan juga memiliki kemampuan 
untuk menampung limpahan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan 
di perkotaan. Temuan ini sejalan dengan studi Yusuf et al. (2020) yang 
menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan buffer sector ketika pandemi 
COVID-19. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan kepada 
ekonomi perdesaan. Desa merupakan sentra produksi pangan, penyedia 
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input industri pengolahan dan komoditas unggulan ekspor. Oleh karena itu, 
stimulus ekonomi di perdesaan sangat diperlukan untuk menyelamatkan 
sektor riil pasca COVID-19. Dalam UU No 6 Tahun 2014 telah diamanatkan 
tentang pengembangan desa dan kawasan perdesaan di mana bertujuan 
untuk mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi dan bahkan sentra 
industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Ketahanan sektor pertanian yang menjadi basis produksi di kawasan perdesaan 
ini diperlukan mengingat guncangan pada ekonomi kawasan perdesaan akan 
berkontribusi pada ekonomi nasional. 

Secara nasional PDB riil akan mengalami tekanan ketika terjadi guncangan 
AD dan AS diperkuat dengan guncangan pada sisi AS karena risiko 
variabilitas iklim dan fenomena migrasi kota desa yang semakin menurunkan 
produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. PDB riil turun sebesar minus 
3,53% dibanding skenario berat tanpa stimulus minus 1,35%. Dampak 
skenario sangat berat dengan stimulus pesimis pada PDB riil Indonesia ini 
sejalan dengan prediksi OECD (2020) yang merilis proyeksi pertumbuhan 
ekonomi Indonesia berada antara rentang -2,8% hingga -3,9%. Angka ini 
juga tidak terlalu jauh dengan prediksi Kementerian Keuangan (2020) yang 
memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional akan negatif 3,8% pada kuartal 
II-2020. Angka proyeksi ini tentunya tergantung dari skenario penyebaran 
COVID-19. Berdasarkan simulasi, kontraksi terhadap PDB riil menjadi 
semakin berkurang, ketika disimulasikan skenario sangat berat dengan 
stimulus optimis dimana PDB riil kembali menjadi positif walaupun kurang 
dari 1% yaitu 0,8%.

Penurunan aktivitas sosial dan ekonomi di negara tujuan ekspor dapat dilihat 
pada hasil simulasi yang menunjukkan kontraksi ekspor Indonesia. Kontraksi 
ekspor akibat pelemahan perekonomian negara tujuan ekspor utama 
Indonesia ternyata juga disertai disrupsi global value chain, dan implementasi 
inward looking policies untuk mengamankan perekonomian masing-masing 
negara telah memberikan konsekuensi terhadap defisit neraca perdagangan 
Indonesia. Defisit pada skenario sangat berat tanpa stimulus lebih besar 
dibandingkan dengan skenario berat tanpa stimulus. Hasil ini diakibatkan 
oleh beberapa faktor. Pertama, variabilitas iklim memengaruhi produktivitas 
sektor pertanian di kawasan perdesaan sehingga menekan produksi yang 
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dihasilkan dan berdampak pada kontraksi ekspor. Kedua, turunnya PDB 
riil dari mitra dagang Indonesia sehingga menyebabkan tekanan pada sisi 
demand ekspor. Ketiga, stimulus safety net mendorong kenaikan permintaan 
terutama impor sehingga impor mengalami peningkatan menjadi 2,83% dari 
semula minus 0,03%. Kondisi ini menyebabkan neraca perdagangan defisit 
lebih besar sehingga rasio perdagangan terhadap PDB semakin berkurang 
dari 2,81% menjadi 6,18%. Dampak lanjutan dari kontraksi penawaran (AS) 
terhadap bahan pangan berkontribusi pada peningkatan inflasi baik pada 
skenario berat dan sangat berat tanpa stimulus maupun skenario sangat berat 
dengan stimulus pesimis.

Dengan demikian, ketahanan pangan nasional dapat disangga oleh desa, 
dengan melihat potensi unggulan dari masing-masing desa. Ketahanan pangan 
adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang 
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 
aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan 
dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, 
aktif dan produktif secara berkelanjutan.

4.3.2 Dampak COVID-19 pada Pendapatan dan 
Pengeluaran Berdasarkan Klasifikasi Rumah Tangga

Prediksi konsumsi pada masa pandemi terutama pada skenario berat 
menunjukkan masyarakat mengurangi konsumsi riil sebesar 1,12%. Hal ini 
sejalan dengan kondisi ekonomi yang terdampak NPI penanganan COVID-
19, di mana banyak sektor yang terhenti kegiatan ekonominya melakukan 
respons dengan mengurangi jam kerja dan gaji karyawan, bahkan banyak 
mengurangi karyawan. Pada keseluruhan simulasi, terjadi penurunan 
pendapatan pada seluruh klasifikasi rumah tangga (RT). Pada rumah tangga 
perdesaan, skenario berat menekan pendapatan RT lebih tinggi sementara 
itu pada rumah tangga perkotaan, skenario sangat berat lebih menurunkan 
pendapatan RT. Apabila dibandingkan antara rumah tangga perdesaan 
dengan perkotaan, rumah tangga perdesaan lebih tahan dibanding masyarakat 
perkotaan, di mana ditunjukkan dengan penurunan pendapatan yang relatif 
lebih kecil dibanding perkotaan. Penurunan pendapatan lebih tinggi pada RT 
di perkotaan dibandingkan perdesaan sebagai dampak sektor manufaktur dan 



IPB University - Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 

66

jasa yang tidak beroperasi. Apabila fokus pada perdesaan, potensi penurunan 
pendapatan nominal pada klasifikasi RT miskin di perdesaan terjadi pada 
rural 1 (buruh pertanian), rural 2 (pengusaha pertanian) dan rural 3 (rumah 
tangga bukan pertanian golongan rendah di perdesaan, pengusaha bebas 
golongan rendah, tenaga tata usaha (TU), pedagang keliling, pekerja bebas 
sektor angkutan, jasa perorangan, dan buruh kasar (Gambar 40).

Sementara itu, ketika disimulasikan skenario stimulus baik pesimis maupun 
optimis, tekanan terhadap pendapatan semakin berkurang pada keseluruhan 
klasifikasi RT. Bahkan mendorong peningkatan konsumsi RT pada keseluruhan 
klasifikasi. Stimulus bantuan sosial menstimulasi peningkatan AD yang pada 
akhirnya diharapkan mampu menggerakan sektor riil. Stimulasi social safety 
net disertai peningkatan produktivitas sektor mampu mendorong peningkatan 
konsumsi jauh lebih tinggi (skenario sangat berat dengan dampak stimulus 
optimis). 

Gambar 40 Dampak skenario COVID-19 terhadap pendapatan dan 
pengeluaran RT

4.4 Strategi Mitigasi Berbasis Perekonomian Desa

4.4.1 Implementasi Strategi Mitigasi melalui Stimulus 
Produktif 

Sektor-sektor produksi pada sektor pariwisata, jasa dan manufaktur dan di 
wilayah perkotaan mengalami dampak penurunan yang bervariasi dengan 
trend penurunan yang cukup besar akibat pandemi COVID-19. Penurunan 
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ini harus ditahan, dan bahkan dikembalikan kepada trend pertumbuhan 
ekonomi. Analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian 
berdasarkan berbagai skenario menunjukkan pentingnya menahan dampak 
COVID-19 melalui stimulus ekonomi pada sisi produksi. Skenario analisis 
menunjukkan peran ini dapat diemban oleh sektor pangan dan juga wilayah 
perdesaan untuk menahan laju penurunan ekonomi nasional. Oleh karena 
itu, perlu didesain stimulus produktif yang berorientasi pada sektor-sektor 
produksi di perdesaan dan industri perdesaan untuk mengembalikan aggregate 
supply pada pertumbuhan ekonomi kepada jalur yang diharapkan. Lebih jauh 
lagi, stimulus ini dapat merubah arah kebijakan pembangunan nasional secara 
keseluruhan.

Stimulus produktif pada sektor terkait pangan di perdesaan dapat didesain 
mengikuti penciptaan nilai pada rantai nilai dan rantai pasok komoditas pangan 
di pertanian. Secara sederhana dapat diarahkan pada tiga titik sistem pertanian, 
yaitu input, proses dan output yang disesuaikan kepada aktivitas utama dan 
aktivitas pendukung pada rantai nilainya. Pertama, pada input pertanian, 
aktivitas stimulus dapat diarahkan kepada stimulus yang memberikan jaminan 
ketersediaan input pertanian seperti pupuk, obat-obatan dan sarana prasarana 
pertanian sangat diperlukan untuk menjamin operasional sektor pertanian. 
Contoh lain pada sektor peternakan dan perikanan adalah jaminan pakan 
ternak, alat tangkap dan sarpras perikanan. Stimulus tersebut dapat berupa 
kebijakan bantuan sosial produktif, relaksasi kredit, dan subsidi bunga kredit 
untuk input di sektor pertanian. Untuk UMKM di perdesaan, bansos bahan 
baku juga menjadi salah satu alternatif intervensi kebijakan pemerintah.

Kedua, pada proses pertanian, stimulus ekonomi pada proses aktivitas 
produksi budidaya pertanian, budidaya perikanan dan peternakan menjadi 
penting. Hal ini juga harus didampingi oleh stimulus dalam pengembangan 
dan penerapan berbagai inovasi. Stimulus lain dapat diberikan dalam bentuk 
yang serupa pada bantuan sosial produktif dan relaksasi kredit pada aktivitas 
produksi pertanian. Relaksasi kredit dapat dilakukan dengan restrukturisasi 
pinjaman bank hingga pinjaman dengan bunga murah. Selain itu bantuan 
sosial khusus dapat diberikan kepada penerapan inovasi produksi pertanian 
berbasis digital, baik di greenhouse maupun di open field. Ketiga, pada sisi 
output pertanian, aktivitas produktif pascapanen, logistik dan rantai pasok, 
serta aktivitas pemasaran komoditas pertanian juga perlu diberikan stimulus 
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produktif. Perhatian khusus dapat diarahkan kepada aktivitas ini yang 
berbasis digital. Hal ini akan menggerakan barang dari wilayah produksi di 
perdesaan ke pasar-pasar sehingga akan meningkatkan pergerakan ekonomi. 
Tentunya penguatan sarana dan prasarana digital serta fasilitasi pengetahuan 
pelaku/agen ekonomi desa terkait ekonomi digital perlu diperkuat. Stimulus 
ekonomi pada ketiga titik sistem produksi ini didesain dalam kerangka besar 
pengembangan industri perdesaan.

Desain stimulus produktif dapat diberikan kepada industri lain yang 
menunjang pertumbuhan dan integrasi industri tersebut terhadap industri 
perdesaan. Keterkaitan industri perdesaan dengan industri lainnya menjadi 
sangat vital, tidak hanya dilihat dalam kerangka hubungan sebagai penyedia 
input produksi. Desain stimulus produktif seharusnya diarahkan untuk 
memajukan industri perdesaan dan sektor-sektor di dalamnya. Sektor pertanian 
dan industri perdesaan harus dibesarkan untuk menjamin penyerapan tenaga 
kerja di desa semakin baik dan juga mengurangi tekanan dan ketergantungan 
kepada industri tersier di perkotaan yang sebagian besar rentan dengan krisis 
ekonomi.

Stimulus pada sistem produksi pertanian dan industri perdesaan tersebut harus 
ditunjang dengan stimulus lain yang meningkatkan partisipasi angkatan kerja. 
Hal ini sangat penting mengingat peran pertanian dan perdesaan mampu 
menampung angkatan kerja dan menyerap pelaku usaha baru. Oleh karena 
itu, stimulus produktif perlu memanfaatkan peluang optimalisasi kartu pra 
pekerja. Optimalisasi kartu pra kerja dapat diprioritaskan kepada angkatan 
kerja baru yang dapat dan mau bekerja di sektor pertanian. Sehingga, 
stimulus produktif untuk meningkatkan perekonomian dari sisi produksi 
dapat memiliki dual mode dengan stimulus konsumtif. Optimalisasi kartu 
pra-kerja diharapkan memiliki dampak tidak langsung kepada peningkatan 
pendapatan dan penguatan daya beli masyarakat pada angkatan kerja baru. 
Dengan demikian, pertumbuhan sektor pertanian dan industri perdesaan 
dapat berkontribusi meningkatkan aggregate supply dalam penyelamatan 
perekonomian nasional.

Sebagian besar pelaksanaan stimulus produktif untuk produksi pertanian 
dan industri perdesaan pada lingkup katalisator lingkungan usaha dan 
ekonomi dapat diberikan kepada BUMDES. Peran BUMDES sebagai 
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agen perekonomian di dalam melaksanakan kegiatan penyediaan input, 
penunjang produksi, pasca panen dan distribusi serta pemberian fasilitas 
kredit dan manajemen keuangan bagi para petani, nelayan dan peternak akan 
mempercepat implementasi strategi mitigasi. Peran lain yang dapat diambil 
oleh BUMDES/BUMDESMA adalah menjadi bagian logistik pangan 
nasional, khususnya dalam persediaan pangan. Jika BUMDES mampu mandiri 
dan saling terintegrasi dapat menjadi kekuatan yang menggerakan logistik 
sektor pertanian dan industri perdesaan. Di sisi lain, peranan BUMDES juga 
dapat diarahkan untuk mendorong pemanfaatan stimulus produktif berbasis 
teknologi dan penyerapan tenaga kerja di perdesaan pada sektor pertanian.

4.4.2 Implementasi Strategi Mitigasi melalui Stimulus 
Konsumtif

Stimulus pada sektor-sektor produksi tidak akan mampu memberikan 
dampak yang baik tanpa stimulus pada penguatan daya beli masyarakat. 
Khususnya pada masa resesi ekonomi global yang menurunkan impor produk 
dari Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi lokal dan perdesaan 
menjadi vital dalam sisi produksi. Namun, pada akhirnya peningkatan daya 
beli masyarakat menjadi tumpuan agar hasil produksi pertanian dan industri 
desa dapat memiliki pasar dan mendorong perputaran ekonomi.

Dalam analisis dasar berbasis skenario, stimulus produktif dan stimulus 
konsumtif mampu mengembalikan daya tahan ekonomi nasional. Berdasarkan 
hasil simulasi CGE recursive dynamic, PDB riil bahkan kembali positif menjadi 
0,81% setelah mengalami tekanan pada skenario berat tanpa stimulus yang 
mencapai negatif 1,35%, skenario sangat berat tanpa stimulus sebesar 
minus 3,53% dan skenario sangat berat dengan stimulus pesimis minus 
3,48%. Daya beli masyarakat yang menurun akibat dampak COVID-19 harus 
diperkuat dengan stimulus ekonomi konsumtif yang mampu meningkatkan 
aggregate demand. Kombinasi stimulus dari sisi konsumsi dan produksi ini 
mampu meningkatkan upah riil (skenario sangat berat dengan stimulus 
optimis) sebesar 0,01% sehingga mampu meningkatkan konsumsi riil secara 
nasional sebesar 8,89%. Penciptaan AD menjadi kunci pemulihan ekonomi 
yang tidak terpisah, dan menjadi jaminan untuk dampak stimulus produktif 
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yang efektif. Peran penting penciptaan AD adalah untuk menyerap AS yang 
distimulasi oleh berbagai kebijakan sebagai bagian dari upaya Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN).

Rekayasa penciptaan AD oleh pemerintah pada masa pandemi COVID-19 
dapat dilakukan pada skala nasional maupun pada skala perdesaan. Stimulus 
konsumsi pada skala nasional untuk menunjang perekonomian dapat berupa 
social safety net maupun stimulus permintaan di sektor riil baik dalam bentuk 
input bahan baku maupun produk akhir dari sektor-sektor pertanian dan 
industri perdesaan yang mendapatkan prioritas stimulus produktif. Hal 
ini dapat dilaksanakan dengan melihat keterkaitan antar sektor dan antar 
wilayah. Stimulus konsumtif antar sektor pada masing-masing wilayah 
dapat memberikan gambaran alokasi stimulus konsumtif yang tepat secara 
nasional. Proses ini memberikan peta jalan untuk keberhasilan stimulus 
produktif pada sektor pertanian dan industri pertanian. Peta jalan ini akan 
memberikan rencana aksi yang terarah dan terukur pada rekayasa permintaan 
(aggregate demand) yang berbentuk bantuan sosial dalam jaring pengaman 
sosial (social safety net). Pada skala nasional, secara umum bantuan sosial ini 
harus direkayasa untuk meningkatkan konsumsi pangan yang berbasis kepada 
produk pertanian dan industri perdesaan.

Stimulus konsumsi pada tingkat wilayah perdesaan harus dapat didesain 
untuk mendorong rumah tangga desa dalam melakukan pergerakan 
perdagangan antar desa. Rekayasa aggregate demand di perdesaan seharusnya 
didesain tidak hanya pada kebutuhan primer namun juga sekunder dan 
tersier. Hal ini ditunjang dengan data potensi desa yang dapat memberikan 
gambaran peluang dan peta keterkaitan antar desa pada wilayah tertentu pada 
kebutuhan-kebutuhan tersebut. Berdasarkan data potensi desa maka dapat 
diidentifikasi setiap wilayah perdesaan memiliki keunggulan produk yang 
berbeda yang khas. Rekayasa aggregate demand melalui stimulus konsumtif 
pada rumah tangga perdesaan dapat dimanfaatkan dengan menghidupkan 
peranan pasar-pasar kecamatan. Pasar-pasar tersebut harus mampu untuk 
menjadi lebih modern dari sisi pelayanan dan terintegrasi dalam konteks 
keterkaitan kebutuhan masyarakat dan produksi dari industri perdesaan.  
Di sisi ini, peranan logistik pertanian dan logistik industri pertanian antar 
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desa menjadi vital untuk mendukung stimulus konsumsi antar desa memiliki 
daya ungkit pemulihan ekonomi. Logistik di perdesaan merupakan hal vital 
yang perlu dibenahi secara komprehensif.

Logistik perdesaan mencakup transportasi, distribusi, penyimpanan, 
penanganan bahan, serta untuk mendukung produksi dan konsumsi di 
suatu wilayah maupun antar wilayah. Dalam hal ini mencakup inbound dan 
outbound logistics. Mengingat komoditas pertanian memiliki karakteristik yang 
berbeda dengan komoditas lainnya seperti bersifat musiman, mudah rusak 
dan perlu penanganan khusus maka perlu revitalisasi logistik di perdesaan. 
Hal tersebut diharapkan dapat mendukung para petani/peternak/nelayan/
masyarakat sekitar hutan untuk mendistribusikan hasil produk secara efisien, 
meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat konektivitas antar wilayah. 

Selain logistik, hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam rantai pasok 
di perdesaan adalah arus informasi dan keuangan. Teknologi informasi 
dan komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan pasca COVID-19 
dalam aliran informasi dan keuangan. Seiring dengan perkembangan era 
digital, internet merupakan salah satu teknologi yang hadir guna memenuhi 
kebutuhan yang lebih efektif, efisien, dan dinamis. Pengembangan e-logistic 
untuk penyebaran informasi secara terbuka terkait harga, kebutuhan 
(konsumsi), produksi dan stok dari produk pangan sangat urgent dilakukan. 
Selain itu terkait dengan pemasaran, e-commerce berbasis produk di perdesaan 
perlu dikembangkan seiring dengan pertumbuhan berbagai platform bisnis 
di Indonesia. aktivitas berbasis digital diharapkan juga dapat memperpendek 
alur rantai pasok sehingga para petani dapat menerima keuntungan yang lebih 
besar, serta keterlibatan dalam rantai tersebut lebih tinggi.

Upaya menghidupkan ekonomi perdesaan pada saat pandemi COVID-19 
tentunya harus disertai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. Terakhir, secara keseluruhan sinergi dan koordinasi antar seluruh 
stakeholder baik pemerintah daerah dengan pusat, kementerian/lembaga, 
serta masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat ekonomi desa pasca 
pandemi COVID-19 agar tetap berdaya lenting tinggi sehingga mampu 
menjadi buffer stock bagi ketahanan ekonomi nasional, khususnya pangan.





B EKOSISTEM DESA 
BERKETAHANAN

1. KEBIJAKAN FISKAL INKLUSIF DAN 
BERKELANJUTAN DI PERDESAAN

1.1 Hubungan Keuangan Pusat, Daerah dan Desa
Dalam pembangunan desa atau revitalisasi desa dan perdesaan, peran 
pemerintah desa, daerah dan nasional sangat penting. Kemampuan 
pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan publik akan menentukan 
arah pembangunan masyarakat dan perkembangan perekonomian Indonesia, 
daerah dan desa. Peran pemerintah akan memberikan dampak yang baik 
bagi masyarakat apabila kebijakan tersebut tepat sasaran dalam menuntaskan 
permasalahan yang ada diantara masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang 
efektif pada setiap kebijakan dibutuhkan manajemen yang baik dalam 
pengelolaan kebijakan fiskalnya. Manajemen kebijakan tersebut secara 
makro dan mikro dapat dilihat dari pengelolaan anggaran pendapatan dan 
belanja negara (APBN), daerah provinsi dan kabupaten (APBD) dan desa 
(APBDes).

Manajemen kebijakan fiskal tersebut harus diatur dalam Undang-Undang 
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, yaitu suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur 
hak dan kewajiban keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, Pemerintahan Provinsi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota, 
dan antar-Pemerintahan Daerah setingkat dan lintas Pemerintahan Daerah 
yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan 
undang-undang. Dengan pemikiran yang serupa, perlu juga diatur dalam 
suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai kondisi daerahnya 
dan kondisi desa-desa yang ada di daerahnya.
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Hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah meliputi 
pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan 
kepada Daerah sesuai prinsip money follows function. Pembagian urusan antar 
tingkat pemerintahan dapat dilihat dalam Gambar 41. Sekitar sepertiga 
APBN adalah dana transfer yang dikelola dalam APBD. Hubungan 
keuangan tersebut di antaranya adalah:

a. Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Operasional);

b. Dana Insentif Daerah (DID); 

c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan untuk Daerah tertentu 
yang ditetapkan dalam Undang-Undang (asimetrik desentralisasi); 

d. Dana Desa; 

e. Hibah; 

f. Pemberian sumber Penerimaan Daerah; dan

g. Pemberian kewenangan belanja.

Pemberian sumber Penerimaan Daerah, meliputi:

a. Kewenangan untuk mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah;

b. Opsen; dan

c. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan dan 
Pertambangan.

Pemberian kewenangan belanja, meliputi:

a. Belanja sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah, serta selaras dengan 
prioritas nasional; dan

b. Belanja tertentu yang telah ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah. 

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir 
kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, klasifikasi urusan 
pemerintahan terdiri atas 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, 
urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan 
pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah 
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urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum adalah 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala 
Pemerintahan, yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala pemerintahan 
Daerah. Gambar 41 menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.

Gambar 41 Pembagian urusan antar tingkat pemerintahan

Dana transfer dari APBN yang dikelola dalam APBD masuk sebagai 
Pendapatan Daerah (APBD Provinsi/Kabupaten/Kota). Kemudian beberapa 
dana transfer yang harus ditransfer dan dikelola di desa dalam APBDes, 
dimasukan sebagai Belanja Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Belanja Daerah 
ini merupakan sebagian pendapatan Desa yang dikelompokkan sebagai dana 
transfer ke desa dalam APBDes. Hubungan Keuangan Kabupaten/Kota dan 
Desa secara ringkas dapat dilihat dalam Gambar 42. Serupa dengan DID, 
dalam hubungan keuangan Kabupaten/Kota dan Desa ini, Pemda dapat 
memberikan Dana Insentif Desa (DIDes) bagi desa yang mempunyai kinerja 
pembangunan desa sesuai yang diharapkan untuk memotivasi desa berkinerja 
lebih baik lagi. Sumbernya dapat dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang 
berasal dari Dana Transfer Umum (DBH dan DAU), dan/atau sumbernya 
dari Belanja Bagi Hasil ke Desa yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (PDRD).
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Gambar 42 Hubungan Keuangan Kabupaten/Kota dan Desa

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
ditugaskan kepada Daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan 
urusan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan, tidak 
dimasukkan dalam APBD. Sekitar sepertiga APBN merupakan belanja 
pusat di daerah yang tidak dimasukkan dalam APBD adalah dana tugas 
pembantuan dan dana instansi vertikal. Oleh karena dua-pertiga APBN 
dibelanjakan di daerah maka pembangunan nasional sangat tergantung 
sekali dari kinerja pembangunan di daerah dan/atau desa.

Beberapa contoh Dana Tugas Pembantuan berbasis desa yang pernah 
dilaksanakan dan asal program Kementerian/Lembaganya (K/L) adalah:

•	 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 
(BNPP)

•	 Program Pengelolaan sumber daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
(KKP)

•	 Program Pengelolaan sumber daya Air (Kemen PU)

•	 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (Kemendag)

•	 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Kemenkes)

•	 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 
(Kementan)

•	 Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 
(Kementan)
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Selain penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau 
ditugaskan kepada Daerah, hubungan keuangan antara Pemerintah dan 
Pemerintahan Daerah mencakup juga Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), serta pemantauan dan evaluasi. 
Begitu juga seharusnya di desa, misalnya harus ada pengelolaan keuangan Desa 
(PKDes) dan Sistem informasi Keuangan Desa (SIKDes) untuk pemantauan, 
evaluasi dan pengendalian karena begitu banyak sebenarnya program pusat/
daerah berbasis desa yang didanai, baik dikelola dalam APBD dan APBDes, 
juga dikelola di luar APBDes yang merupakan belanja pusat/daerah di desa. 

Banyak program kegiatan yang sumber dananya lebih dari satu sumber. Sebagai 
contoh yang jelas Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pendidikan dasar, yang 
mana untuk daerah yang kondisinya masih tertinggal, wilayah perbatasan, 
wilayah kepulauan, dan daerah transmigrasi dapat dialokasi dari dua sumber 
DAK, yaitu DAK Reguler dan DAK Afirmasi. Jadi perlu PKDes dan SIKDes 
yang transparan dan akuntabel untuk pencegahan fraud. Menurut catatan 
ICW, kasus korupsi Dana Desa paling banyak muncul pada 2019. Ada 46 
kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. 
Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara sampai Rp 32,3 
miliar (Ramadhan 2020). Banyaknya korupsi dana desa ini menunjukkan 
belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh 
Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa.

Selain itu, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, seringkali aturan 
penggunaan dana dikoreksi cepat, misalnya dalam Surat Edaran MenDesa 
PDTT No. 8/2020 (24 Maret) tentang Desa Tanggap COVID-19 dan 
Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam SE ini ditegaskan bahwa Dana 
Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), yaitu pekerja 
diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah 
penganggur serta anggota masyarakat marjinal lainnya; pembayaran upah 
kerja diberikan setiap hari, dengan memperhatikan protokol COVID-19. 
Selain itu Desa harus membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19.

PKDes dan SIKDes yang transparan dan akuntabel juga membutuhkan data 
desa yang presisi agar terwujud tata kelola pembangunan perdesaan yang 
baik (good governance) karena pembangunan desa akan lebih terarah dan 
kemungkinan besar setiap permasalahan yang dihadapi desa akan dengan 
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mudah terselesaikan. Sebagai ilustrasi, dalam masa pandemi COVID-19, 
dalam waktu sangat singkat, para Kepala Desa didesak pemerintah pusat 
untuk menyajikan dan memperbaharui data warga yang berpotensi terpapar 
COVID-19 non-penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 
ditetapkan sebagai target sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

1.2 Prioritas Pembangunan Perdesaan dan APBDes 
Berkualitas

Menurut Juanda et al. (2013) Belanja Berkualitas (quality spending) adalah 
belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah 
yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan 
akuntabel. Definisi ini sudah diterapkan dalam mengkaji faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas belanja dan juga perbedaan kualitas belanja antar 
provinsi di Indonesia serta perkembangan kualitas belanja Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Lampung. Oleh 
karenanya, belanja desa harus sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, 
serta selaras dengan prioritas daerahnya dan nasional.

Terkait prioritas nasional, misalnya dalam dokumen RPJMN (5 tahunan) 
dan RKP (1 tahunan) yang menghasilkan suatu tema kebijakan fiskal, 
misalnya untuk tahun 2020 adalah “APBN untuk Akselerasi Daya Saing 
melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Indikator 
output/outcome prioritas nasional yang ingin dicapai misalnya peningkatan 
pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran 
dan ketimpangan, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli. 
Ukurannya juga sekarang sudah makin jelas, sebagaimana tercantum dalam 
UU APBN 2020, Pasal 46 yang menyatakan bahwa pemerintah dalam 
melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2020 mengupayakan pemenuhan 
sasaran pembangunan yang berkualitas, yaitu dalam bentuk:

a. Penurunan kemiskinan menjadi 8,5%–9,0%;

b. Penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,8%–5,0%;

c. Penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,375–0,380; dan

d. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,51.
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Oleh karena itu, prioritas atau sasaran pembangunan desa dan perdesaan harus 
selaras dengan prioritas atau sasaran pembangunan nasional yang berkualitas 
tersebut. Jika sasaran pembangunan berkualitas tidak hanya meningkatkan 
aktivitas ekonomi saja, tetapi juga secara bersamaan mencakup penurunan 
kemiskinan dan pengangguran maka akan menurunkan Gini Ratio atau 
terjadi pemerataan hasil pembangunan. Dengan pengertian lain akan terjadi 
pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif.

Implikasi tercapainya sasaran peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 
adalah terjadinya penguatan kualitas sumber daya manusia, dalam tiga 
dimensi yang krusial, yaitu dimensi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan 
ekonomi sehingga akan terjadi akselerasi daya saing desa melalui berbagai 
inovasi. Jika semua 4 sasaran prioritas desa ini tercapai maka ini merupakan 
perwujudan kebijakan fiskal yang inklusif dan berkelanjutan yang akan 
diuraikan lebih lanjut dalam bagian berikutnya.

Program atau kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan 
berkualitas tersebut, tentu saja tergantung dari tipologi desanya sesuai 
kriteria yang digunakan, misalnya berdasarkan:
1. Hamparan Tempat Tinggal (pedalaman, pegunungan, dataran tinggi, 

dataran rendah, pesisir/pantai);

2. Pola Pemukiman;

3. Empat tipe desa pertanian;

4. Mata Pencaharian (pertanian/persawahan, perindustrian/jasa)

5. Kegiatannya (agrobisnis, agroindustri, pariwisata, non pertanian)

6. Tingkat Perkembangannya (pra desa, swadaya, swakarya, swasembada)

7. Indeks Pembangunan Desa atau Indeks Desa Membangun

Empat sasaran pembangunan berkualitas ini, hubungannya erat sekali dengan 
pemenuhan urusan wajib terkait pelayanan dasar yang harus dapat dipercepat 
capaiannya sehingga semua warga negara Indonesia menerima pelayanan 
dasar minimal sesuai yang ditargetkan oleh masing-masing Kementerian 
di pusat sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pelayanan dasar 
adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar yang apabila 
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tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak layak 
atau bahkan bisa mengakibatkan seseorang meninggal. Ada enam urusan 
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu:

a. Pendidikan;

b. Kesehatan; 

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

f. Sosial.

Untuk mempercepat pemenuhan pelayanan dasar di daerah/desa, minimal 
sesuai standar yang ditetapkan pusat (SPM), Pemerintahan Daerah yang 
terintegrasi juga dengan kebutuhan di Pemerintahan Desa perlu mengusulkan 
DAK Reguler untuk program dan kegiatan berbasis desa terkait pemenuhan 
pelayanan dasar tersebut. Intinya, berbagai program dan kegiatan di daerah 
yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) harus terpadu dan sinergi dengan berbagai program di semua desa 
yang ada di daerahnya.

Kebijakan ini sangat diperlukan karena dalam RPJMN 2020–2024, 
pembangunan desa dan kawasan perdesaan ini telah menjadi salah satu target 
kegiatan prioritas arahan pengembangan wilayah dan pemerataan karena desa 
merupakan lokus kebijakan yang paling dekat dengan masyarakat. Koordinasi 
antara pemerintahan daerah dan pemerintahan desa sangat diperlukan agar 
tujuan pembangunan desa dan kawasan perdesaan cepat tercapai, yaitu 
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa.

Dari definisi dan kajian bagaimana mengukur APBN berkualitas (Juanda, 
2019), dapat diturunkan definisi APBDes Berkualitas yang diringkaskan 
dalam Gambar 43. Anggaran Pendapatan Belanja Desa berbasis kinerja 
adalah anggaran berdasarkan Prioritas atau Sasaran Pembangunan Desa (1) 
yang akan dicapai (telah dibahas sebelumnya). Dari sasaran pembangunan 
yang akan dicapai diperlukan suatu anggaran pendapatan tertentu (2). 
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Pemerintahan Desa perlu mengoptimalkan pendapatannya, terutama dari 
Pendapatan Asli Desanya (PADes). Pemerintah Desa juga dapat mengusulkan 
sebagian pendanaan programnya melalui DAK berbasis proposal yang 
diusulkan pemerintah daerah ke pusat sehingga APBDes bersinergi dengan 
APBD di daerahnya.

Gambar 43 Diagram APBDes berkualitas

Dari pendapatan yang dianggarkan untuk mencapai sasaran pembangunan 
yang sudah ditetapkan maka dibutuhkan kombinasi alokasi belanja yang 
tepat dan optimal (3) misalnya berapa anggaran belanja infrastruktur, 
belanja pembinaan kemasyarakatan, belanja pemberdayaan masyarakat desa 
dan belanja penyelenggaraan pemerintahan (aparatur) desa. Ketepatan alokasi 
belanja desa ini sesuai prinsip money follows program agar efisien (4) dan 
efektif (5) dalam mencapai sasaran prioritas desa.

Agar alokasi belanja ini efisien dan efektif, tata kelola APBDes juga memerlukan 
ketepatan waktu dalam penetapan APBDes, realisasi perolehan pendapatan 
dan belanja desanya (6) ketika dibutuhkan sesuai yang direncanakan. Selain 
itu, semua tata kelola APBDes ini harus transparan (dapat diakses publik) 
dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan (7). Dalam Gambar 
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41 terlihat bahwa efisiensi dan efektivitas belanja desa ini tergantung juga dari 
pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Desa 
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 
serta mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya atau keuangannya. 
Ukuran yang mudah untuk melihat apakah transparan dan akuntabel, 
adalah dari Opini BPK tentang pengelolaan keuangannya serta dukungan 
masyarakat terhadap semua program pemerintah desa dan tidak kena Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) karena fraud.

Dari uraian ini, definisi APBDes berkualitas adalah APBDes yang 
mengoptimalkan pendapatan dan mengalokasikan belanjanya berdasarkan 
prioritas pembangunan desa yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu 
(realisasi pendapatan dan belanja), transparan dan akuntabel.

1.3 Perlunya Kebijakan Fiskal Inklusif dan 
Berkelanjutan di Daerah dan Perdesaan. 

Perkembangan ketimpangan antar wilayah provinsi yang dilihat dari 
ukuran Indeks Williamson dari indikator PDRB/kapita (IW) dapat dilihat 
dalam Gambar 44. Gambar tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada 
kecenderungan IW menurun dari Tahun 2005 ke Tahun 2019, namun 
dalam tiga tahun terakhir (2016–2019) cenderung meningkat. Sementara 
perkembangan ketimpangan antar individu masyarakat (Gini Ratio) dapat 
dilihat dalam Gambar 45 yang angkanya cenderung meningkat dibandingkan 
Tahun 2005.

Gambar 44 Perkembangan ketimpangan antar wilayah (IW)

Sumber: BPS, data PDRB per kapita diolah
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Gambar 45 Perkembangan ketimpangan antar individu (GR)

Sumber: BPS, data PDRB per kapita diolah

Gambar 46 menunjukkan bahwa dalam 15 tahun setelah otonomi daerah 
dapat dikatakan bahwa telah terjadi redistribusi dana transfer ke daerah dari 
wilayah Jawa-Bali ke wilayah luar Jawa-Bali, terutama wilayah timur Indonesia. 
Distribusi dana transfer ke wilayah Jawa-Bali dalam 15 (lima) tahun terakhir 
terus menurun. Dari berbagai studi, meskipun Gambar 46 menunjukkan 
bahwa arah kebijakan distribusi dana transfer sudah mengarah ke perbaikan 
pemerataan dalam pendapatan daerah perkapita, kebijakan fiskal (APBN) 
selama ini belum mampu menurunkan ketimpangan antar wilayah secara 
signifikan dengan Jawa dan Bali (60%) yang paling dominan kontribusinya 
dalam output nasional dan diikuti Sumatera (sekitar 20%) yang dapat dilihat 
perkembangannya dalam Gambar 47. Bahkan ketimpangan antar individu 
cenderung meningkat dibandingkan tahun 2005 dan bahkan pengaruh 
realisasi anggaran masing-masing jenis belanja terhadap ketimpangan antar 
individu (Gini) cenderung meningkatkan ketimpangan antar individu. Untuk 
ketimpangan individu memang tergantung juga kebijakan fiskal pemerintah 
daerah dan pemerintah desa dalam mengalokasikan belanja di wilayahnya 
dalam era otonomi daerah sekarang ini (Juanda et al, 2017, 2019 dan 2020).
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Gambar 46 Distribusi dana transfer di Indonesia Tahun 2001–2015

Sumber: Data dari DJPK Kemenkeu diolah

Gambar 47 Peran wilayah dalam pembentukan PDB Tahun 2001-2015
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Berdasarkan berbagai kajian kebijakan fiskal ini, perlu re-formulasi kebijakan 
desentralisasi fiskal, terutama dana transfer yang berfungsi sebagai equalization 
grant (DAU dan juga DAK) untuk mengurangi horizontal imbalance (Juanda 
et al, 2012, dan 2017). Begitu juga kebijakan APBD dan APBDes harus 
berkualitas serta bersinergi, inklusif dan berkelanjutan untuk mengurangi 
ketimpangan antar individu masyarakat. Pemda provinsi dan kabupaten/kota 
dapat mengurangi ketimpangan ini melalui bantuan keuangan dalam pos 
dana transfer ke desa-desa yang relatif tertinggal. Ini sangat mendesak karena 
sekitar sepertiga APBN ditransfer ke daerah dan desa, dan masuk ke APBD dan 
APBDes. Begitu juga sekitar sepertiga belanja pusat dibelanjakan di daerah. 
Jadi kinerja pembangunan sangat tergantung dari kinerja pembangunan 
daerah (Juanda 2020).

1.4 Optimalisasi Pendapatan Desa dalam APBDes
Dari Gambar 48  terlihat bahwa dana desa2 (pendapatan desa) atau yang 
dikelola dalam APBDes terdiri atas 3 klasifikasi pos pendapatan desa, yaitu: 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan pendapatan lain-lain. 
Pendapatan desa yang bersumber dari PAD terdiri atas hasil usaha desa, 
hasil pengelolaan aset desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-
lain pendapatan asli desa.

Pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer terdiri atas Dana 
Desa (DD)3, minimal 10% bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah, 
Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar minimal 10% dari dana transfer umum 
(DAU dan DBH), dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD 
kabupaten atau kota.

Pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan lain-lain terdiri dari 
hibah serta sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan 
lain yang sah. Kebijakan pendanaan untuk pemerintahan desa yang sumbernya 
banyak dan besar ini mengharuskan aparatur desa untuk memahami tata cara 
dan tata kelola keuangan desa yang baik sebagai salah satu komponen good 
governance.

2  dana desa (kata “desa”, tidak menggunakan huruf kapital) yang digunakan untuk pendapatan 
desa yang bersumber dari penerimaan pos pendapatan apa saja.

3  Dana Desa (setiap kata diawali huruf kapital, DD) yang digunakan untuk alokasi dana 
transfer dari APBN.



IPB University - Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 

86

Jika suatu desa atau kawasan perdesaan banyak potensi yang dapat 
dikembangkan untuk menggiatkan berbagai aktivitas ekonomi, dana desa 
dapat digunakan sebagai modal untuk pengembangan BUMDES. Dapat juga 
pengembangan atau revitalisasi dari KUD yang akan diperbesar cakupannya, 
termasuk kawasan perdesaan yaitu desa-desa dalam suatu kecamatan atau 
kawasan wisata atau dominan untuk produk unggulan tertentu. Menurut 
informasi Kemendesa PDTT (2020) dari neraca BUMDES 2019, jumlah dana 
desa selama Tahun 2015–2019 yang diinvestasikan untuk modal BUMDES 
sebesar Rp 4,2 Triliun.

Perkembangan jumlah dana desa untuk modal BUMDES dari Tahun 2015 
sampai Tahun 2020, dapat dilihat dalam Gambar 48 (Kemendesa PDTT, 
2020). Jangan mendirikan BUMDES hanya ikut-ikutan atau karena diminta 
pimpinan karena banyak BUMDES yang mangkrak dan banyak BUMDES 
yang sudah berdiri tapi belum beruntung sehingga ini akan menjadi beban 
dalam APBDes. Ada sekitar 92,5% dari 50.199 BUMDES yang belum 
berjalan dengan baik.

Gambar 48 Perkembangan dana desa untuk modal BUMDES Tahun 2015–
2020

Optimalisasi pendapatan desa, misalnya untuk investasi penambahan 
dana untuk modal BUMDES, dapat dengan kebijakan Pemda melakukan 
reformulasi dalam mendistribusikan alokasi dana desa (ADD) dari dana transfer 
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umum (DAU dan DBH) dan dalam mendistribusikan bagi hasil PDRD. 
Saat ini hampir semua Pemda Kabupaten/Kota dalam mendistribusikannya 
menggunakan formula yang sama dengan pengalokasian Dana Desa (DD), 
seperti yang dijelaskan dalam Gambar 49 atau membagi sama rata untuk 
semua desa karena berdasarkan keinginan dari hampir semua desa4.

Gambar 49 Perkembangan formula dana desa (DD) Tahun 2019–2020

1.5 Reformulasi Dana Transfer untuk Desa 
Berdasarkan kajian Pattinasarany dan Menzies (2019) dari 1868 desa, rata-
rata kontribusi (pangsa) dari masing-masing dana transfer dalam APBDes 
paling besar adalah Dana Desa (51%), kemudian Alokasi Dana Desa (37,3%), 
bantuan keuangan dari pemda (3,5%) dan bagi hasil PDRD (2,1%) yang 
dapat dilihat lebih rinci pada Gambar 50. Sebelum Tahun 2018, 90% dari 
total transfer DD dibagi sama rata untuk semua desa, yang dikenal sebagai 
Alokasi Dasar (AD) dalam formula DD. Sisanya 10% dialokasikan berdasarkan 
Alokasi Formula (AF) berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Pengalokasian 90% DD secara merata 
ini kelihatannya kurang adil karena jumlah penduduk sangat bervariasi antar 
desa, dan biaya dalam memberikan pelayanannya juga sangat bervariasi antar 
desa. Sebagai contoh pada Tahun 2017, Desa Paloh Pupuh di Kabupaten 
4  Berdasarkan informasi peneliti KOMPAK yang mengkaji formulasi DD 2020.



IPB University - Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 

88

Bireuen berpenduduk 148 orang mendapat DD perkapita sekitar Rp 5 Juta 
sedangkan Desa Banjararum di Malang berpenduduk 16.791 orang mendapat 
DD perkapita sekitar Rp 50 Ribu.

Mulai tahun 2018, proporsi AD dalam formulasi DD dikurangi untuk 
memenuhi kebutuhan fiskal desa dengan lebih baik dari sebelumnya. Proporsi 
AD berkurang dari 90% menjadi 69% di Tahun 2020, sedangkan proporsi AF 
meningkat dari 10% menjadi 28%, dengan tujuan utama pada pengentasan 
kemiskinan, dengan bobot angka kemiskinan di AF meningkat dari 35% 
menjadi 50% di Tahun 2020. Perhatikan formula DD sekarang di Gambar 
49 karena merespons permintaan berbagai pemangku kepentingan, termasuk 
DPR, untuk menyediakan sumber daya fiskal untuk desa-desa yang kurang 
beruntung dengan menambahkan 1,5% alokasi afirmasi (AA) dan 1,5% 
alokasi kinerja untuk memotivasi desa berkinerja lebih baik dengan APBDes.

Gambar 50 Dana desa merupakan sumber fiskal utama di Desa (Pattinasarany 
dan Menzies 2019)

Saran untuk reformulasi DD, pertama adalah proporsi AD dalam bentuk 
nominal sehingga meskipun total DD yang ditransfer dari APBN berubah, 
tapi total DD nominal per desa dari AD tetap dari tahun ke tahun. Alternatif 
ini merekomendasikan %AF (dan atau %AA atau %AK) semakin meningkat 
jika total DD yang ditransfer dari APBN meningkat. Reformulasi DD ini 
akan menghasilkan angka Gini dari DD per kapita akan lebih kecil, dan 
jumlah desa yang mengalami penurunan DD dibandingkan tahun sebelumnya 
(yang disebabkan perubahan formula DD) minimal sehingga dapat meredam 
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dinamika politik antar desa. Ini merupakan 2 kriteria alokasi DD membaik, 
dan dapat juga ditambah dengan kriteria minimal total dana desa, misalnya 
sebesar Rp1,5 miliar.

Kedua, untuk memperbaiki AA adalah dengan menggunakan indeks komposit 
jumlah penduduk miskin (misalnya bobot 50%) dan angka kemiskinan 
(50%) untuk calon desa penerima AA. Jadi tidak perlu menggunakan status 
pembangunan desa berdasarkan IDM. Kemudian untuk besarannya, bisa 
menggunakan formula dalam menentukan AF. Saat ini pemilihan calon 
penerima AA sangat bermasalah karena desa dengan 30 persen jumlah 
penduduk miskin terbesar dapat menjadi calon penerima AA (akibatnya desa 
di Jawa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menerima AA; dan, 
sebagai contoh, desa di Asmat, dengan angka kemiskinan sangat tinggi tidak 
ada yang menerima AA). Selain itu, besaran AA juga sangat simplisistik: desa 
dengan status pembangunan desa “sangat tertinggal” mendapatkan AA sebesar 
2 kali dari desa “tertinggal”. Jadi, saat ini pemberian AA akan memperburuk 
kriteria angka Gini DD per kapita (Pattinasarany dan Menzies 2019).

Ketiga, terkait Alokasi Formula (AF) dalam Gambar 49, menurut 
Pattinasarany dan Menzies (2019) sebaiknya sebaiknya kembali ke bobot 
semula yaitu 25% Jumlah penduduk (JP) dan 35% Jumlah Penduduk Miskin 
(JPM), dibandingkan bobot sesuai PMK 205/2019 yaitu 10% JP dan 50% 
JPM, seperti terlihat dalam Gambar 49 yang justru akan memperburuk atau 
menaikkan angka Gini untuk DD/kapita, meskipun secara politis terlihat 
pro-poor. Saat ini dengan informasi data objektif yang tersedia, memang 
terlihat adil karena jumlah penduduk yang tinggi akan membutuhkan sumber 
fiskal yang tinggi juga. Begitu juga desa berpenduduk miskin yang tinggi 
akan membutuhkan program-program khusus penduduk miskin sehingga 
membutuhkan sumber fiskal yang lebih tinggi. Akan tetapi apapun besaran 
bobot untuk JP dan JPM, desa berpenduduk padat akan diuntungkan. Jika ini 
dilakukan dalam jangka panjang, akan memperparah pembangunan yang bias 
ke “perkotaan” berpenduduk padat, yang akhirnya sumber daya “perdesaan” 
pindah ke “perkotaan” dan ketimpangan pembangunan tidak akan pernah 
membaik sampai sekarang (bukan dalam DD/kapita). Oleh karena itu, jika 
sumber data sudah baik, kedepannya proksi AF harus diganti dengan kondisi 
pelayanan publik riil di lapangan beserta kebutuhannya, bukan menggunakan 
proksi JP dan JPM seperti sekarang.
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Alternatif reformulasi ADD misalnya memprioritaskan distribusi dananya 
untuk kawasan perdesaan yang mempunyai potensi pengembangan desa wisata 
dan punya produk-produk unggulan serta potensial dibangun BUMDES 
sehingga kawasan perdesaan tersebut dapat menjadi pilar untuk pengembangan 
atau pemulihan ekonomi setelah pandemi. Sebagai kompensasi untuk desa-
desa di luar kawasan perdesaan yang potensial tersebut, akan diberikan bagi 
hasil dari keuntungan BUMDES tersebut. Ketentuan untuk penghasilan 
Kepala Desa dan perangkat desa, misalnya maksimum 60% dari ADD dan 
bagi hasil PDRD, bukan hanya dari ADD saja seperti ketentuan dalam PP 
47/2015.

Contoh BUMDES yang cakupannya kawasan perdesaan di suatu kecamatan 
yang berhasil adalah BUMDES Bersama “SINGOSARI” yang bergerak dalam 
aktivitas simpan pinjam, galeri kerajinan, jasa, toko retail dan toko grosir. 
Hikmah kondisi pandemi adalah peningkatan omzet toko grosirnya sampai 
mencapai Rp 986 juta dalam bulan Maret 2020. Omzet normalnya sekitar Rp 
600–750 juta per bulan (Sudrikamto 2020).

Alternatif lainnya adalah reformulasi ADD berdasarkan formula DD 
seperti dalam Gambar 49, namun bobot alokasi kinerja dinaikkan. Dengan 
alternatif ini, Pemda memberikan Dana Insentif Desa (DIDes) bagi desa 
yang mempunyai kinerja pembangunan desa sesuai yang diharapkan untuk 
memotivasi desa berkinerja lebih baik lagi. Sumbernya dapat dari Alokasi 
Dana Desa (ADD) yang berasal dari Dana Transfer UMum (DBH dan DAU), 
dan/atau sumbernya dari Belanja Bagi Hasil ke Desa yang berasal dari Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Untuk memotivasi Kepala Desa dan perangkat desa dalam perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan di perdesaan, insentif untuk penghasilan 
mereka yang sudah ada ketentuannya dalam PP 47/2015 perlu direformulasi 
sebagaimana dijelaskan di atas. Sumber penghasilan mereka bukan hanya 
berdasarkan ADD saja tapi juga ditambah berdasarkan alokasi kinerja (AK) 
dalam DD dan bagi hasil PDRD. Jika pengelolaan keuangan desa (misalnya 
peningkatan kontribusi PADes) pengelolaan dana desa (misalnya belanja 
dengan prioritas desa), capaian keluaran (penyerapan) dana desa, dan capaian 
hasil pembangunan desa (peningkatan IDM) makin baik maka insentif 
penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa juga meningkat.
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Beberapa alternatif reformulasi dana transfer ini diharapkan dapat 
meningkatkan PADes melalui optimalisasi hasil pengelolaan aset desa dan 
hasil usaha desa. Jika PADes semakin meningkat maka kapasitas sumber daya 
untuk pembangunan desanya juga meningkat dan akhirnya berkelanjutan 
sehingga desa dapat mandiri, tidak selalu tergantung dari dana transfer.

1.6 Efektivitas Pengelolaan dan Penggunaan Dana 
Desa

Dari Gambar 51  terlihat bahwa belanja desa terdiri atas 4 klasifikasi pos 
belanja yaitu belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan (aparatur) desa, 
pelaksanaan pembangunan (infrastruktur) desa, pembinaan kemasyarakatan 
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi belanja berdasarkan 
prioritas desa, umumnya yang efektif berdampak dalam jangka panjang di 
tahap awal adalah lebih dominan di belanja infrastruktur (pembangunan) desa 
dibandingkan bidang pemerintahan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. 
Namun karena dampak infrastruktur ini akan dirasakan dalam jangka panjang 
maka umumnya lebih dominan di belanja untuk pembinaan kemasyarakatan 
dan pemberdayaan masyarakat desa yang dampaknya segera dapat dirasakan. 
Kondisi ini terjadi karena umumnya desa belum memiliki kapasitas sumber 
daya manusia yang berpikir jangka panjang dan berkelanjutan.

Dalam masa pandemi COVID-19, umumnya perusahaan mendapatkan 
pasokan (supply) dari pasar domestik untuk kontinuitas pasokannya. Oleh 
karenanya ini merupakan peluang sektor pertanian (perdesaan), dan UMKM 
yang cukup banyak dan potensial berlokasi di perdesaan untuk meningkatkan 
aktivitas ekonominya dan mengambil keuntungan yang besar jika kondisi 
infrastruktur sudah siap dan memadai. Tambahan lagi, perekonomian daerah 
di Indonesia sebagian besar masih didominasi oleh konsumsi masyarakat 
sehingga hal ini memberikan peluang yang besar bagi desa untuk menjadi 
pemasok utama untuk konsumsi lokal dan mengurangi ketergantungan dari 
impor.

Ketika protokol COVID-19 diterapkan untuk pengendalian pandemi ini, 
masih banyak fakta bahwa petani yang tidak dapat menjual produknya 
seperti ketika kondisi normal sebelum pandemi. Hal ini terjadi karena petani 
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umumnya terbatas informasinya tentang pasar, termasuk potensi distribusi 
konsumennya secara spasial. Oleh karena terjadi informasi asimetri, maka 
petani atau masyarakat perdesaan dirugikan. Misalnya petani menjual 
produknya kepada pedagang pengumpul (broker) dengan harga yang 
lebih rendah dari biaya produksi sehingga tidak dapat menutup biayanya 
dan mengakibatkan ketidak-keberlanjutan usahanya dan akhirnya dapat 
mengakibatkan pengangguran bagi tenaga kerjanya dan tingkat kemiskinan 
meningkat.

Dilain pihak, kita juga melihat fakta bahwa banyak petani dan kelompok 
petani yang mendapatkan berkah keuntungan dalam masa pandemi. Hal ini 
terjadi karena berbagai infrastruktur di desa atau perdesaan sudah tersedia 
serta dapat dimanfaatkan oleh petani dalam memasarkan produknya dan oleh 
masyarakat perdesaan juga dalam memperoleh berbagai kebutuhannya. Begitu 
juga masyarakat yang dapat memanfaatkan KUD yang sudah berkembang 
dan juga terlebih lagi jika sudah ada BUMDES yang sudah maju, pasti mereka 
mendapatkan keberkahan keuntungan yang besar dalam masa pandemi ini.

Infrastruktur yang sangat mendasar diperlukan disini yang terkait dengan 
teknologi informasi dan komunikasi, internet dan komunikasi (TIK) adalah 
telekomunikasi, internet dan kontennya. Tentu saja infrastruktur lainnya 
seperti terkait kesehatan (puskesmas), pendidikan (melek informasi), 
pekerjaan umum (jalan, jembatan gantung, sanitasi, air minum) dan listrik 
sangat dibutuhkan juga. Dari data podes juga menguatkan fenomena ini 
bahwa di daerah-daerah tertinggal banyak kebutuhan akses listriknya belum 
dipenuhi dan juga belum memiliki akses internet.

Dengan pergeseran aktivitas ekonomi ke ekonomi digital dan tersedianya 
berbagai infrastruktur seperti TIK maka akan mendorong desa sebagai pilar 
pemulihan ekonomi dengan beberapa rekomendasi, misalnya:

1. Revitalisasi KUD dan BUMDES, misalnya dengan mengoptimalkan 
pengelolaan/pemasaran desa wisata, pengelolaan/pemasaran produk 
unggulan melalui pengembangan marketplace berbasis web atau kerja 
sama dengan e-marketplace yang sudah ada seperti Tokopedia.

2. Digitalisasi Ekonomi Desa, misalnya dengan melakukan inovasi dan 
kolaborasi antar sektor (Pasar online).
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2. KEBUTUHAN DATA DESA PRESISI 
DAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN 
PERDESAAN

2.1 COVID-19: Masalah dan Kebutuhan Data 
Desa Presisi

Pandemi COVID-19 kembali mengingatkan kita bahwa betapa rapuhnya 
ketersediaan akan data yang dimiliki negeri ini. Bahkan di berbagai media 
mainstream maupun media sosial, sempat menyajikan video pendek amarah 
seorang Kepala Daerah dan beberapa Kepala Desa terkait tugas yang 
dibebankan pemerintah untuk memperbaharui data warga sebagai pijakan 
penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Amarah 
tersebut menjadi wajar di tengah situasi bertambahnya angka pengangguran 
dan kemiskinan akibat pandemi COVID-19 yang melanda perdesaan di 
Indonesia.

Dalam waktu sangat singkat, para Kepala Desa didesak pemerintah untuk 
menyajikan dan memperbaharui data warga yang berpotensi terpapar COVID-
19 non-penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk ditetapkan 
sebagai target sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Sebetulnya, 
peristiwa amarah dari pemimpin daerah dan desa tidak akan terjadi apabila 
sistem pendataan di desa dilakukan dengan tepat dan benar. Situasinya saat 
ini, para pemimpin daerah dan desa menjadi pihak yang serba salah sebagai 
garda terdepan merespon dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19.

Sebenarnya Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data 
Indonesia adalah pijakan untuk mencegah terjadinya konflik data dari level 
desa hingga pusat. Namun, disayangkan kebijakan tersebut belum didukung 
dengan konsep dan pendekatan inklusif dalam implementasinya. Begitupun 
data Potensi Desa (Podes) yang memberikan gambaran utuh tentang desa-desa 
di Indonesia. Namun, apakah pendekatan membangun data dan indikator 
yang digunakan sudah tepat? Inilah yang menjadi titik kritisnya, bahwa sudah 
saatnya kita membangun pendekatan baru yang mampu beradaptasi dengan 
era 4.0 dan memberdayakan warga desa dalam membangun data presisi.
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Oleh karena itu, hal yang urgen saat ini adalah mengakhiri polemik data 
dan menemukan pendekatan yang mampu menghasilkan data desa presisi, 
di mana keakurasiannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Data desa 
presisi diharapkan mampu mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan 
dan dengan mudah digunakan untuk melakukan prediksi terhadap kejadian 
apapun, termasuk dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. 
Untuk itulah, soal sumber data menjadi kebutuhan penting dan mendesak. 

Sejauh ini, sumber data desa diperoleh dari Potensi Desa (Podes) dan 
Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel). Kedua data ini dirilis oleh dua institusi 
pemerintah yang berbeda. Namun, realitanya kedua sumber data ini selalu 
menimbulkan perdebatan yang tidak berujung. Sehingga, jika pendekatan ini 
masih terus dipertahankan untuk merespons situasi dan kondisi yang ada, 
maka hasilnya akan selalu berbeda dengan kenyataan, terlebih lagi data ini 
terkesan sentralistis. Beberapa faktor yang menjadikan Podes dan Prodeskel 
terkesan sentralistis, pertama, Podes dan Prodeskel menempatkan Kepala 
Desa atau aparat desa sebagai responden. Dalam konteks penggalian data 
Podes dan Prodeskel, responden yang merupakan target enumerator memiliki 
keterbatasan memahami desa secara utuh dan menempatkan warga desa 
sebagai objek pengambilan data; kedua, penggalian sumber data desa saat 
ini masih konvensional, minim partisipasi warga dan tidak berbasis spasial; 
ketiga, sumber data desa masing bergantung pada pendekatan top down. Desa 
belum diberikan kewenangan untuk dapat mengkonstruksi data desanya; 
dan keempat, Podes dan Prodeskel sebagai sumber data desa masih belum 
beradaptasi terhadap perkembangan era 4.0. Sehingga, muara data desa 
sebagai mahadata (big data) masih jauh dari yang diharapkan. Keempat faktor 
tersebut merupakan penghambat untuk menghasilkan sumber data desa yang 
presisi. Dengan demikian, sangat diperlukan pembenahan data desa melalui 
pendekatan baru yang memberikan ruang partisipasi warga.

Dalam konteks itulah, diperlukan pembenahan data desa. Terdapat tiga unsur 
penting untuk dipertimbangkan dalam membenahi data desa, yaitu efisien, 
efektif dan presisi. Efisien berarti pengambilan data tidak membutuhkan 
biaya besar. Efektif berarti pengambilan, validasi, dan verifikasi data dapat 
dilakukan oleh warga desa dengan bantuan pihak luar desa (seperti: perguruan 
tinggi atau pegiat sosial yang memiliki kapasitas). Sementara itu, presisi 
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berarti data akurat dan tepat sebagaimana kondisi aktual di desa. Dengan 
mempertimbangkan ketiga unsur ini, maka pembenahan data desa perlu 
dilakukan dengan pendekatan yang menitikberatkan relasi antara spasial, 
partisipasi dan sensus. Relasi ketiga aspek tersebut hanya dapat dilakukan 
dengan menggunakan teknologi drone dan digital, serta pendampingan 
metodologi kepada warga desa. Jika saja hal ini dilakukan, maka menjadi 
keniscayaan untuk menghasilkan data desa presisi.

Kebutuhan akan data desa presisi ini, senada dengan kehadiran UU No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam UU Desa, terdapat tujuh isu strategis 
yang membutuhkan data desa presisi. Ketujuh isu strategis desa yang 
dimaksud, yaitu: (1) penataan desa; (2) perencanaan desa; (3) kerjasama desa; 
(4) investasi masuk desa; (5) BUMDES/BUMDES Bersama; (6) kejadian luar 
biasa dan (7) aset desa. Ketujuh isu strategis tersebut hanya dapat berjalan 
dengan baik jika berlandaskan data desa presisi (lihat Tabel 3).

Tabel 3 Tujuh isu strategis desa yang membutuhkan data desa presisi
No. Isu strategis Peran data desa presisi
1. Penataan desa Menyajikan peta tematik, dan menjamin transparansi serta 

akuntabilitas
2. Perencanaan desa Memberikan akurasi data, membuka ruang partisipasi warga, 

mendorong RPJMDes dan RKPDes yang tepat kebutuhan 
desa

3. Kerjasama desa Menyajikan potensi desa secara utuh: vegetasi, sebaran 
komoditi, potensi ekonomi kawasan, kelembagaan kawasan, 
pola kerjasama antar desa, RPKP

4. Investasi masuk desa Menjadi dasar model pengembangan bisnis, sistem informasi 
desa/kawasan perdesaan, dan promosi desa

5. BUMDES/BUMDES 
Bersama

Menjadi dasar model bisnis yang berbasis SDA lokal, sebaran 
unit usaha, manajemen pengelolaan, dan kerjasama

6. Kejadian luar biasa Menyajikan potensi bencana desa, rob, kerusakan ekosistem/
ekologis

7. Aset desa Menyajikan data posisi dan potensi asset, jumlah luasan serta 
peta sebaran aset dan pemanfaatannya.

Untuk membangun data desa presisi tersebut, diperlukan empat hal: (1) 
pemerintah harus mengeluarkan regulasi afirmatif untuk menghasilkan data 
desa presisi. Pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada desa 
untuk membangun data desa presisi. Tidak lagi menjadikan desa sebagai 
objek data. Dana desa harus diorientasikan pada membangun data desa 
presisi. Dengan demikian efektif dan efisien dalam membangun data desa 
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bisa terwujud. Peran pemerintah sebatas mengeluarkan regulasi pemanfaatan 
dana desa untuk data desa presisi dan pedoman penyusunan data desa presisi 
(data tematik) yang dibutuhkan untuk mengukur kinerja pembangunan desa; 
(2) era 4.0 harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memudahkan aksi 
pembangunan desa. Teknologi drone perlu dimanfaatkan sebagai instrumen 
menghasilkan data spasial yang selama ini sangat sulit diperoleh desa. Serta, 
pemerintah harus memfasilitasi atas ketersediaan server di setiap kabupaten 
untuk menyimpan data yang diproduksi desa. Kecamatan juga mengambil 
peran dalam menjamin mutu dan kualitas data yang diproduksi desa. 
Dengan demikian, data yang terkumpul sebagai mahadata dapat dijadikan 
landasan musyawarah dari tingkat dusun sampai kabupaten. Hal ini menjadi 
katalisator dalam bermusyawarah yang berlandaskan data, bukan lagi sekedar 
asumsi dan kepentingan para elit; (3) mengaktifkan peran perguruan tinggi 
atau kelompok pegiat sosial sebagai pendamping untuk menghasilkan data 
desa presisi. Minimnya sumber daya desa saat ini tidak bisa dipungkiri, 
maka sangat diperlukan peran perguruan tinggi atau pegiat sosial untuk 
memberikan edukasi metodologi yang mampu menghasilkan data desa 
presisi. Metodologi yang benar dan tepat akan menghasilkan data desa yang 
presisi. Dengan demikian, pihak manapun, siapapun kementerian/lembaga 
yang menggunakan data presisi ini dapat dipastikan tidak akan berbeda 
Harapannya, kebijakan Satu Data Indonesia bisa dimulai dari desa; dan (4) 
membangun sistem kerahasiaan data desa. Dibantu dengan pakar digital, 
pemerintah saatnya mulai memikirkan sistem kerahasiaan data desa.

Jauh sebelum terjadi pandemi COVID-19, sudah menjadi rahasia umum 
bahwa Indonesia begitu rapuh dalam membangun data. Data-data yang 
tersedia seringkali menimbulkan berbagai polemik. Sebagai contoh munculnya 
desa-desa fiktif yang diperparah dengan adanya transfer dana desa kepada desa 
fiktif tersebut, blunder calon presiden dalam debat capres yang menyebutkan 
bahwa di bawah kepemimpinannya impor jagung dapat ditekan, padahal 
data dari BPS menunjukkan jumlah impor jagung yang fantastis, hingga 
permasalahan DPT yang memicu terjadinya konflik pada pilpres 2019. 
Polemik tersebut tidak akan pernah terjadi jika pemerintah mau “berinvestasi” 
dalam pembangunan data. Seyogyanya pemerintah harus belajar dari Google 
yang mau berinvestasi besar-besaran untuk mendapatkan mahadata (big data) 
yang tidak tersekat atas batas-batas negara. 
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Google rela memberikan secara cuma-cuma kemudahan atas berbagai 
platform digital kepada seluruh umat manusia, sehingga tanpa disadari mereka 
mampu membaca secara utuh kondisi yang dialami dunia. Disinilah makna 
filosofi data is power, dengan data mereka mampu menguasai dunia. Inilah 
pemahaman yang harus kita pegang, bahwa jika negara ingin berdaulat maka 
sudah saatnya pemerintah berinvestasi untuk membangun data yang presisi, 
karena data is power to sovereignty.

“Membangun desa, berarti membangun Indonesia”, sepintas pernyataan 
Presiden tersebut begitu berkesan. Karena kita semua sepakat bahwa 
sebetulnya Indonesia dibangun dari himpunan desa dan kelurahan. Jumlah 
desa dan kelurahan di Indonesia mencapai 83.931. (BPS 2018a), sehingga 
ketika pemerintah memprioritaskan pembangunan di desa, maka berarti 
pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa 
pembangunan baik itu infrastruktur, ekonomi maupun sumber daya manusia 
sejatinya membutuhkan perencanaan yang berlandaskan data. Dalam ilmu 
manajemen dikenal perencanaan yang baik adalah yang berlandaskan data. 
Namun, realitas yang terjadi di desa, pembangunan berlangsung secara tidak 
terukur yang berakibat terhadap buruknya kualitas perencanaan pembangunan 
desa. Muara dari itu semua berdampak pada tidak tercapainya target dari 
pembangunan desa (loss target) jauh dari tepat guna dan tepat sasaran. 
Terdapat beberapa masalah data desa yang terjadi saat ini (1) data dibangun 
dengan menempatkan warga sebagai objek; (2) kurangnya kreativitas dalam 
pendekatan penyusunan dan pengelolaan data desa; (3) minimnya akses 
data (khususnya data desa berbasis spasial); (4) rendahnya SDM aparat desa 
(pengurus RT sampai dengan pengurus desa); dan (5) umumnya data desa 
disusun dan diolah secara manual. Kelima masalah penyebab rendahnya 
ketersediaan data yang presisi di desa, tentunya harus disikapi pemerintah 
dengan merubah paradigma dalam membangun desa, yaitu membangun 
desa yang berlandaskan data presisi. Jika desa berhasil membangun data desa 
presisi, maka berarti Indonesia akan memiliki data presisi.

Inilah hikmah yang luar biasa dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia. 
Bahwa ada pesan positif yang ingin disampaikan, yaitu sudah saatnya kita 
membangun data desa presisi agar tidak ada satupun elemen warga desa yang 
dirugikan.
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2.2 Pendekatan Data Desa Presisi
Era 4.0 adalah era di mana kesejatian tercabut dari akarnya atau terjadinya 
perubahan yang fundamental (era disrupsi). Era ini ditandai dengan pesatnya 
kemajuan digital yang mengubah tatanan kehidupan manusia. Bagi sebagian 
orang menganggapnya ancaman, tetapi tidak sedikit orang menganggap 
bahwa era disrupsi yang disertai era 4.0 adalah peluang yang harus direbut. 
Pandangan terakhir ini ingin menegaskan bahwa perubahan yang terjadi 
jangan sampai melindas manusia, tetapi manusialah yang harus mampu 
berselancar dan memanfaatkan perubahan yang terjadi.

Demikian halnya dengan desa. Desa harus mampu beradaptasi dengan 
perubahan yang terjadi, harus mampu berselancar di atas perubahan itu sendiri. 
Saatnya desa bergegas dan menata dirinya. Kesenjangan akses pengetahuan, 
informasi, spasial dan kesenjangan lainnya yang menghambat kemajuan 
pembangunan desa bukanlah sesuatu yang tidak mampu diretas di era 4.0 saat 
ini. Melainkan merupakan peluang yang harus direbut. Saatnya desa memiliki 
ketepatan dalam merencanakan dan membangun, serta menyelesaikan 
persoalan yang terjadi di desa berbasis data dan teknologi digital maju dengan 
keberagaman dan pengulangan pada pengukuran secara partisipatif. Untuk 
mewujudkan data desa presisi, maka diperlukan tiga pemahaman:

1. Pemahaman bahwa saat ini telah terjadi kesenjangan akses informasi dan 
data. Disadari bahwa desa memiliki keterbatasan informasi dan data yang 
mampu memberikan gambaran utuh tentang desa. Keterbatasan tersebut 
berimplikasi pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 
Alhasil, ukuran-ukuran keberhasilan maupun kegagalan pembangunan 
desa bukan berasal dari dalam desa, melainkan dari luar desa;

2. Pemahaman minimnya kesadaran spasial dalam membangun data desa. 
Data spasial memiliki peran penting merencanakan dan menyusun 
program maupun kebijakan pembangunan desa. Namun disayangkan, 
data dalam bentuk daftar keinginan warga masih dominan digunakan 
sebagai pertimbangan penyusunan program dan kebijakan desa melalui 
musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). 
Nampaknya sadar spasial ini, masih jauh dalam perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan desa-desa di Indonesia;
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3. Pemahaman terjadinya kesenjangan pengetahuan (kapasitas) aparat 
desa. Kita menyadari bahwa kapasitas aparat desa butuh kecepatan up-
grade yang tinggi, agar adaptif dan mampu menghadapi situasi disrupsi. 
Diakui bahwa saat ini, aparat desa masih memiliki sumber daya yang 
minim. Pendidikan yang rendah, keterampilan yang minim, dan tingkat 
resiliensi yang rendah terhadap disrupsi adalah deretan persoalan yang 
kita hadapi saat ini. Akan tetapi, deretan persoalan tersebut bukanlah 
ancaman, melainkan peluang yang harus digarap dan dikerjakan dengan 
baik.

Dari tiga pemahaman di atas, bagaimana langkah strategis yang harus dilakukan 
untuk mewujudkan data desa presisi? Jawabannya adalah dengan melakukan 
pemberdayaan (empowerment) kepada pemerintah dan warga desa. Beberapa 
langkah strategis yang perlu dilakukan: (1) membangun kesadaran pemerintah 
desa tentang pentingnya data desa presisi; (2) membangun pengetahuan 
dan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan tata pengelolaan dan 
manajemen pemerintahan desa yang baik; dan (3) membangun data desa 
presisi sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan.

Ketiga langkah tersebut di atas, tidak lain bertujuan untuk mengakhiri 
polemik tentang data. Data dengan presisi tinggi dengan sentuhan digital 
harus dimulai dari desa. Era 4.0 memberikan ruang keterbukaan dan kepastian 
yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia dari desa. Pendekatan 
lama (konvensional) pengumpulan data yang seringkali membuat polemik 
saatnya diperbaiki dengan memanfaatkan era digital. Untuk itu, dibutuhkan 
pendekatan baru yang mampu mengkombinasikan pendekatan konvensional 
dengan pendekatan digital berbasis partisipasi warga desa. Adapun pendekatan 
baru yang dimaksud adalah Drone Participatory Mapping (disingkat DPM). 
Pendekatan ini telah diujicobakan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan 
Perdesaan (PSP3) IPB di berbagai desa di Indonesia (PSP3, 2018a, 2018b, 
2019) .

DPM adalah pendekatan pengumpulan data desa presisi tinggi yang 
mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi tinggi, digital, dan partisipasi. 
Penggunaan drone dengan pelibatan warga desa diperuntukkan menghasilkan 
citra resolusi tinggi untuk kepentingan data spasial yang selama ini belum 
dimiliki desa. Dengan sentuhan partisipasi warga, data spasial yang diperoleh 
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digunakan untuk memperoleh data tematik persil (demografi, pendidikan, 
kesehatan, ekonomi, dan lain-lain), peta desa sesuai aturan yang berlaku 
(administrasi, batas desa, infrastruktur, topografi, penggunaan lahan, dan 
lain-lain), verifikasi data potensi desa, estimasi maupun proksi pembangunan 
desa berbasis lahan, daya dukung desa, pembangunan infrastruktur, dan 
lain-lain. Lebih dari itu, database yang diperoleh dari data spasial dapat 
dijadikan sebagai basis menyusun artificial intelligence Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan 
Desa (RKP Desa). Dengan demikian, ukuran-ukuran perencanaan dan 
pembangunan desa memiliki presisi tinggi yang dapat menghalau terjadinya 
manipulasi data dan anggaran yang bersumber dari aras desa maupun supra 
desa. Disinilah pentingnya mewujudkan desa presisi tinggi yang mampu 
mengakhiri polemik data yang tidak pernah selesai.

Gambar 51 Alur kerja DPM dalam membangun data desa presisi

Dalam pelaksanaannya, DPM memiliki alur kerja atau tahapan dalam 
pelaksanaan. Berikut alur kerja atau tahapan yang dimaksud: (1) pelatihan 
dan peningkatan kapasitas; (2) pengambilan data citra desa; (3) digitasi 
partisipatif; (4) sensus dengan MERDESA Apps; (5) analisis data spasial dan 
sosial berbasis AI (lihat Gambar 51).



 Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Perdesaan 

101

1. Pelatihan dan peningkatan kapasitas

2. Tahap awal dilakukan pelatihan kepada para pemuda desa perwakilan 
dari lingkup Rukun Warga (RW). Melalui Ketua RW, Pemerintah Desa 
melakukan rekrutmen 2 orang pemuda desa yang akan dilibatkan dalam 
proses DPM. Pelatihan dan peningkatan kapasitas dilakukan dengan 
memberikan orientasi tentang pentingnya data desa sebagai dasar 
perencanaan pembangunan desa, peningkatan kapasitas secara teknis 
dalam mengaplikasikan teknologi drone dan Geographic Information 
System (GIS), serta penggunaan MERDESA Apps sebagai instrumen 
sensus Rumah Tangga (RT). Pemuda desa yang direkrut ini, akan 
dilibatkan dalam proses pengambilan data sensus ke setiap RT yang 
secara administratif berada pada masing-masing RW.

3. Pengambilan data citra desa

4. Tahap ini, pengambilan data citra desa dilakukan secara partisipasi 
bersama pemuda desa. Adapun aktivitas yang dilakukan pada tahap ini: 
menentukan titik koordinat batas desa, menentukan titik terbang drone, 
pengambilan citra desa dengan drone, dan proses menjahit foto menjadi 
citra desa.

5. Digitasi partisipasi

6. Tahap digitasi partisipasi dilakukan di tingkat RW untuk memperoleh 
secara detail setiap material yang tampak di citra desa. Hal-hal yang 
diidentifikasi pada tahapan ini adalah fasilitas desa (kantor desa, sekolah, 
puskesmas, tempat ibadah, gedung olah raga, pasar dan sebagainya), 
potensi desa (sawah, perkebunan monokultur, perkebunan campuran, 
tambak/empang, dan sebagainya), infrastruktur desa (jalan, jalan tani, 
irigasi, jembatan, bendungan/embung, dan sebagainya), serta areal 
pemukiman masyarakat dan apapun yang terlihat di citra desa. 

7. Sensus dengan MERDESA Aplikasi

8. Tahap ini dilakukan perwakilan pemuda desa (bertindak sebagai 
enumerator) dari setiap RW. Para pemuda desa ini memiliki peran dan 
fungsi melakukan pendataan di setiap rumah tangga (sensus) yang berada 
di wilayah masing-masing RW. Dalam proses sensus, enumerator dibekali 
dengan MERDESA Aplikasi yang dapat diakses melalui handphone milik 



IPB University - Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 

102

enumerator. Masing-masing enumerator akan mendatangi setiap rumah 
tangga dengan menanyakan berbagai pertanyaan tentang identitas 
responden, data kepemilikan lahan, partisipasi dalam kegiatan desa, etnis, 
tingkat pendidikan, pekerjaan, pekerjaan sampingan, jumlah anggota 
rumah tangga, usia anggota rumah tangga, jumlah KK dalam rumah 
tangga, penyakit yang diderita, aksesibilitas pada asuransi kesehatan, 
sanitasi, komunikasi, kondisi tempat tinggal, frekuensi makan, menu 
makan, bahan bakar masak, sumber air mencuci, riwayat komoditas 
yang diusahakan, pendapatan sektor pertanian, pendapatan sektor non 
pertanian, rata-rata pengeluaran rumah tangga, serat titik koordinat 
rumah warga yang teridentifikasi secara otomatis dalam MERDESA 
Aplikasi.

9. Analisis Data Spasial dan Numerik

10. Menggunakan data yang telah terkumpul, dilakukan analisis terhadap 
data-data spasial dan data numerik. Data ini juga dapat dianalisis dengan 
artificial intelligence (kecerdasan buatan) yang ada di dalam MERDESA 
Aplikasi. Adapun keluaran yang dihasilkan, antara lain: nilai ekonomi 
desa, analisis kemiskinan dan lain sebagainya.

Selanjutnya data dan informasi dari citra drone maupun sensus disimpan ke 
dalam server yang menjadi big data desa. Penyimpanan data ke dalam server, 
bertujuan untuk menjaga keamanan data dan mempermudah melakukan 
analisis dan pengolahan data untuk kepentingan membangun kecerdasan 
buatan sesuai dengan kepentingan pembangunan desa (perencanaan, 
implementasi, dan monitoring-evaluasi)

2.3 Data Desa Presisi dan Tata Kelola 
Pembangunan Perdesaan

Pembangunan desa memasuki era posmo (postmodern). Era yang ditandai 
dengan masifnya kemajuan teknologi (era 4.0). Kaum posmo menganggap 
kemajuan teknologi ini akan mempermudah aksi pembangunan nantinya, 
namun sebaliknya. Teknologi menyimpan daya destruksi yang membuat aksi 
pembangunan terjebak ke dalam pasca kebenaran (post-truth). Sebagai entitas 
terpenting, bagaimana desa menghalau mewabahnya post-truth ini?
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Menurunnya angka kemiskinan, membaiknya infrastruktur desa, terbukanya 
akses informasi, pendapatan di atas rata-rata, dan kualitas sumber daya 
manusia yang membaik adalah sederet ukuran yang menentukan perubahan 
status desa, dari tertinggal menjadi berkembang atau maju. Namun, tidak 
sedikit ukuran-ukuran tersebut dikritisi pegiat sosial dan warga desa sendiri. 
Alasannya cukup sederhana, darimana diperoleh data tersebut? Sebab 
realitasnya, data yang tersaji tidak sebagaimana fakta di lapangan. Respons 
kritis tersebut sangat wajar, karena warga desa selama ini tidak ikut terlibat 
menyusun data desa, apalagi memperbaharuinya. Seolah data desa, hanya 
milik elit desa (Kepala Desa dan perangkatnya). Sehingga warga desa merasa 
dijadikan sebagai objek semata. Kondisi ini beralasan, karena sumber data 
desa yang dapat diakses publik masih merujuk Peraturan Menteri Dalam 
Negeri (Permendagri) Nomor 32/2006 tentang Pedoman Administrasi Desa 
dan Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Desa.

Kedua Permendagri tersebut, menghasilkan paling sedikit 33 model buku 
yang wajib dikuasai aparatur desa. Ini belum termasuk tambahan model 
pencatatan dan pelaporan lain (seperti: pencatatan dan update data monografi, 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, keuangan, pelaksanaan kegiatan 
umum dan khusus lainnya). Selanjutnya, buku-buku ini dijadikan sebagai 
sumber informasi Kepala Desa atau aparatur desa ketika publik hendak 
mengaksesnya, termasuk sensus potensi desa di mana Kepala Desa atau 
aparatur desa menjadi responden dalam sensus tersebut. Banyaknya buku 
yang harus dilengkapi tersebut, membuat pemerintah desa gagal fokus dalam 
substansi. Sebaliknya, motif menggugurkan kewajiban dengan cara melengkapi 
dokumen (buku) menjadi utama. Sehingga metodologi penyusunan dokumen 
yang benar, sangat jauh dari harapan.

Realita ini bisa kita temukan di hampir semua desa! Jika Anda ragu dengan 
kata tersebut, maka datanglah ke desa dan simaklah informasi yang terpajang 
di kantor desa (seperti: peta desa, data monografi desa, buku data, RPJM 
Desa, RKP Desa dan lain-lain). Apa yang Anda simpulkan? Kami meyakini 
bahwa semua yang Anda lihat tersebut, jauh dari standar yang disebut sebagai 
data presisi tentang kondisi desa.
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Penjelasan di atas memperkuat pandangan George Orwell, bahwa dari rahim 
era postmo lahir produk post-truth society. Produk yang dianggap wabah sosial 
yang menjangkiti semua elemen masyarakat. Dalam konteks pembangunan 
desa, dimanakah realitas  post-truth  ini terjadi? Jawabannya adalah cermati 
dokumen RPJM dan RKP desa. Dua dokumen ini adalah portofolio 
pembangunan desa yang menjelaskan tapak pembangunan desa berupa 
program maupun kegiatan yang penting untuk dilaksanakan dan memiliki 
dampak bagi warga desa. Namun, apakah benar dokumen strategis tersebut 
disusun berpijak pada data presisi? Kami meyakini bahwa sebagian besar 
desa-desa di Indonesia belum berpijak pada data presisi dalam menyusun 
RPJM dan RKP desa. Meski prosedural musyawarah dusun (musdus) dan 
musyawarah desa (musdes) dilaksanakan, tetapi rumusan program yang disusun 
masih berpijak pada daftar keinginan dan kebutuhan yang tidak terukur  
output-nya. Disinilah awal realita  post-truth  pembangunan desa terjadi! 
Salahkah pemerintah desa?

Meski James Bill menyadari bahwa  post-truth  adalah era kebohongan yang 
diproduksi oleh politisi dan kekuasaan, tetapi dalam konteks pembangunan 
desa, pemerintah desa tidak bisa disalahkan. Atau tidak bisa dikatakan 
sebagai produsen kebohongan dalam pembangunan desa. Ketergantungan 
desa terhadap supra desa dalam bentuk regulasi dan minimnya pemahaman 
sosiologis oleh aktor supra desa (kecamatan, kabupaten, provinsi, dan 
pemerintah) terhadap kondisi desa saat ini, berdampak terjadinya kebohongan 
dalam pembangunan desa. Pengakuan UU Desa terhadap hak subsidiaritas yang 
dimiliki desa, dipancung dengan Permendes yang menganalisis peruntukkan 
dana desa ke aspek-aspek tertentu (seperti: infra-struktur, embung, sarana 
olah raga, dan lain-lain). Alhasil, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan 
lokal untuk mengelola dana desa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan 
desa dan warganya. Maka sangat wajar jika terjadi penyangkalan warga desa 
terhadap membaiknya tingkat kesejahteraan, membaiknya kualitas sumber 
daya manusia, kenaikan pendapatan, dan lain sebagainya.  Dalam konteks 
ini, maka dibutuhkan data desa presisi untuk mengeliminasi terjadinya 
kebohongan dalam pembangunan desa.
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Salah satu desa yang telah menginisiasi data desa presisi adalah Desa Sukadamai, 
Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Desa ini tidak jauh dari Ibukota 
Negara (sekitar 60 Km) dan hanya berjarak 7 Km dari Perguruan Tinggi (IPB 
University). Realitas kebohongan data yang berdampak pada kebohongan 
pembangunan desa sangatta terjadi. Hasil penelitian yang kami lakukan 
dengan pendekatan DPM menunjukkan bahwa sebanyak 43,17 persen data 
yang digunakan pemerintah desa tidak sesuai dengan kondisi eksisting desa. 
Lalu bagaimana dengan kondisi ketersediaan data di desa-desa lainnya yang 
berada di pelosok negeri?

Secara administratif Desa Sukadamai berada di bagian barat berbatasan 
dengan Desa Petir Kecamatan Dramaga. Di bagian timurnya berbatasan 
dengan Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas dan dibagian selatan berbatasan 
dengan Desa Sukajadi dan Desa Sukasari Kecamatan Taman Sari. Adapun 
di bagian utara berbatasan dengan Desa Sukawening Kecamatan Dramaga. 
Luas wilayah Desa Sukadamai secara keseluruhan adalah 2,645 km2 atau 
264.547 hektare (survei lapang Pemerintah Desa Sukadamai dengan PSP3 
IPB, 14 Juni 2017). Desa Sukadamai merupakan daerah dataran rendah 
dengan ketinggian berkisar antara 250 mdpl sampai 380 mdpl. Sementara 
jika merujuk dari data yang dimiliki oleh desa menunjukkan luasan sebesar 
246 hektar (BPS 2018a). Fakta ini menunjukkan bahwa selama ini data yang 
dibangun pemerintah dilakukan di atas meja tanpa mengecek kebenarannya 
di lapangan. Jika kondisi ini terus terjadi bukan tidak mungkin data yang 
dikeluarkan pemerintah sangat merugikan pihak desa.
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Gambar 52 Peta administratif Desa Sukadamai 

(Sumber: Pemerintah Desa Sukadamai dan PSP3, 2017)

Desa Sukadamai terdiri atas enam kampung (dusun), masing-masing dusun 
terdiri atas dua Rukun Warga (RW). Dusun 1 (Kampung Kelapa Tuju dan 
Mangga Dua), Dusun 2 (Kampung Cilubang), Dusun 3 (Kampung Cilubang 
dan Nengela), Dusun 4 (Kampung Cibeureum), Dusun 5 dan Dusun 6 
termasuk dalam Kampung Kuripan. Wilayah ini memiliki posisi yang strategis 
karena berada di poros jalan kabupaten yang menghubungkan dengan desa-
desa lainnya di sekitarnya. Pusat pemerintahan dan perekonomian juga 
berada di pusat perkampungan dan pemukiman. Desa Sukadamai sebagian 
besar penggunaan lahannya merupakan daerah pertanian dan perkebunan. 
Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Desa Sukadamai merupakan aset 
kampung yang sangat berharga. Banyak potensi yang dapat dimanfaatkan 
dan dikembangkan dari lahan tersebut untuk perekonomian rakyat. Upaya 
penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat 
keharusan (necessary condition) yang menjamin iklim makro yang kondusif 
bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar masih berada pada 
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kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Penggunaan lahan sebagai kegiatan 
pertanian secara umum dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan usaha 
ekonomi masyarakat. Sebagai penguatan ekonomi rakyat secara riil, diperlukan 
syarat kecukupan (sufficient condition) berupa pengembangan kelembagaan 
bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata 
rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian.

Gambar 53 Peta penggunaan lahan Desa Sukadamai 

(Sumber: Pemerintah Desa Sukadamai dan PSP3, 2017)

Berdasarkan interpretasi citra drone desa penggunaan lahan di Desa Sukadamai 
(lihat Gambar 53) diketahui seberapa besar potensi ekonomi yang dapat 
dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Potensi tersebut 
dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan desa dalam ectorn 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana 
Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Dari peta penggunaan lahan di atas, 
dihasilkan banyak data tematik yang disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4 Penggunaan lahan di Desa Sukadamai

No. Penggunaan Lahan (Land Use) Luas (Ha) Persentase

1 Permukiman dan Bangunan Lainnya 51.461 19,452

2 Pertanian Palawija 110.515 41,775

3 Kebun Campuran 89.771 33,934

4 Peternakan 0,668 0,252

5 Kolam Perikanan 1.764 0,667

6 Sungai 2.274 0,859

7 Jalan Kabupaten 1.939 0,733

8 Jalan Lokal 2.713 1,026

9 Jembatan 0,013 0,005

10 Saluran Irigasi 0,391 0,148

11 Tanah Kosong 0,867 0,328

12 Persawahan 1.538 0,581

13 Pemakaman 0,635 0,240

Jumlah 264.547 100,000

Sektor pertanian pada umumnya merupakan sektor yang sangat dominan 
pada kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan, sehingga menjadi penting 
bagi desa untuk mampu memetakan potensi ekonomi pertanian di wilayah 
desanya. Dengan pendekatan DPM ini, dapat dipetakan dengan baik potensi 
ekonomi pertanian berdasarkan luas penggunaan lahan (lihat Tabel 5). 

Tabel 5 Pemetaan potensi ekonomi berdasarkan luas penggunaan lahan

No Land Use Luas Area 
(Ha)

Potensi Ekonomi 
(Rupiah Bruto) Keterangan

1 Ubi jalar 55 2.695.000.000
Asumsi: 1 ha lahan menghasilkan 
14 ton ubi jalar. Harga 1 kg = 
Rp.3500 (per masa tanam)

2 Jagung 55 2.750.000.000
Asumsi: 1 ha lahan menghasilkan 
20 ton jagung. Harga 1 kg = 
Rp.2500 (per masa tanam)

3 Pisang 1 45.000.000

Asumsi: 1 ha lahan menghasilkan 
1000 tandan pisang. Harga 1 
tandan = Rp.45.000 (per masa 
tanam)
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No Land Use Luas Area 
(Ha)

Potensi Ekonomi 
(Rupiah Bruto) Keterangan

4 Peternakan 0,.6 1.890.000.000

Asumsi: 0,01 ha lahan dapat 
menampung 21 ekor domba/
kambing. Harga 1 domba/
kambing remaja ± Rp. 1.000.000. 
(selama 8 bulan pemeliharaan) di 
jual 2.500.000
Asumsi: 1,5 ha lahan menghasilkan 
11 ton

5 Persawahan 1,5 27.500.000 gabah basah. Harga 1 kg = 
Rp.2500 (per masa tanam)

6 Kebun Pala 5 62.500.000

Asumsi 1 pohon pala dengan jarak 
tanam 10m menghasilkan 50 
kg. Harga 1 Kg =Rp 2500. Jumlah 
pohon yang ada di desa Sukadamai   
+ 500 pohon

7 Sepatu bayi 107.115.000

Asumsi: sebulan menghasilkan 
5.790 pasang sepatu bayi. Harga 
1 pasang sepatu bayi = Rp18.500 
(per pasang)

8 Kolam 
perikanan 1,7 112.200.000

Asumsi: 1,7 ha lahan menghasilkan 
3,3 ton ikan. Harga 1 kg = 
Rp.34.000 

9 Jalan 
Kabupaten 1,93  

Merupakan sarana pendukung 
semua aktivitas ekonomi9 Jalan desa 2,71

10 Saluran     
irigasi 0,39

Total 2.009.650.000

Selanjutnya data tematik yang dapat dihasilkan dari pendekatan DPM di 
Desa Sukadamai, antara lain: peta administrasi desa (Gambar 52); peta 
penggunaan lahan (Gambar 53); peta infrastruktur desa ; peta topografi desa; 
peta status pemukiman; peta jenis pekerjaan warga; peta sebaran penyakit; 
peta sebaran sumber air minum warga; peta pembuangan sampah warga; peta 
kepemilikan mobile phone warga. Peta tematik yang dihasilkan dari DPM di 
Desa Sukadamai dapat dilihat pada Gambar 54 sebagai berikut.

Tabel 5 Pemetaan potensi ekonomi berdasarkan luas penggunaan lahan 
(lanjutan)
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Gambar 54 Output DPM di Desa Sukamantri meliputi peta (a) Infrastruktur, 
(b) topografi, (c) status pemukiman, (d) jenis pekerjaan, (e) 
jenis penyakit, (f ) sebaran sumber air minum, (g) pembuangan 
sampah warga, (h) sebaran kepemilikan HP
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Dengan demikian, jika seluruh desa di Indonesia diberikan ruang partisipasinya 
dalam membangun data presisi, maka menjadi keniscayaan perencanaan 
pembangunan desa akan lebih terarah dan bukan tidak mungkin setiap 
permasalahan yang dihadapi desa akan dengan mudah terselesaikan. Oleh 
karena itu, saatnya pemerintah memberikan wewenang kepada desa untuk 
membangun data desanya secara presisi.

2.4 Data Desa Presisi untuk Perencanaan 
Pembangunan Kawasan Industri Agro-
Maritim.

Desa dan pertanian sangat strategis untuk dikembangkan. Persoalannya 
mengembangkan desa dan pertanian bukan sesuatu hal yang mudah. Salah 
satu permasalahan dalam perencanaan yaitu basis data di desa dan pertanian 
yang tidak tersedia dengan baik. Padahal, dalam ilmu perencanaan data yang 
keliru bisa menghasilkan perencanaan yang ‘menyesatkan’. Data presisi lalu 
menjadi keniscayaan untuk membuat perencanaan pembangunan desa dan 
pertanian. Desa sudah saatnya untuk diajak dalam membangun kerangka 
penyediaan data presisi tersebut. Persoalannya adalah SDM Desa masih perlu 
didorong dengan kuat agar memiliki kemampuan dalam menghasilkan data 
tersebut.

DPM memiliki urgensi dalam membangun data desa presisi. DPM 
merupakan inovasi teknologi yang mampu menjawab tantangan zaman 
terutama di era revolusi industri 4.0. Sementara ketersediaan data desa saat 
ini sangat jauh dari kondisi eksisting desa. Hal tersebut memiliki implikasi 
pada perencanaan pembangunan desa yang jauh dari kebutuhan masyarakat 
desa. Ketersediaan data desa saat ini memiliki kecenderungan menjadikan 
warga desa sebagai objek dalam penyusunan dan pengelolaan data desa; 
masih minimnya kreativitas dalam pendekatan penyusunan dan pengelolaan 
data desa; minimnya akses data (khususnya data desa berbasis spasial; dan 
umumnya data desa disusun dan diolah secara manual. Padahal semestinya 
dalam penyusunan dan pengelolaan data desa dapat menempatkan warga desa 
sebagai ‘subjek’ bukan sekedar ‘objek’. Dengan demikian DPM yang tengah 
dikembangkan PSP3-LPPM IPB pada prinsipnya adalah metodologi yang 
bersifat empowerment yaitu melakukan transfer pengetahuan dalam rangka 
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meningkatkan kapasitas warga desa dalam menyusun dan pengelola data desa, 
menghadirkan teknologi inklusif untuk desa, membangun kesadaran spasial 
kepada aparat dan warga desa, serta mengkonsolidasikan warga desa, aparat 
desa untuk bertindak bersama membangun data desa presisi. Berikut ini adalah 
gambaran tentang inovasi metodologi DPM yang mampu menghasilkan data 
desa presisi, di mana data desa presisi tersebut berkontribusi dalam mencapai 
gagasan Agromaritim 4.0 yang tengah dikembangkan IPB University.

Data desa presisi dapat dijadikan sebagai dasar dari setiap perencanaan 
pembangunan. Hal ini perlu dimulai dari desa, karena segala sumberdaya 
baik natural resources dan human resources sudah tersedia di Perdesaan tinggal 
bagaimana menempatkan sumberdaya tersebut sebagai subjek pembangunan. 
Data desa presisi menyajikan berbagai informasi yang utuh tentang desa 
baik potensi yang dimiliki desa maupun segala permasalahan yang dihadapi. 
Ketika data desa presisi sudah terbangun secara massif di desa-desa, maka 
menjadi sebuah keniscayaan bagi pemangku kepentingan untuk melahirkan 
sebuah kebijakan pembangunan yang tepat guna dan sasaran sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi eksisting desa. Bagaimana nantinya dengan data desa 
presisi menjadi mahadata yang mampu menggambarkan secara utuh negara 
kita. Sehingga bukan tidak mungkin kita mampu menciptakan keterpaduan 
pembangunan multisektor seperti hortikultura, peternakan, perikanan, 
kehutanan dan sosial/kemasyarakatan.
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Hortikultur Peternakan Perikanan Masyarakat Kehutanan 

Villages and small islands as frontier 
economics
Balance use of resources
Zero waste
Biodiversity
Anticipated risk of tropical diseases
Anticipated risk of disaster

Added value 
Efficiency
Quality
Multiple cashflow
Local institutions
Tacit knowledge
Property right

Internet of/for things 
Big data management
Artificial intelligence
Drone applications
Robotics
Rapid and accuracy
Costomized

Spasial Partisipatif Sensus 

Operator berbasis 
Dusun 

Berbasis citra drone Berbasis Aplikasi 

Data Desa Presisi 

Agromaritim 4.0 

Basis Data 

Server Data Podes 4.0 

Gambar 55 Kerangka umum inovasi metodologi drone participatory mapping 
(DPM) untuk perencanaan pembangunan kawasan industri 
agromaritim 4.0

3. JEJARING SOSIAL DAN KOMUNIKASI 
PERDESAAN

3.1 Upaya Sosial untuk Mengurangi Dampak 
Pandemi COVID-19

Selain memberikan dampak negatif, COVID-19 ternyata dapat juga menjadi 
stimulan bagi berkembangnya komunitas inovatif dan respons bisnis serta 
bentuk-bentuk adaptasi lain di seluruh wilayah perdesaan. Pola bekerja dari 



IPB University - Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 

114

rumah telah membuka peluang bagi inovasi bisnis perdesaan, seperti bisnis 
kreatif dan digital. Beberapa bisnis juga kemungkinan menghadapi permintaan 
tambahan serta mengidentifikasi produk dan pasar pelengkap atau alternatif, 
dan pada gilirannya ini akan membutuhkan inovasi dalam proses, barang, dan 
layanan mereka (Philipson et al. 2020).

Merujuk pada pendapat Philipson et al. (2020) di atas, khususnya dalam 
konteks dampak pandemi COVID-19 dan revitalisasi ekonomi perdesaan, 
dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat perdesaan erat kaitannya 
dengan mata pencaharian utama. Pada aras makro, pengembangan jejaring 
sosial dan komunikasi perdesaan sebagai bagian dari upaya revitalisasi ekonomi 
perdesaan dapat dianalisis menurut perkembangan komunitas desa dengan 
menggunakan “Indeks Desa” (baca sub-bab 2.2) dan mata pencaharian utama 
penduduk desa (Tabel 6). 

Tabel 6 Matriks tipologi “indeks desa” dan “mata pencaharian utama 
penduduk desa” di perdesaan Indonesia

Klasifikasi Indeks 
Desa

Mata Pencaharian Utama Penduduk Desa
Pertanian 
(on-farm)

Non-Pertanian dan 
Pertanian (off-farm)

Non-Pertanian 
(non-farm)

Sangat Tertinggal 
(8,25 %)

Type-1 (Bonding) Type-2
(Bonding-Bridging)

Tipe-3
(Bridging) Tertinggal 

(17,31 %)
Berkembang  
(47,71 %) Tipe-4 (Bridging) Tipe-5 (Bridging-Linking) Tipe-6 

(Bridging-Linking)
Maju 
(24,72 %)

Tipe-7 (Linking) Tipe-8 (Linking) Tipe-9 (Linking)
Mandiri 
(1,93 %)

Dari matriks tipologi pada Tabel 6, maka dapat diformulasikan 9 (sembilan) 
tipe yang dapat menggambarkan bentuk-bentuk modal sosial (social capital): 
bonding, bridging, dan linking, sebagai landasan pengembangan jejaring sosial 
dan komunikasi masyarakat perdesaan. Berdasarkan hal tersebut, upaya 
untuk mengurangi risiko dampak COVID-19 setidaknya ada tiga langkah 
yang dapat diambil. Pertama, pengembangan kelembagaan sosial ekonomi 
perdesaan. Kedua, penguatan kapital dan investasi sosial. Ketiga, peningkatan 
resiliensi individu, rumah tangga, dan komunitas.
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3.1.1 Pengembangan Kelembagaan Sosial-Ekonomi
Salah satu kelembagaan sosial-ekonomi desa dan perdesaan yang terdampak 
akibat pandemi COVID-19 adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 
dalam satuan desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) 
dalam satuan kerjasama antar-desa (kawasan perdesaan).

Sejak munculnya Undang-Undang Desa, secara kuantitas BUMDES dan 
BUMDESMA bertambah di perdesaan Indonesia. Dengan bermodalkan 
semangat gotong royong, menjadi landasan terbentuknya BUMDES dan 
BUMDESMA ini. Namun, kondisi pandemi COVID-19 berdampak pada 
kinerja usaha dari kelembagaan sosial-ekonomi tersebut baik langsung 
maupun tidak langsung.

Dampak yang paling dirasakan adalah pada BUMDES/BUMDESMA yang 
memiliki usaha dalam bidang pariwisata. Dampaknya sampai kepada menutup 
sementara aktivitas, seperti yang terjadi pada BUMDES di Kabupaten Klaten. 
Penutupan usaha pariwisata BUMDES tersebut berimbas pada penutupan 
homestay, peliburan karyawan dan manajemen BUMDES, penutupan usaha 
masyarakat di sektor informal desa, dan penutupan perdagangan (toko/warung) 
yang berdekatan dengan lokasi wisata. Contoh lain juga adalah BUMDES di 
Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, dimana dilakukan penutupan usaha 
sementara, pengurangan jam operasional usaha, penurunan omset sampai 
dengan pemberhentian sementara tenaga kerja. Ternyata, pandemi COVID-
19 tidak hanya berdampak pada BUMDES/BUMDESMA yang memiliki 
usaha pariwisata, hal ini juga dirasakan BUMDES dengan usaha lain, seperti 
BUMDES Kemudo, yang memiliki bermacam usaha yang salah satunya adalah 
usaha pengelolaan sampah industri. Kondisi berbeda terjadi pada beberapa 
BUMDES di Kabupaten Bogor, terdapat BUMDES yang mampu mengubah 
tantangan ini menjadi sebuah peluang demi keberlanjutan usaha BUMDES 
tersebut. Sebanyak 10 desa di Kabupaten Bogor yang terkena dampak dapat 
memanfaatkan peluang dengan membuat usaha terkait pandemi COVID-19, 
yaitu membuka usaha produksi hand sanitizer dan masker.

Dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan petani yang mengusahakan 
lahannya untuk budidaya aneka hortikultura secara tumpangsari, di mana 
harus dipanen dengan cara berkelanjutan. Selain itu, pasar-pasar sayuran 
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penampung panenan cenderung sepi dan permintaan turun sehingga penebas 
dan juragan sayuran pun harus berada dalam situasi dilematis menghadapi 
desakan petani mitranya untuk menerima pasokan panenan.

Desa juga ditimpa kemalangan untuk menghadapi pemudik yang terlanjur 
pulang kampung karena di kota-kota perantauannya sudah tak mampu 
memberikan jaminan memperoleh penghidupan secara normal. Pulang 
kampung jadi pilihan segera, namun pemudik harus mengisolasi diri selama 
14 hari dengan pemantauan perkembangan kesehatannya, terutama oleh 
petugas medis. Secara umum, warga desa seharusnya lebih tahan terhadap 
serangan COVID-19 karena aktivitas fisik di desa jauh lebih besar dibanding 
warga kota. Akan tetapi, mobilitas yang tinggi antara desa-kota dan tingkat 
kepatuhan isolasi diri mempengaruhi tingkat penularan COVID-19 di 
wilayah perdesaan.

Kelembagaan sosial ekonomi berperan penting dalam masa pandemi COVID-
19. Ternyata kelembagaan ekonomi paling cepat melakukan perubahan,  
di mana semula proses ekonomi dilakukan lebih banyak tatap muka, namun 
karena pandemi COVID-19 menjadi lebih banyak dilakukan secara daring. 
Respons terhadap pandemi ini oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat 
masing-masing berbeda. Tidak semua masyarakat dapat beralih menggunakan 
digital, terutama kaitannya dengan kelembagaan ekonomi. Perbedaan 
respon masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh logika, sistem norma atau 
cara pandang yang berbeda dalam membangun sistem nafkahnya (Purnomo 
dan Dharmawan 2007). Lebih lanjut Purnomo dan Dharmawan (2007) 
menjelaskan bahwa respon tersebut ditentukan oleh rasionalitas ekonomi 
masyarakat yang lebih mementingkan modal sosial.

Pengembangan kelembagaan menjadi penting untuk menyelesaikan masalah 
yang dihadapi masyarakat, termasuk upaya untuk revitalisasi ekonomi 
perdesaan. Hasil studi Kholil et al. (2008) menunjukkan bahwa model 
kelembagaan yang dapat diterapkan di masyarakat adalah dengan membangun 
keterlibatan aktif multipihak (pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, 
LSM, ahli, media massa, pengusaha dan penegak hukum). Namun, 
pengembangan kelembagaan tingkat desa tidak terlepas dari kepentingan elite 
dan pengusaha (Masithoh et al. 2009). Lebih lanjut dijelaskan kepentingan-
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kepentingan elite tersebut berpengaruh negatif terhadap efektivitas program 
pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan tidak berhasil 
karena tidak mampu bertransformasi memenuhi kebutuhan anggotanya.

Konsekuensi dari keterlibatan aktif multipihak, maka bentuk pengembangan 
kelembagaan sosial ekonomi berupa kelembagaan partisipatoris yang 
melibatkan masyarakat, pemerintah, swasta maupun akademisi mampu 
memberikan hasil dalam pengelolaan sumber daya alam dalam menyadarkan 
dan mengubah perilaku warga (Halimatusadiah et al. 2012). Hal tersebut 
didasarkan pada hasil studi dimana kelembagaan yang hanya dibentuk oleh 
pemerintah, justru berakibat melemahkan petani (Arsyad dan Sunito 2013). 
Pengembangan kelembagaan akan berfungsi dengan baik jika multi pihak yang 
terlibat bekerja secara konsisten untuk mencapai tujuan bersama (Hardjanto 
et al. 2014). Kajian lain menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan dapat 
mempengaruhi keputusan seseorang dalam partisipasi politik di desa (Ariyati 
dan Sjaf 2015).

Perubahan kelembagaan dapat dilihat dari perubahan tata aturan dan pola-pola 
hubungan di dalamnya (Indriana et al. 2014). Kelembagaan tidak bisa saling 
berdiri sendiri, baik kelembagaan sektor public, private maupun participatory 
saling mendukung untuk mencapai tujuan kelembagaan (Indriana et al. 
2014). Keberlanjutan kelembagaan ditentukan oleh faktor kepemimpinan, 
partisipasi anggota, serta nilai, norma, tata aturan dan kontrol sosial yang 
diterapkan dalam kelembagaan (Indriana et al. 2016). Merujuk hasil kajian 
Mutmainah dan Sumardjo (2014) menunjukkan bahwa kepemimpinan 
menentukan proses pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan realitas dampak pandemi COVID-19 terhadap kelembagaan 
sosial-ekonomi masyarakat perdesaan, maka diperlukan suatu proses 
transformasi kelembagaan sosial-ekonomi perdesaan untuk menopang 
revitalisasi ekonomi perdesaan pasca pandemi tersebut. Terdapat beberapa 
variabel penting untuk menjadi fokus dalam proses transformasi kelembagaan 
sosial-ekonomi perdesaan, yakni modal sosial, kepemimpinan, partisipasi 
multipihak, dan dengan pendekatan partisipatoris.

Merujuk pada Tipologi Indeks Desa-Mata Pencaharian Utama Penduduk Desa 
(Tabel 6), maka prose transformasi kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat 
perdesaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan multipihak 
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(stakeholders), dengan memperkuat modal sosial dan kepemimpinan. 
Berdasarkan tipologi tersebut, maka memperkuat modal sosial dan 
kepemimpinan diarahkan pada:

1. Tipe 1 sampai dengan Tipe 9, proses transformasi untuk mengembangkan 
kelembagaan sosial-ekonomi dilakukan dengan peran serta komunitas 
dan stakeholders melalui pendekatan partisipatoris;

2. Pengembangan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan tetap 
berfokus pada dan relevan dengan mata pencaharian utama penduduk 
komunitas desa: on-farm; off-farm; dan non-farm;

3. Pengembangan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan 
pada komunitas desa dengan klasifikasi “sangat tertinggal-tertinggal” 
(Tipe-1; Tipe-2; dan Tipe-3), yang bentuk modal sosialnya dominan 
berbentuk “bonding” dan relatif sedikit yang berbentuk “bridging”, maka 
upaya peningkatan kapasitas kelembagaan komunitas dilakukan melalui 
kerjasama antar-komunitas desa dengan komunitas desa dengan klasifikasi 
“berkembang” dan “maju-mandiri” dan sekaligus sebagai penghela proses 
transformasi. Bentuk kelembagaan sosial-ekonomi yang semula berbasis 
bentuk modal sosial “bonding” dikembangkan menjadi “bridging” 
sampai dengan “linking”, seperti membangun lembaga ekonomi berbasis 
kerjasama dan kemitraan, koperasi sekunder, dan BUMDESMA dengan 
kepemimpinan pada komunitas desa;

4. Tipe-4 dan Tipe-7, pengembangan kelembagaan sosial-ekonomi pada 
komunitas desa melalui integrasi usaha-usaha ekonomi produktif (bisnis) 
lembaga sosial-ekonomi komunitas desa tersebut dengan kelembagaan 
sosial-ekonomi di komunitas desa Tipe-5, seperti kelompok tani/
gapoktan di komunitas desa Tipe-4 menjadi “enterprise” dari koperasi 
primer atau BUMDES komunitas desa Tipe-7. Proses integrasi bisnis 
tersebut memerlukan pemimpin yang kuat (sebagai “champion”) pada 
Tipe-7 yang mampu membangun jejaring sosial dengan pemimpin pada 
komunitas desa Tipe-4; 

5. Tipe 5 dan Tipe 6, pengembangan kelembagaan sosial ekonomi 
difokuskan pada peningkatan kapasitas kepemimpinan, khususnya 
kepemimpinan dalam bisnis berbasis teknologi digital sehingga muncul 
kepemimpinan digital; dan
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6. Tipe-8 dan Tipe-9, pengembangan kelembagaan sosial-ekonomi 
di komunitas desa kedua tipe difokuskan pada pemberian insentif 
kelembagaan dengan membuka akses untuk relasi dan sinergitas di 
berbagai kelembagaan sosial-ekonomi pada aras “atas komunitas desa”.

3.1.2 Penguatan Modal dan Investasi Sosial 
Meskipun pemerintah pusat dan daerah sudah memberikan banyak bantuan 
bagi korban COVID-19, baik bagi masyarakat yang terdampak langsung 
maupun tidak langsung, dapat disaksikan bahwa semua elemen masyarakat 
bahu-membahu membantu korban terdampak wabah COVID-19 ini. 
Kelompok-kelompok masyarakat bergerak cepat dengan memberikan bantuan, 
baik dalam bentuk uang maupun barang. Kita melihat betapa solidaritas 
sosial masyarakat Indonesia begitu tinggi dan sangat responsif.  Dengan sigap, 
setiap ada bencana, masyarakat Indonesia selalu mengulurkan tangan untuk 
saling membantu dan menolong.

Sikap dan perilaku yang suka membantu dan menolong sesama merupakan 
bagian dari modal sosial (social capital) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 
Fukuyama (1995) dan Fukuyama (2000) mendefinisikan modal sosial sebagai 
rangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di 
antara anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama 
di antara mereka.

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan 
antar-individu. Perilaku itu bisa disebutkan sebagai suatu tindakan altruisme, 
yaitu semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain. 
Warga masyarakat saling membantu tanpa mengharapkan imbalan, tanpa 
pamrih, dan kepentingan tertentu. Atas dasar itu, tindakan altruisme dan 
heroik yang dilakukan oleh para tenaga medis (dokter dan perawat) berjibaku 
hingga tidak sedikit dari mereka yang meninggal dunia. Demi kesembuhan 
warga masyarakat yang terpapar COVID-19, mereka mengorbankan tenaga, 
waktu, dan keluarga. Kisah altruisme juga banyak dilakukan oleh segenap 
masyarakat, baik secara individu maupun kelompok (organisasi maupun 
komunitas).
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Selain itu, kesuksesan konser amal virtual yang dilakukan oleh almarhum 
Didi Kempot pada saat pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa masih 
ada modal sosial untuk membangun solidaritas antar sesama (Yusuf 2020). 
Modal sosial terdiri atas jaringan, kepercayaan, dan norma. Kesuksesan konser 
amal virtual Didi Kempot, tidak hanya didorong oleh jaringan sesama fans 
namun juga oleh perkembangan teknologi digital. Pada kasus yang lain, 
jaringan yang kuat ditentukan oleh hubungan persaudaraan, pertemanan, 
dan pertetanggaan (Sasongko dan Wahyuni 2013).

Lebih lanjut Portales (2019) menjelaskan bahwa inovasi sosial adalah solusi 
baru untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan kemampuan dan 
hubungan baru yang lebih baik dengan memanfaatkan aset dan sumber daya 
yang lebih baik. Dengan kata lain, inovasi sosial baik untuk masyarakat dan 
meningkatkan masyarakat untuk bertindak. Tujuan dari inovasi sosial adalah 
transformasi sistemik masyarakat. Oleh karena itu, inovasi sosial merupakan 
perubahan sosial dalam sikap, perilaku, atau persepsi yang menghasilkan 
praktik sosial baru, lembaga baru, hingga sistem sosial baru. Realitas tersebut 
menunjukkan, bahwa pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi 
masyarakat untuk meningkatkan solidaritas dan mengembangkan jejaring 
sosial dengan memanfaatkan teknologi digital baik pada masyarakat perkotaan 
maupun pada masyarakat perdesaan. 

Gambar 56 Community and economic development chain

(Sumber: Phillips dan Pittman 2014a; Phillips dan Pittman 2014b)
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Merujuk pada kerangka Phillips dan Pittman (Gambar 56), maka dalam 
konteks revitalisasi desa dan perdesaan, memperkuat modal sosial menjadi 
variabel antara dalam suatu pendekatan partisipatif (pengembangan 
masyarakat) dan merevitalisasi ekonomi perdesaan dengan program-
program pembangunan dan mobilisasi sumber daya yang diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat perdesaan.

Investasi sosial perlu dilakukan dalam pengembangan modal sosial. Modal 
sosial menjadi penting untuk memperkuat kohesi sosial, terutama di 
lingkup terdekat dengan individu, yakni lingkup keluarga dan ketetanggaan 
(neighborhood). Pemberdayaan keluarga dan ketetanggaan diperlukan sebagai 
sarana pembelajaran bagi individu untuk belajar mengorganisasikan diri dan 
mempersiapkan kapasitas untuk berpartisipasi dalam lingkup masyarakat 
yang lebih luas (Perkins et al. 2004). Menurut Giddens (2003) investasi pada 
penguatan modal sosial dan kohesi komunitas dapat memperkuat solidaritas 
sosial yang berfungsi sebagai daya rekat bagi stabilitas sosial yang lebih baik.

Dalam kondisi saat ini, investasi sosial tidak hanya diarahkan bagi individu, 
tapi juga bagi komunitas. Individu yang hidup di tengah komunitas dan 
kondisi sosial yang baik akan menjadi faktor pendukung yang kuat untuk 
mendorong pengembangan ekonomi perdesaan. Dengan demikian, investasi 
sosial diarahkan sebagai prakondisi untuk menopang revitalisasi ekonomi 
perdesaan. Pengembangan ekonomi perdesaan dan ekonomi lokal tidak hanya 
diciptakan melalui pengelolaan faktor-faktor produksi, tapi juga melalui 
pemberdayaan sosial.

Pemberdayaan sosial diimplementasikan dengan pendekatan investasi sosial, 
yakni mewujudkan tanggung jawab sosial strategis dalam pengembangan 
masyarakat yang ditujukan untuk pemangku kepentingan manapun – atau 
masyarakat dalam pengertian yang luas (Jalal dan Kurniawan 2013). Namun, 
dalam konteks revitalisasi desa dan perdesaan pasca COVID-19 adalah 
kelompok masyarakat perdesaan yang terdampak pandemi COVID-19 yang 
semula memiliki jalinan dan jaringan dengan berbagai badan usaha tetapi 
kini jalinan dan jaringan tersebut semakin lemah karena badan-badan usaha 
tersebut juga mengalami dampak pandemi COVID-19.
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Dalam perspektif investasi sosial berbasis modal sosial, maka desa dan kerjasama 
antar-desa (kawasan perdesaan) perlu ditempatkan sebagai “community 
investment area”, yakni aset dan kebutuhan masyarakat, kepentingan badan 
usaha, dan prioritas pembangunan pemerintah – dalam hal ini kebijakan 
revitalisasi ekonomi perdesaan – menjadi “titik-temu” pengorganisasian 
komunitas (community-organization) dalam bentuk kerjasama, kemitraan, 
dan kolaborasi.

Merujuk pada Tipologi Indeks Desa-mata pencaharian Utama Penduduk 
Desa (Tabel 6), maka investasi sosial berbasis modal sosial perlu difasilitasi 
dalam pengembangan jejaring sosial dan komunikasi perdesaan, terutama 
untuk merevitalisasi ekonomi perdesaan pasca pandemi COVID-19. Fasilitasi 
dapat dilakukan pada komunitas desa dan kerjasama antar-desa (kawasan 
perdesaan) pada desa-desa dengan potensi modal sosial yang kuat: bridging 
dan linking (creating), yaitu:

1. Pada desa-desa Tipe-5 dan Tipe-6 potensi bentuk modal sosialnya relatif 
kuat (bridging-linking) dapat dijadikan sebagai “community investment 
area” dari investasi sosial berbasis modal sosial; dan

2. Pada desa-desa Tipe-7, Tipe-8, dan Tipe-9 yang potensi bentuk modal 
sosialnya sangat kuat (dominan bentuk linking/creating) dapat menjadi 
pusat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal dan perdesaan dengan 
kerjasama antar-desa (kawasan perdesaan) sebagai “community investment 
area”, yakni dengan Tipe-1, Tipe-2, Tipe-3, dan Tipe-4.

Dengan demikian strategi investasi sosial berbasis modal sosial, yang 
menempatkan komunitas desa dan kawasan perdesaan (kerjasama antar-
desa) sebagai “community investment area” dapat mengintegrasikan kebijakan 
revitalisasi ekonomi perdesaan dan pemberdayaan sosial. Strategi ini 
diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi, menciptakan lapangan kerja, 
dan memajukan inklusivitas sosial.

3.1.3 Peningkatan Resiliensi Individu, Rumah Tangga, 
dan Komunitas

Dalam konteks sistem sosio-ekologis, resiliensi dipandang sebagai kemampuan 
komunitas manusia untuk menahan guncangan eksternal atau tekanan 
pada infrastruktur mereka - seperti variabilitas lingkungan atau pergolakan 
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sosial, ekonomi atau politik - dan untuk pulih dari gangguan. Komunitas 
mengembangkan resiliensi dengan secara aktif mengeksplorasi peluang untuk 
meningkatkan kapasitas untuk berkembang dalam lingkungan perubahan 
dan ketidakpastian. Oleh karena itu, di aras komunitas, resiliensi adalah 
tentang kemampuan individu, keluarga (rumah tangga), dan masyarakat 
untuk merespons dan mengubah dan bukan tentang mengendalikan semua 
kondisi yang memengaruhi masyarakat. Respon dan adaptasi (ekologi dan 
sosial) individu, rumah tangga, dan komunitas terhadap pandemi COVID-19 
dan dampaknya merupakan resiliensi individu, rumah tangga, dan komunitas 
perdesaan. Kemampuan merespon dan adaptasi individu, rumah tangga, dan 
komunitas perdesaan terhadap pandemi COVID-19 sebagai suatu “bencana” 
dan dampaknya dapat dinilai berdasarkan derajat kemampuan resiliensi 
individu, rumah tangga, dan komunitas perdesaan (Nasdian et al. 2020).

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan sebagian masyarakat mengalami 
dampak ekonomi. Jika terjadi krisis, strategi resiliensi nafkah rumah 
tangga di perdesaan dilakukan dengan pemanfaatan aset rumah tangga dan 
memanfaatkan pinjaman kepada kerabat (Sembiring dan Dharmawan 2014). 
Namun, Sembiring dan Dharmawan (2014) menambahkan bahwa resiliensi 
nafkah rumah tangga ditentukan oleh tingkat penguasaan livelihood asset.

Diperkirakan dampak pandemi COVID-19 pada masyarakat perdesaan 
adalah berkurangnya permintaan terhadap produksi pertanian khususnya 
pangan, berkurangnya kesempatan kerja dan peluang berusaha, sampai dengan 
terjadinya kerawanan pangan. Pada dimensi sumber daya alam, dampak dari 
“bencana” tersebut adalah ketidakberfungsian produksi pertanian sehingga 
dapat menimbulkan keterpaparan kerawanan pangan dan penurunan taraf 
hidup pada aras individu dan rumah tangga di komunitas perdesaan.

Dalam merespons dampak pandemi COVID-19, tingkat adaptasi ekologi 
dan sosial individu dan rumah tangga perdesaan memiliki derajat resiliensi 
berbeda menurut pelapisan sosial dan mata pencaharian utama. Dalam 
komunitas desa yang mata pencaharian utamanya penduduknya (individu 
dan rumah tangga) pada on-farm dan off-farm yang potensi modal sosialnya 
kuat pada bentuk bonding dan bridging memiliki tingkat solidaritas yang 
tinggi, sehingga perbedaan pelapisan sosial cenderung tidak menciptakan 
eksklusivitas. Akan tetapi tidak demikian pada komunitas-komunitas desa 
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yang mata pencaharian utamanya adalah non-farm, tingkat solidaritas relatif 
rendah, dan dampak pandemi COVID-19 menyebabkan berkurangnya dan 
sampai hilangnya kesempatan kerja dan peluang berusaha pada berbagai 
lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 sangat dirasakan 
secara ekonomi pada individu dan rumah tangga di komunitas desa yang mata 
pencaharian utamanya adalah non-farm.

Pada aras komunitas desa, tingkat adaptasi ekologi dan sosial terhadap 
“bencana” COVID-19 juga memiliki derajat resiliensi yang berbeda. Pada 
komunitas desa on-farm dan off-farm, solidaritas dalam komunitas desa masih 
kuat. Meskipun demikian, mulai terjadi kecenderungan penurunan permintaan 
produk pertanian di komunitas desa-desa on-farm dan off-farm, sebagai 
akibat penurunan permintaan masyarakat perkotaan. Namun tidak demikian 
dengan komunitas-komunitas desa yang mata pencaharian utamanya adalah 
non-farm dimana pandemi COVID-19 sangat dirasakan secara ekonomi dan 
finansial oleh berbagai lapisan warga komunitas desa ini. Hal ini terjadi karena 
aktivitas ekonomi desa non-farm erat kaitannya masyarakat perkotaan, yang 
terdampak oleh pandemi COVID-19. Hal yang mengkhawatirkan adalah 
terjadinya mobilitas penduduk komunitas desa yang bekerja di kota kembali 
ke desa. Pandemi COVID-19 tidak saja menyebabkan penularan COVID-19, 
tetapi juga “beban” ekonomi komunitas desa bertambah untuk “menanggung” 
migran yang tidak dapat kembali ke kota, terutama terjadi pada komunitas-
komunitas desa dengan klasifikasi sangat tertinggal dan tertinggal.

Berdasarkan telaah tersebut, dalam masa pandemi COVID-19, resiliensi 
masing-masing individu, rumah tangga, dan komunitas desa relatif beragam 
dan tergantung pada mata pencaharian utama penduduk desa, pelapisan 
sosial, dan klasifikasi desa. Secara umum, masih tampak bahwa individu, 
rumah tangga, dan komunitas desa masih relatif mampu beradaptasi secara 
ekologis dan sosial (resiliensi) dalam menghadapi pandemi COVID-19. 
Yang dikhawatirkan adalah dampak pasca pandemi COVID-19 pada aras 
individu, rumah tangga, dan komunitas. Apabila perekonomian nasional 
dan di perkotaan tidak pulih dan tidak tumbuh, maka masyarakat perdesaan 
akan merasakan dampaknya Dampak yang mungkin terjadi adalah terjadinya 
kerawanan pangan, permintaan produk pertanian menurun, dan berkurangnya 
aktivitas produksi on-farm, off-farm, dan non-farm, kesempatan kerja, serta 
peluang berusaha di perdesaan.
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Dalam konteks resiliensi “keterpurukan” pasca COVID-19 bagi masyarakat 
perdesaan pada aras individu, rumah tangga, dan komunitas memerlukan 
upaya-upaya agar individu, rumah tangga, dan komunitas desa dapat 
bangkit kembali melalui proses pemulihan (recovery) untuk mencapai tahap 
stabilitas (stability) bahkan diharapkan sampai pada tahap transformasi 
(transformation).

Merujuk pada Tipologi Indeks Desa-mata pencaharian Utama Penduduk 
Desa (Tabel 6), analisis terhadap kelembagaan sosial-ekonomi, Kapital dan 
Investasi Sosial maka untuk revitalisasi desa dan perdesaan pasca COVID-19 
khususnya revitalisasi ekonomi perdesaan seyogyanya upaya-upaya pemulihan 
atas “keterpurukan” tersebut dilakukan dengan pendekatan komunitas desa. 
Dalam komunitas desa dibedakan menurut mata pencaharian utama dan 
pelapisan sosial rumah tangga dan individu.

Hasil studi resiliensi komunitas pada masyarakat perdesaan menunjukkan 
bahwa proses mempercepat resiliensi komunitas desa untuk recovery-stability-
transformation dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas kepemimpinan 
desa pada aras komunitas, kelembagaan, organisasi, dan kelompok melalui 
peningkatan kohesivitas sosial. Kapasitas kepemimpinan desa tersebut 
difokuskan pada pengembangan komunikasi dan jaringan informasi, 
peningkatan kompetensi komunitas dalam pengembangan ekonomi lokal, 
dan modal sosial (Nasdian et al. 2019).

Berdasarkan Tipologi Indeks Desa-mata pencaharian Utama Penduduk Desa 
(Tabel 6), upaya-upaya mempercepat resiliensi komunitas desa untuk recovery-
stability-transformation yang meliputi:

1. Desa-desa pada Tipe-1 yang solidaritasnya kuat (bonding) perlu 
ditingkatkan kapasitas kepemimpinannya untuk meningkatkan 
kohesivitas atau kerjasama antar kelompok, organisasi, dan kelembagaan 
di dalam komunitas dalam pengembangan ekonomi lokal. Kapasitas 
kepemimpinan desa ditingkatkan melalui peningkatan kemampuan 
berkomunikasi dalam dan antar-komunitas dengan membangun dan 
mengembangkan komunikasi dan jaringan informasi;

2. Desa-desa pada Tipe-2, Tipe-3, dan Tipe-4 dengan bentuk modal sosial 
(bonding-bridging) perlu ditingkatkan kapasitas kepemimpinannya dalam 
memanfaatkan jaringan informasi dengan fokus membangun kerjasama 
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antar-desa sebagai manifestasi meningkatkan kohesivitas sosial dalam 
pengembangan ekonomi lokal dan perdesaan; dan

3. Desa-desa Tipe-5, Tipe-6, Tipe-7, Tipe-8, dan Tipe-9 yang memiliki 
kapasitas kepemimpinan yang tinggi (champion) dan memiliki jaringan 
horizontal dan vertikal yang luas perlu difasilitasi mengembangkan 
ekonomi perdesaan berbasiskan kerjasama antar-desa dengan desa-
desa Tipe-1 sampai dengan Tipe-4 dan lintas mata pencaharian utama, 
mensinergikan on-farm, off-farm, dan non-farm.

Dalam konteks resiliensi komunitas, revitalisasi desa dan perdesaan khususnya 
revitalisasi ekonomi perdesaan, diarahkan pada upaya mempercepat proses 
pemulihan dari “keterpurukan” untuk mencapai stabilitas dan transformasi 
berpusat pada peningkatan kapasitas kepemimpinan komunitas desa dalam 
mengembangkan kohesivitas sosial kerjasama antar-kelembagaan dan 
kerjasama antar-desa.

3.2 Proses Adaptasi Sosial dalam Revitalisasi 
Ekonomi Perdesaan

Pandemi COVID-19 telah menghantam perekonomian Indonesia. IMF 
memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi sebesar 4,5 
persen sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 hanya mampu 
mencapai 0,5 persen (Priyanka dan Zuraya 2020). Dampak yang terlihat 
diantaranya berupa pemutusan hubungan kerja pada sektor industri akibat 
berhentinya aktivitas produksi hingga tidak bertahannya UMKM. Kondisi ini 
tentu akan berpengaruh pada ekonomi perdesaan.

Namun, perdesaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkotaan, 
sehingga masyarakat perdesaan memiliki kemampuan resiliensi yang lebih 
baik. Karakteristik yang membedakan adalah jejaring sosial perdesaan yang 
masih erat dan kuat serta pola komunikasi tradisional yang masih berjalan 
di perdesaan. Oleh karena itu, memahami jejaring sosial dan komunikasi 
perdesaan adalah langkah penting untuk revitalisasi ekonomi perdesaan 
dalam upaya penanganan dampak pandemi COVID-19. Jejaring sosial 
menggambarkan pola relasi dan ikatan sosial antar anggota masyarakat yang 
berperan penting dalam pengaturan sosial. Hasil studi Kolopaking et al. (2007) 
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menunjukkan bahwa ikatan kekerabatan dan ikatan adat memegang peranan 
penting dalam pengaturan masyarakat, sedangkan studi Safitri dan Wahyuni 
(2015) menunjukkan bahwa jejaring sosial berperan proses adaptasi di 
lingkungan baru. Dalam penanganan dampak COVID-19, jejaring sosial dan 
komunikasi perdesaan belum banyak dilakukan, sementara kasus COVID-19 
sudah menjangkau daerah perdesaan. Jejaring sosial juga dapat menjadi cara 
masyarakat perdesaan untuk tetap bertahan selama pandemi COVID-19. 

3.2.1 Pelibatan Multipihak
Jejaring sosial secara luas dipahami sebagai sekelompok orang dan interaksinya 
(Morse dan MacNamara 2020), juga dapat dipahami sebagai jaringan ikatan 
kekerabatan, persahabatan dan pertetanggaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 
pada tingkat yang sangat dasar, jejaring sosial dapat terdiri atas orang-orang 
yang mungkin memiliki kontak atau ikatan dengan seseorang, seperti 
keluarga, teman, kolega, dan rasa “kontak” yang lebih longgar yang terdiri 
lebih dari sekadar pertukaran pesan (Morse dan MacNamara 2020). Jejaring 
sosial merupakan suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang 
dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi sosial. Jejaring sosial dapat bersifat 
vertikal dicirikan oleh status dan kelas sosial yang berbeda, serta bersifat 
horizontal dicirikan oleh status dan kelas sosial yang relatif setara (Kolopaking 
et al. 2007).

Oleh karena itu, jejaring sosial menggambarkan simpul-simpul sehingga 
keberadaan aktor pada posisi sentral (centrality) menjadi penting. Untuk 
mengetahui jejaring sosial yang dimiliki oleh aktor dapat dianalisis 
menggunakan empat kriteria sentral (Morse dan MacNamara 2020). Pertama, 
degree centrality yang menggambarkan jumlah ikatan yang menghubungkan 
anggota dengan anggota lainnya. Dalam konteks masyarakat perdesaan, 
seorang pemimpin biasanya banyak yang memiliki ini. Kedua, closeness 
centrality yang menggambarkan kedekatan anggota dengan anggota lain dalam 
jaringan sosial. Ketiga, betweenness centrality yang menunjukkan seberapa 
penting seorang anggota dalam jaringan. Keempat, eigenvector centrality yang 
menggambarkan seberapa besar pengaruh anggota suatu jaringan. Melalui 
analisis tersebut maka aktor-aktor kunci (yang berada pada sentral simpul) 
dalam jejaring sosial akan dirujuk oleh kelompok-kelompok karena dianggap 
memiliki kekuasaan. 
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Jejaring sosial menggambarkan relasi sosial dengan berbagai pihak, baik 
individu, kelompok maupun organisasi. Merujuk pandangan Morse dan 
MacNamara (2020) dalam analisis jejaring sosial dan sentralitas, jejaring 
sosial dapat menunjukkan apakah pola relasi yang terbangun dapat menuju 
sinergitas atau saling bersaing. Sinergitas yang terjadi dalam jejaring sosial 
menggambarkan pola relasi sosial yang saling menguntungkan multipihak 
dalam simpul-simpul.

Merujuk pandangan Morse dan MacNamara (2020) dan Kolopaking et al. 
(2007) dikaitkan dengan klasifikasi indeks desa dan mata pencaharian utama 
penduduk desa, maka dapat disusun tipologi seperti pada Tabel 7.

Tabel 7 Matriks tipologi “indeks desa” dan “mata pencaharian utama 
penduduk desa” menurut bentuk dan kekuatan jejaring sosial di 
perdesaan Indonesia

Klasifikasi Indeks 
Desa

Mata Pencaharian Utama Penduduk Desa

Pertanian (on-farm) Non-Pertanian dan 
Pertanian (off-farm)

Non-Pertanian 
(non-farm)

Sangat Tertinggal 
(8,25 %) Tipe-1 Jejaring sosial 

horizontal dan lemah

Tipe-2 Jejaring sosial 
vertikal/horizontal dan 
lemah

Tipe-3 Jejaring 
sosial vertikal 
dan lemahTertinggal  

(17,31%)

Berkembang  
(47,71 %)

Tipe-4 Jejaring sosial 
horizontal dan lemah

Tipe-5 Jejaring sosial 
vertikal/horizontal dan kuat

Tipe-6 Jejaring 
sosial vertikal 
dan kuat

Maju (24,72%) Tipe-7 Jejaring sosial 
horizontal dan lemah-
kuat

Tipe-8 Jejaring sosial 
vertikal/horizontal dan kuat

Tipe-9 Jejaring 
sosial vertikal 
dan kuatMandiri (1,93%)

Dalam upaya revitalisasi ekonomi perdesaan dari dampak pandemi COVID-
19, perlu melibatkan multi pihak atau stakeholder. Hasil studi yang dilakukan 
oleh Oktavia dan Saharuddin (2013) keterlibatan stakeholders dalam program 
pembangunan berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, pengembangan jejaring sosial dalam rangka revitalisasi desa 
dan perdesaan khususnya revitalisasi ekonomi perdesaan pasca pandemi 
COVID-19 dengan simpul pada aktor di perdesaan yang diidentifikasi sebagai 
pemimpin dengan kepemimpinannya. Dalam beberapa kajian terkini, aktor 
sebagai pemimpin di perdesaan dalam konteks pengembangan masyarakat 
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dikenal sebagai “champion”. Kemudian dalam konteks pengembangan jejaring 
sosial perdesaan yang mensinergikan multipihak, maka pengembangan 
jejaring sosial perlu berbasis komunitas. Basis “komunitas” dapat merujuk 
pada desa sebagai komunitas dan kerjasama antar-desa (kawasan perdesaan) 
sebagai komunitas.

3.2.2 Membangun Komunikasi, Dialog, dan Kesadaran 
Kritis

Meningkatnya kasus harian COVID-19, salah satunya karena komunikasi 
yang disampaikan oleh pemerintah tidak mudah dipahami oleh masyarakat 
perdesaan. Pemerintah masih menggunakan istilah-istilah yang memerlukan 
pengetahuan sebelumnya agar bisa memahami pesan terkait penanganan 
COVID-19 (Krismantari et al. 2020). Disamping itu, pesan-pesan protokol 
kesehatan COVID-19 tidak mampu menjangkau hingga masyarakat 
perdesaan. Oleh karena itu, dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 
pemerintah perlu melihat bentuk-bentuk dan pola-pola komunikasi di dalam 
dan antar-komunitas.

Pola-pola komunikasi memiliki pengaruh kuat dalam membantu masyarakat 
di tengah pandemi COVID-19. Hal ini dapat menjadi cara tepat untuk 
menyebarkan kebaikan dalam masyarakat dan dapat membantu pemerintah 
mengatasi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menumbuhkan 
rasa kemanusiaan, empati, dan kebersamaan yang tinggi di masyarakat, 
sehingga timbul rasa ingin membantu orang lain yang terkena dampak 
pandemi. Manusia harus mampu menemukan cara dalam menghadapi 
kehidupan normal. Mereka harus sepenuhnya menerima situasi, baik dengan 
melanjutkan maupun meningkatkan rutinitas normalitas baru. Terpenting, 
harus tetap terhubung dengan teman dan keluarga dan masyarakat sekitar.

Disisi lain, komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, 
tidak hanya menyampaikan pesan mengenai perkembangan kasus pandemi 
COVID-19. Jauh dari itu, komunikasi yang dilakukan harus mampu 
membangun dialog dan kesadaran kritis baik dalam komunitas maupun antar 
komunitas. Pola-pola komunikasi yang terbangun tersebut, akan menentukan 
langkah-langkah untuk revitalisasi ekonomi perdesaan.
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Pola-pola komunikasi dialogis yang dapat menimbulkan kesadaran kritis 
masyarakat, yakni masyarakat mengetahui dan memahami “potret diri” 
mereka belum berlangsung secara optimal dalam masyarakat perdesaan kita 
saat ini. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam proses-proses komunikasi 
perdesaan. Kendalanya adalah kapasitas sumber daya manusia yang lemah dan 
timpang, dan kendala struktural seperti perbedaan pelapisan sosial dan masih 
berlangsung relasi patron-client dalam masyarakat perdesaan. Apabila kendala 
pada kapasitas sumber daya manusia dalam hal kelemahan dan ketimpangan 
dapat diatasi maka perbedaan pelapisan sosial dapat diatasi melalui proses-
proses komunikasi berbasis digital.

Pandemi COVID-19 menjadi momentum sebagian masyarakat perdesaan 
menggunakan dan memanfaatkan komunikasi berbasis teknologi media. 
Meskipun memiliki keterbatasan akses terhadap jaringan internet,  
di masyarakat perdesaan kini sudah mulai berkembang pemanfaatan teknologi 
media dalam bidang pendidikan dan bisnis untuk berbagai komoditas 
pertanian dan produk-produk lainnya. Tidak hanya itu, kelembagaan ekonomi 
perdesaan seperti BUMDES dan Koperasi bekerja sama dengan perusahaan 
telah mengembangkan marketplace untuk bisnis komoditas pertanian yang 
diproduksi di perdesaan dengan konsumennya yang berada di perkotaan.

Dengan demikian, pengembangan bentuk-bentuk atau pola-pola komunikasi 
diarahkan pada komunikasi yang bersifat dialogis sehingga dapat menimbulkan 
kesadaran kritis masyarakat perdesaan. Salah satu upaya yang sudah dilakukan 
dan perlu dikembangkan adalah pola-pola komunikasi berbasis teknologi 
media, yang tampaknya mampu mengurangi kendala aksesibilitas dan kendala 
struktural pada masyarakat perdesaan.

3.2.3 Peningkatan Literasi Digital, dan Internet Opinion 
Leader 

Teknologi media telah berkembang pesat, namun perkembangan tersebut 
belum diikuti dengan peningkatan literasi digital pada masyarakat, terutama 
pada masyarakat perdesaan. Meskipun masyarakat perdesaan sudah 
menggunakan teknologi media tersebut, namun penggunaannya masih 
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belum optimal karena cenderung digunakan untuk konsumtif. Berbeda 
dengan masyarakat di perkotaan yang menggunakan teknologi media untuk 
produktif sehingga memberikan keuntungan bagi penggunanya.

Tingkat literasi digital masyarakat perdesaan tergolong relatif lebih rendah, 
sehingga keberadaan teknologi digital belum mendorong pertumbuhan 
ekonomi perdesaan. Hasil studi Hubeis (2010) menunjukkan bahwa 
pemanfaatan TIK pada masyarakat global meliputi aspek penyiapan sumber 
daya manusia berbasis TIK, pengembangan ekonomi dan industri yang 
menerapkan TIK sebagai pendukung proses bisnis, perluasan akses informasi, 
evolusi sosial budaya dan tata kelola pemerintah (Hubeis 2010). Dalam studi 
yang lain dijelaskan bahwa pengembangan sistem informasi perlu melibatkan 
subsistem-subsistem jaringan yang saling berkaitan dalam satu kesatuan sistem 
jaringan informasi (Mulyandari et al. 2010).

Gambar 57 Tipologi kawasan perdesaan di wilayah 3T menurut kapabilitas 
bisnis dan kapabilitas literasi digital

Dalam Studi Aksi Literasi Digital Berbasis Komunitas (2017) yang dilakukan 
di 45 kawasan perdesaan (kerjasama antar-desa) di wilayah 3T (terluar, 
terdepan, dan tertinggal) di 17 kabupaten dan delapan provinsi dapat 
diidentifikasi, bahwa di kawasan perdesaan 3T Business Capability masyarakat 
sudah relatif baik. Akan tetapi kemampuan penggunaan dan pemanfaatan 
teknologi informasi (TI) berbasis teknologi media yang ditunjukkan dengan 
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Digital Literacy Capability masih relatif rendah. Meskipun demikian, tampak 
bahwa di kawasan perdesaan di wilayah tertinggal kapabilitas lietrasi digitalnya 
relatif baik (Gambar 57).

Oleh karena itu, berdasarkan studi tersebut diperlukan pengembangan tata 
kelola informasi digital agar teknologi digital mampu memperkuat dan 
mengakselerasi pembangunan desa dalam budaya digital. Hasil studi tersebut 
juga menjelaskan bahwa tata kelola informasi digital dalam satuan desa 
maupun antar desa memerlukan internet opinion leader. Hal ini terkait dengan 
pola komunikasi masyarakat perdesaan yang masih bercirikan komunikasi 
tradisional hingga masih merujuk pada opinion leader.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses komunikasi dialogis 
diantaranya terkendala oleh faktor struktural dan relasi patron-client dalam 
komunikasi tradisional di masyarakat perdesaan. Dalam proses aksi studi ini 
salah satu hasilnya adalah dikembangkan internet opinion leader (pemimpin 
pendapat media) yang diperankan oleh pemuda-pemuda desa dan champion 
dalam masyarakat perdesaan yang melek digital dan memiliki gaya 
kepemimpinan digital. Pemimpin pendapat media ini yang berperan menjadi 
“hub” antara masyarakat dalam satuan komunitas desa dan komunitas kawasan 
perdesaan dengan pihak “luar” desa dan kawasan perdesaan dalam aktivitas 
bisnis komunitas desa dan kawasan perdesaan.

3.3 Arah Pengembangan Jejaring Sosial dan 
Komunikasi Perdesaan berbasis Komunitas

Pengembangan jejaring sosial dan komunikasi perdesaan merupakan salah satu 
upaya revitalisasi desa dan perdesaan, khususnya untuk menopang revitalisasi 
ekonomi perdesaan pasca pandemi COVID-19. Secara konseptual dan 
empiris, pengembangan jejaring sosial dan komunikasi perdesaan tersebut:

1. Berdasarkan Tipologi Indeks Desa (Klasifikasi Desa: Sangat Tertinggal; 
Tertinggal; Berkembang; Maju; dan Mandiri) dan mata pencaharian 
Utama Penduduk Desa (on-farm; off-farm; dan non-farm);
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2. Merujuk pada kerangka konseptual dan realitas empiris dampak pandemi 
COVID-19 terhadap masyarakat perdesaan dengan memfokuskan pada: 
(i) Kelembagaan Sosial-Ekonomi; (ii) Kapital dan Investasi Sosial; dan 
(iii) Resiliensi individu, rumah tangga, dan komunitas desa; dan

3. Realitas jejaring sosial dan komunikasi perdesaan yang eksis selama ini 
dan dinamikanya setelah terdampak oleh pandemi COVID-19 terutama 
dalam sinergitas multi-pihak, komunikasi dialogis, kesadaran kritis, 
teknologi media, dan literasi digital. 

Berdasarkan kerangka konseptual dan fakta empiris tersebut, maka dalam 
revitalisasi desa dan perdesaan, khususnya untuk menopang revitalisasi 
ekonomi perdesaan, pasca pandemi COVID-19 maka perlu arahan kebijakan 
untuk “pengembangan jejaring sosial dan komunikasi perdesaan berbasis 
komunitas” (Gambar 58).

Gambar 58 Kerangka pengembangan jejaring sosial dan komunikasi 
perdesaan berbasis komunitas

Komunitas dalam pengembangan jejaring sosial dan komunikasi perdesaan 
adalah komunitas desa (village community) dan komunitas kawasan perdesaan 
(kerjasama antar-desa). Prasyarat dalam pengembangan jejaring sosial 
dan komunikasi perdesaan adalah diperlukannya infrastruktur teknologi 
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informatika dan komunikasi dalam satuan komunitas desa dan komunitas 
kawasan perdesaan sehingga masyarakat perdesaan memiliki akses dalam 
memanfaatkan teknologi media dan teknologi digital. Oleh karena itu 
diperlukan arahan kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur 
teknologi informatika dan komunikasi dalam satuan komunitas desa dan 
komunitas kawasan melalui program pembangunan pemerintah di berbagai 
aras, bekerjasama dan berkolaborasi dengan badan usaha (negara, daerah, 
desa, dan swasta), dan program swadaya berdasarkan kemandirian desa.

Dalam upaya pengembangan jejaring sosial dan komunikasi perdesaan berbasis 
komunitas untuk menopang revitalisasi ekonomi perdesaan pasca pandemi 
COVID-19, yakni pada pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya 
dan komoditas/bisnis unggulan dan ekonomi perdesaan pada komunitas 
desa dan kawasan perdesaan, diperlukan arahan kebijakan makro untuk 
pemetaan sosial berdasarkan Tipologi Indeks Desa dan mata pencaharian 
Utama Penduduk Desa untuk mengidentifikasi secara partisipatif satuan 
komunitas desa dan komunitas kawasan perdesaan, yang secara operasional 
telah memiliki pendamping desa dan pendamping kawasan perdesaan.

Dalam satuan komunitas desa dan komunitas kawasan perdesaan diperlukan 
suatu arahan kebijakan yang beragam berbasis tipologi desa (Tipe-1 sampai 
dengan Tipe-9) untuk pengembangan jejaring sosial dan komunikasi perdesaan 
berbasis komunitas dengan fokus pada fasilitasi:

1. Transformasi kelembagaan sosial-ekonomi perdesaan;

2. Pengembangan investasi sosial berbasis modal sosial dengan komunitas 
desa dan komunitas kawasan perdesaan sebagai “community investment 
area”;

3. Meningkatkan resiliensi komunitas desa dikendalikan oleh kepemimpinan 
komunitas untuk recovery setelah “terpuruk” pada masa pandemi 
COVID-19 sampai dengan tahap stability dan transformation;

4. Membangun pola-pola komunikasi yang dialogis yang mampu 
memunculkan kesadaran kritis masyarakat perdesaan sebagai prasyarat 
mengembangka literasi digital dan pemberdayaan sosial dengan 
memanfaatkan teknologi media dan teknologi digital; dan
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5. Secara partisipatif bersama komunitas dan pemangku kepentingan lainnya 
mengidentifikasi dan meningkatkan kapasitas pemimpin pendapat media 
atau internet opinion leader (IOL) yang diperankan oleh pemuda desa 
dan champion yang memiliki kepemimpinan digital. 

Pengembangan jejaring sosial dan komunikasi perdesaan berbasis komunitas 
memerlukan kebijakan yang konsisten dari pusat sampai komunitas desa dan 
kawasan perdesaan dan partisipasi komunitas dan pemangku kepentingan. 
Oleh karena itu kebijakan ini memerlukan kepemimpinan yang kuat di 
berbagai aras dengan visi transformasi sosial masyarakat perdesaan.





C
MEMBANGUN BISNIS 
PERDESAAN BERBASIS 
PRODUK LOKAL

1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS 
DESA 

1.1 Peningkatan Produktivitas 
Sejalan dengan UU No 6 tahun 2014 pasal 83 ayat 3, pembangunan 
kawasan perdesaan memerlukan pengembangan teknologi tepat guna untuk 
meningkatkan produktivitas, efisiensi dan serta menghasilkan komoditas 
yang memiliki daya saing tinggi. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, 
terutama dalam kondisi guncangan COVID-19 serta variabilitas iklim yang 
mempengaruhi proses produksi, perlu dilakukan dengan berbagai inovasi. 
Benih unggul yang memiliki produktivitas tinggi, membutuhkan tingkat 
pengairan yang rendah serta tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan 
merupakan salah satu bentuk inovasi yang diharapkan. Selain itu dibutuhkan 
pupuk atau pakan yang berkualitas serta teknologi yang dapat membuat 
pemberian pupuk atau pakan sesuai dengan dosis. Inovasi dibutuhkan dalam 
setiap mata rantai mulai dari produksi hingga pemasaran. Khususnya pada 
masa pandemi COVID-19 ini, aplikasi digital menjadi salah satu pilihan 
ketika diterapkan physical distancing.

Inovasi yang telah dikembangkan dan telah dimanfaatkan secara luas antara 
lain adalah benih padi IPB 3S yang telah mampu meningkatkan produksi padi 
hingga rata-rata 7 ton per hektar dan masih berpotensi untuk ditingkatkan 
hingga 11,2 ton per hektare. Pepaya Calina juga menjadi salah satu inovasi 
IPB yang telah didistribusikan di 88 kabupaten dan 38 kota di Indonesia 
serta 11 negara seperti Malaysia, Pakistan, Tanzania, Jepang, India, Singapura, 
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Brunei, Timor Leste, Thailand, Filipina dan Vietnam (Satria, 2020). Selain itu 
juga terdapat PINEAPPLE “PK-1” yang dikembangkan oleh petani Kediri 
dan diekspor ke Kediri. Nenas ini ideal untuk nenas kaleng dan sesuai dengan 
preferensi konsumen Asia. Kehadiran varietas buah-buahan baru ini tentunya 
sangat diperlukan di kala pandemi, di mana diperlukan untuk meningkatkan 
imun tubuh.

Pada sub sektor peternakan, IPB telah mengembangkan Innovation for 
Community Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dengan 7.292 farmers/breeder 
pada 29 lokasi di 6 provinsi. Badan Litbang Kementerian Pertanian RI 
juga telah mengembangkan ICCIS (SiKatam), yaitu sebuah platform yang 
menjadikan informasi spasial, prediksi iklim dan onset, rekomendasi waktu 
tanam, dan informasi terkait lainnya, untuk padi, jagung dan kedelai hingga 
sub - tingkat kecamatan. Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu Modern 
(SiKatam) menghubungkan database kalender tanaman Badan Litbang 
Pertanian, prediksi iklim BMKG dan mencakup informasi bahaya (banjir, 
kekeringan, hama), varietas, pupuk, berdasarkan kondisi prediksi iklim. 
Data Kalender Tanam dipantau dengan data standing crop padi yang diolah 
menggunakan data satelit MODIS secara real time. Pengguna dapat mengakses 
SiKatam melalui laman www.katam.litbang.pertanian.go.id.

IPB juga telah mengembangkan Fire Risk Systems (FRS) (Gambar 59), platform 
digital yang dikembangkan diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah 
untuk membantu mengantisipasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan 
dan lahan untuk melengkapi sistem informasi peringatan dini jangka pendek 
yang sudah ada yaitu skala harian (1–7 hari kedepan) seperti FDRS dan 
SiPongi. FRS menghasilkan peta estimasi tingkat risiko kebakaran hutan 
dan lahan dengan resolusi tinggi 5x5 km untuk provinsi dan 1x1 km untuk 
kabupaten. Informasi FRS diperbarui setiap pertengahan bulan dengan 
waktu perkiraan 1 hingga 6 bulan. Sistem FRS yang dikembangkan IPB saat 
ini hanya mencakup 10 provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, 
Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung) dan delapan kabupaten terpilih 
di provinsi Riau dan Kalimantan Tengah.
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Gambar 59 Tampilan antarmuka pengguna platform Fire Risk System (FRS)

Inovasi lain yang dikembangkan oleh IPB bekerjasama dengan Kementerian 
Lingkungan Hidup adalah Sistem Data Indeks Kerentanan dan Sistem 
Inventori (SIDIK). SIDIK merupakan sistem informasi indeks kerentanan 
berbasis internet yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang 
tingkat kerentanan dan risiko iklim hingga tingkat desa di seluruh Indonesia 
(Gambar 60).
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Gambar 60 Proses, tampilan antarmuka pengguna, dan luaran SIDIK

Pada bulan Juni 2016, IPB dan LAPAN telah meluncurkan mikrosatelit 
untuk ketahanan pangan dan pemantauan lingkungan yang disebut dengan 
Satelit Lapan-IPB (LISAT) (Gambar 61). Mikrosatelit yang berasal dari Sri 
Harikota-India ini menggunakan roket PSLV yang khusus digunakan untuk 
memonitor sumberdaya alam, lahan pertanian dan maritim. Mikrosatelit 
merupakan teknologi terjangkau bagi negara berkembang guna melakukan 
pemantauan sumber daya alam (SDA) dan area pertanian untuk memastikan 
ketahanan pangan.
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Gambar 61 Deskripsi singkat program LISAT

Bekerja sama dengan LAPAN, Kementerian Kehutanan, Universitas 
Edinburgh, Universitas Leicester, Daemeter dan Hatfield Consulting, 
didukung oleh United Kingdom Space Agency dan UNDP, IPB juga telah 
mengembangkan IPB telah mengembangkan National Forest Monitoring 
(MODIS dan LANDSAT) yaitu klasifikasi digital otomatis hutan dan sistem 
peringatan dini deforestasi. Sistem ini berguna untuk menjaga kelestarian 
hutan dan mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan (Gambar 62). 
Sebagai sumber karbon terestrial yang sangat besar, hutan memiliki peran 
penting pada mitigasi perubahan iklim global.
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Gambar 62 Luaran National Forest Monitoring

1.2 Riset dan Inovasi dalam Kerangka Agro-
Maritim 4.0

IPB sejak 2018 telah merumuskan sebuah konsep yang disebut sebagai Agro-
Maritim 4.0 yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan 
daya saing melalui pengembangan teknologi-teknologi digital. Agro-Maritim 
4.0 memiliki pandangan yang holistik untuk mengintegrasikan pengelolaan 
wilayah darat dan laut Indonesia yang dibangun dengan semangat inklusivitas, 
transparansi, ramah lingkungan, kreativitas, berpikir kritis dan beretika. 
Agro-Maritim 4.0 memiliki tujuan untuk mendukung pembangunan yang 
berorientasi untuk menciptakan keberlanjutan (sustainability), kemakmuran 
(prosperity), keadilan (justice) dan kedaulatan (sovereignty) (Satria et al. 2019). 
Dalam mengimplementasikan konsep ini maka pengembangan IPTEKS 
didorong melalui pendekatan transdisiplin, konektivitas wilayah ekologis 
(ecoregion connectivity), terintegrasi dan partisipatif (integrated-participatory). 
Upaya IPB dalam mengimplementasikan konsep Agro-Maritim 4.0 ini telah 
dimulai dengan menyusun peta jalan penelitian Agro-Maritim 4.0 dengan 
mempertimbangkan state of the art dari penelitian dan inovasi selama ini. 
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Beberapa riset tahap awal yang telah diinventarisir oleh IPB sebagai 
pijakan awal dalam pengembangan teknologi Agro-Maritim 4.0 serta 
mengimplementasikannya untuk kepentingan bangsa disajikan sebagai 
berikut. 

1.2.1 G4AW – SmartSeeds Project
The SmartSeeds project 
menerapkan layanan informasi 
yang berkelanjutan untuk 
mendukung petani hortikultura 
dalam meningkatkan produksi, 
pendapatan, dan mengurangi 
penggunaan air, pupuk, serta 
pestisida. Layanan pada 
SmartSeeds apps meliputi 

prediksi cuaca harian dan musiman, rekomendasi pemupukan dan kondisi 
nutrien tanah, estimasi harga tiap komoditas, dan informasi terkini terkait 
teknologi benih yang dapat membantu petani dalam menentukan komoditas 
yang paling menguntungkan untuk diproduksi.      

1.2.2 G4AW – SpiceUp Project
SpiceUp project merupakan 
implementasi layanan informasi 
berkelanjutan secara finansial untuk 
mendukung petani lada dalam 
meningkatkan produksi, 
pendapatan, serta mengoptimalkan 
input air, pupuk, dan pestisida. 
Layanan SpiceUp meliputi prediksi 
cuaca harian dan musiman, 
rekomendasi irigasi, pemupukan, 
panduan penerapan Good 

Agriculture Practice (GPA) dan Sustainable tracing system.  dan uji cepat 
lapangan didukung uji lab. GPA: petani di daerah sasaran akan mendapatkan 
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manfaat dari informasi atau instruksi yang lebih mendasar tentang praktik 
penanaman lada. Sistem Sustainable tracing system memungkinkan petani 
akan lebih dihargai oleh konsumen. Selain itu, petani juga dapat mengetahui 
siapa yang membeli dan berapa harga beli produk lada para petani sendiri.

1.2.3 SMART IRRIGATION: 3-layer IoT untuk Sistem 
Pengendalian Irigasi Otomatis Bidang Produksi

Arsitektur 3-layer Internet of Things (IoT) menawarkan skalabilitas dengan 
memisahkan lapisan node sensor dan lapisan node gateway. Node gateway 
bertanggung jawab untuk mengelola pengumpulan data dari semua node 
sensor, mengirimkan data ke server, dan mengirimkan notifikasi ke pengguna 
(perangkat seluler) jika terjadi kesalahan. Arsitektur ini lebih efisien jika 
diterapkan pada sistem berskala besar yang terdiri dari banyak lokasi, karena 
pengelolaan node sensor dapat dilakukan oleh setiap node gateway, terlepas 
dari server pusatnya. Sistem kendali irigasi otomatis ini menggunakan sensor 
jarak untuk mengetahui ketinggian air pada lahan pertanian. Dilengkapi 
dengan sensor suhu dan kelembaban udara. Keunggulan sistem ini adalah 
memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi lahan dengan 
menggunakan aplikasi mobile berbasis Android yang menyediakan user 
interface untuk pengaturan node sensor dari jarak jauh.

1.2.4 TREKfish
TREKfish adalah alat pelacak 
kapal penangkap ikan yang 
dapat merekam jejak operasi 
penangkapan ikan serta 
dilengkapi dengan sistem 
pelaporan elektronik perikanan. 
Alat ini dirancang dan 
dikembangkan untuk 

mendukung program SIM (Seafood Import Monitoring) dan untuk membantu 
peningkatan produktivitas penangkapan ikan secara keseluruhan.
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1.2.5 Sistem Kontrol Kualitas Air Otomatis 
Menggunakan Metode Fuzzy Inference System (FIS) 
untuk Optimasi Budidaya Ikan Sidat

Sistem ini berfungsi untuk mengontrol kondisi lingkungan pada budidaya ikan 
sidat menggunakan parameter: pH, oksigen terlarut (DO), dan suhu air. Alat 
Ini dikembangkan dalam sistem tertanam yang menghubungkan semua sensor 
dan aktuator ke mikrokontroler, yang bertanggung jawab untuk mengatur 
data dari pembacaan sensor yang menjadi input untuk FIS yang dipasang di 
komputer papan tunggal (SBC). Keluaran dari FIS adalah keputusan untuk 
mengaktifkan aktuator yang sesuai. Sistem ini memungkinkan pengendalian 
dan pemantauan kualitas air pada budidaya ikan sidat secara lebih efektif.

1.2.6 Task-Oriented Robots
Simple autonomous task-
oriented robots dikembangkan 
dengan menggunakan 
algoritma berbasis aturan (rule-
based) sederhana. Setiap robot 
otonom memiliki tugas 
tertentu dan dilengkapi dengan 
sensor dan aktuator yang 
diperlukan untuk menjalankan 

tugasnya. Beberapa robot berorientasi tugas yang dikembangkan adalah: robot 
penyiraman [1], robot penanam benih (akan diterbitkan [2]), robot pengepel 
lantai (tidak dipublikasikan), mobil parkir paralel pintar (akan dipublikasikan 
[3]) dan penyapu lantai robot (tidak dipublikasikan).
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1.2.7 Swarm Drone dan Artificial Intelligence untuk 
Pengawasan dan Pemantauan Secara Real Time 
Keanekaragaman Hayati di Perkebunan Kelapa 
Sawit menggunakan Teknologi 5G

Penelitian ini mengembangkan 
sistem monitoring dan evaluasi 
keanekaragaman hayati di 
perkebunan kelapa sawit dengan 
menggunakan swarm drone. 
Sistem monitoring Ini 

menerapkan kecerdasan buatan dan teknologi 5G untuk mengendalikan 
drone otonom dari jarak jauh dan real time.

1.2.8 Sistem Otomasi Klasifikasi Tahapan Pertumbuhan 
Tanaman 

Sistem ini mempunyai empat modul utama yaitu: mengunduh citra Sentinel, 
preprocessing citra, dan klasifikasi time series untuk klasifikasi tahapan tumbuh 
tanaman dan sayuran. Sistem ini dikembangkan di bawah kerangka komputasi 
paralel untuk mengimplementasikan algoritma pembelajaran mesin pada 
kumpulan data besar citra Sentinel. Dynamic time warping diterapkan pada 
klasifikasi time series sedangkan model klasifikasi tahapan pertumbuhan 
tanaman dibuat dengan menggunakan algoritma Random Forest.
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1.2.9 Pengembangan Robot Berkaki Banyak dengan 
Algoritma Kinematika Terbalik (Inverse Kinematics 
Algorithm) dan Pendekatan Geometris Sederhana 
(Simple Geometrical Approach)

Koordinasi gerakan kaki 
merupakan kemampuan 
penting dalam gerakan robot 
berkaki banyak. Pengaturan 
waktu yang diperlukan untuk 
koordinasi kaki bergantung 
pada jumlah kaki dan servo, 
serta kompleksitas algoritma 
yang dipilih. Karya ini 
mengusulkan penggunaan 
algoritma gerakan tripod-gait 
untuk hexapod, robot berkaki 
enam, yang didefinisikan 
dengan pendekatan geometri 

sederhana dan algoritma kinematika terbalik. Hasil percobaan menunjukkan 
bahwa metode yang diusulkan bekerja dengan baik untuk koordinasi kaki 
heksapoda. Lebih lanjut, pendekatan sederhana ini dapat menggerakkan 
heksapod dua kali lebih cepat daripada metode kinematika terbalik biasa.

1.2.10 Robot Beroda dengan Kecerdasan Komputasi
Sistem kendali otonom yang 
optimal untuk robot roda tiga 
dengan dua motor saat ini 
banyak dikembangkan. Fokus 
penelitian ini adalah sistem 
kendali invers langsung jaringan 
saraf tiruan yang dilatih 
menggunakan algoritma 

backpropagation. Training sistem kendali otonom dilakukan dengan 
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menggunakan data nyata robot beroda yang dikendalikan secara manual. 
Hasil awal menunjukkan bahwa sistem kontrol berbasis jaringan saraf dapat 
digunakan untuk robot beroda otonom.

1.2.11 Robot Interaktif dengan Pengenalan Ucapan 
Android (Android Speech Recognition) dan Fungsi 
Kontrol

Robot ini dilengkapi dengan 
dua buah roda bermesin untuk 
bergerak, dua lengan yang bisa 
mengangkat naik turun, dua 
tangan yang bisa membuka 
dan menutup, serta kepala 
yang bisa berputar ke kiri dan 
ke kanan. Robot ini terhubung 
dengan smartphone android 
dengan menggunakan 

Bluetooth. Kontrol pada robot dapat menggunakan tombol-tombol pada 
aplikasi android ataupun menggunakan suara dengan penerapan android 
speech recognition.

1.2.12 Pengembangan Robot Gripper Menggunakan 
Algoritma Kinematika Berkebalikan

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan robot gripper 
dengan menggunakan control 
Inverse Kinematics sebagai 
algoritma pergerakan robot. 
Control Inverse Kinematics 
digunakan untuk menentukan 
kombinasi sudut setiap 
sambungan robot berdasarkan 
posisi end-effector yang 
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ditentukan. Hasil awal menunjukkan bahwa algoritma Control Inverse 
Kinematics berhasil diimplementasikan pada robot gripper dan dapat 
mengendalikan robot dengan kesalahan yang cukup kecil.

1.2.13 Pengembangan Autonomous Quadcopter UAV 
(Drone) menggunakan Kontrol PID

Quadcopter UAV (drone) 
dengan 4 baling-baling telah 
dikembangkan menggunakan 
mikrokontroler pixhawk dan 
software perencana misi. 
Drone ini mampu terbang 
secara otonom dengan 
menggunakan kendali 
proporsional, integral, 
derivatif (PID) dan informasi 
koordinat GPS. Namun 

demikian, kontrol PID memerlukan parameter tuning yang memakan waktu 
dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, saat ini sedang dikembangkan sistem 
kendali jaringan saraf tiruan backpropagation untuk mengatasi masalah 
tersebut

1.2.14 Biofuel 4.0
Tujuan dari penelitian ini adalah 
membuat sistem cerdas untuk 
menghasilkan bioenergi dari 
biomassa kelapa sawit. Artificial 
intelligence (AI) digunakan 
untuk menjadwalkan 

pengumpulan dan pengangkutan biomassa kelapa sawit secara efisien sehingga 
agroindustri kelapa sawit Indonesia menjadi berkelanjutan.
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1.2.15 Smart Agrologistics 4.0
Tujuan dari penelitian ini 
adalah membuat sistem 
logistik agroindustri kelapa 
sawit dengan AI dan 
blockchain. AI digunakan 
untuk Intelligent Front-End 
yang dapat mendeteksi 
kualitas buah kelapa sawit 

secara real time. Blockchain digunakan untuk memastikan transparansi dan 
keterlacakan sistem rantai pasokan.

1.2.16 Underwater Televisual System (UTS) untuk 
pemantauan dan evaluasi ekosistem terumbu karang 
dan vegetasi bawah air

Penelitian ini merupakan 
ongoing research yang mengkaji 
tentang perilaku ikan di dekat 
padang lamun. Teknologi UTS 
memungkinkan untuk 
mempelajari variabilitas 
temporal keberadaan atau 

kepadatan ikan di suatu ekosistem. Biota yang terbentuk dapat dijadikan 
indikator utama Kesehatan ekosistem.

1.2.17 Sistem Peringatan Dini Bagi Masyarakat Pesisir/
Nelayan

b

Layanan utama sistem peringatan 
dini ini adalah prediksi kondisi 
cuaca, khususnya kondisi angin. 
Para nelayan dapat melihat langsung 
situasi angin di stasiun dan 
sekitarnya. Peringatan tersebut 
mengadopsi skala Beaufort, yang 

sudah biasa dan digunakan oleh para pelaut sebelum berangkat ke laut.
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1.2.18 Drone Permukaan Laut (Autonomous Surface Vehicle)
Seringkali, pemantauan dan 
evaluasi ekosistem yang dekat 
dengan pantai (seperti lamun dan 
terumbu karang) atau di dekat 
zona pemecah gelombang sulit 
dilakukan. Kendaraan tak berawak 
atau otonom yang dilengkapi 

dengan videocam bawah air dan berbagai sensor bisa menjadi solusi tangguh 
untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi di perairan berbahaya tersebut.

1.2.19 Internet of Things (IoT) untuk Ekosistem Lamun
Pemanfaatan IoT untuk 
pemantauan ekosistem lamun 
disajikan sebagai jaringan objek 
fisik (sensor, instrumen, dan 
kendaraan) yang terhubung ke 
internet untuk mengumpulkan 
data dan informasi agar mudah 
diakses serta untuk pengguna 

data yang lebih luas. Data dan informasi yang dikumpulkan dapat diakses 
secara online maupun offline di situs web.

1.2.20 SMIPY (Smart Mini Plant Factory berbasis IoT) 
SMIPY ini dikembangkan untuk 
mendukung urban farming yang 
dapat digunakan untuk area terbatas, 
lingkungan tanaman yang terkontrol 
(suhu, kelembaban, intensitas 
cahaya, PH, nutrisi), meningkatkan 
kualitas tanaman, pemantauan dan 
control jarak jauh secara real time 

dan memungkinkan sistem tanam berputar. Inovasi ini mampu meningkatkan 
pertumbuhan tanaman sebesar 44%.
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1.2.21 Beehive Digital Technology
Inovasi dengan menggunakan 
teknologi digital juga diciptakan untuk 
memproduksi madu yang sangat 
diperlukan untuk meningkatkan imun 
pada saat pandemi. Beehive Digital 
Technology ini merupakan inovasi 
kandang lebah pemanen madu 
otomatis yang berbasis digital. 
Teknologi ini merupakan solusi 
peningkatan efisiensi proses usaha 
ternak lebah di Indonesia.

2. “REINVENTING” INDUSTRI 
PERDESAAN BERBASIS POTENSI 
DAN KEMANFAATAN SUMBER DAYA 
LOKAL 

2.1 Keragaan Industri Perdesaan
Beranjak dari sektor Agro-Maritim di perdesaan, sektor industri yang 
berjalan dewasa ini di perdesaan terkait dengan potensi sumber daya yang 
mereka miliki, yaitu yang dominan adalah bahan baku pertanian dan juga 
bahan baku tambang-galian. Sebagaimana tersaji pada Gambar 63, industri 
perdesaan dominan yang terdata saat ini adalah industri kayu/furnitur 
(25,84%) dan makanan/minuman (24,77%). Industri lainnya adalah kain/
tenun (12,98%), anyaman (11,67%), gerabah/batu (10,31%), logam 
(5,22%), dan kulit (2,08%). Kebanyakan pelaku usaha industri di Indonesia 
(terutama industri kreatif ) karena merupakan warisan turun temurun dari 
nenek moyang dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah 
mereka. Sebagai contoh usaha industri kayu/furnitur yang berkembang di 
Indonesia antara lain Kabupaten Jepara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten 
Samosir, Kabupaten Badung dan lainnya. Sementara sektor industri lainnya, 
yaitu makanan/minuman menjadi dominan karena merupakan kebutuhan 
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pokok yang banyak dibutuhkan masyarakat sekitarnya. Terlebih ketika suatu 
daerah memiliki makanan khas daerahnya, dapat menjadi pusat oleh-oleh 
yang akan dicari oleh setiap pengunjung di daerah tersebut. Selain itu, saat 
ini banyak orang khususnya kaum muda berlomba-lomba untuk mencicipi 
makanan baru yang unik dengan berbagai macam inovasi dan diunggah di 
media sosial. Hal tersebut dapat menjadi peluang untuk mengembangkan 
industri makanan/minuman yang dalam hal ini berasal dari perdesaan.

Gambar 63 Perbandingan proporsional potensi sektor industri perdesaan 
yang dominan di seluruh wilayah Indonesia 

(Sumber: Statistik Podes, 2018)

Pelaku industri perdesaan tentunya secara umum didominasi oleh UMKM 
atau bahkan sebagiannya bersifat industri informal, yang secara umum 
mempunyai tenaga kerja 1–19 orang. Data statistik resmi (BPS 2018c) 
menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia tercatat sebanyak 4,26 juta 
usaha/perusahaan. Berkorelasi dengan jumlah penduduk dan juga aktivitas 
perekonomian di dalamnya, 58,4 % di antara UMKM di seluruh Indonesia 
itu berada di Jawa, sedangkan di wilayah lainnya masing-masing berkontribusi 
sebanyak: 17,1 % di Sumatera, masing-masing sebanyak 8,8% di Sulawesi 
dan Bali-Nusa Tenggara, 4,6% di Kalimantan dan 2,3% di wilayah Maluku 
dan Papua (Gambar 64).
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Gambar 64 Sebaran UMKM perdesaan menurut wilayah di Indonesia serta 
persentase alokasi pemasaran produknya

(sumber data: BPS, 2019)

Pemasaran sebagai ujung tombak bisnis tidak semata hanya sebagai aktivitas 
memasarkan produk tetapi juga merupakan proses/cara menyebarluaskan 
produk/barang atau jasa. Pemasaran produk hasil usaha/perusahaan UMKM 
masih didominasi pemasaran dalam satu kabupaten/kota yang mencapai 
91,17%. Sementara untuk pemasaran luar kabupaten/kota dalam satu provinsi 
dan luar provinsi masih belum banyak berkembang. Kedua alokasi pemasaran 
ini masing-masing sebesar 6,68% dan 1,96%. Sementara itu, untuk pasar 
ekspor yang dapat dijangkau usaha UMKM masih sangatlah kecil dan tidak 
signifikan, yaitu hanya sebesar 0,18%. Ditinjau dari segmen pasarnya yang 
dominan, hampir separoh produk UMKM perdesaan diserap oleh pedagang, 
sedangkan konsumen rumah tangga lokal menjadi pangsa terbesar kedua, 
yaitu 37,6%, sementara 11,3% lainnya memenuhi pangsa pasar dari dunia 
bisnis dan industri lainnya.

Pemasaran merupakan salah satu kendala/kesulitan terbesar yang dialami 
oleh pelaku usaha UMKM, terutama di perdesaan. Oleh karena itu, sangat 
diperlukan upaya-upaya khusus dan afirmatif dari pemerintah untuk 
mengatasi kendala/kesulitan yang dialami pelaku usaha UMKM dengan 
melakukan bimbingan dan pelatihan serta penyuluhan yang menyangkut 
teknologi produksi, perbaikan mutu produk dan juga pemasaran berbasis 
internet, sehingga hasil industri UMKM bisa lebih luas jangkauannya dan 
mempunyai daya saing dengan produk-produk sejenis dari manca negara 
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yang berhasil intersepsi dan penetrasi ke dalam sektor UMKM di tanah air. 
Usaha UMKM seharusnya sangat prospektif untuk bisa berperan memenuhi 
sebagian besar kebutuhan hidup masyarakat melalui mekanisme pemasaran 
yang sedang berkembang dewasa ini.

2.2 Membangun Industri Primer (Agroindustri) 
Perdesaan 

Ditinjau dari sisi perekonomian rakyat, tidak dapat dipungkiri bahwa dunia 
pertanian masih menjadi mata pencaharian sekaligus gantungan hidup sebagian 
besar rakyat Indonesia, khususnya di wilayah perdesaan. Berdasarkan kondisi 
obyektif sektor pertanian saat ini, produktivitas pertanian di tanah air tumbuh 
relatif baik. Namun, pertumbuhan produksi pertanian belum signifikan 
menghasilkan perbaikan kesejahteraan bagi pelakunya, terutama pelaku 
produksi primer yang dalam hal ini adalah petani dan masyarakat perdesaan. 
Pertanian bukan saja sebagai “fondasi” ketahanan dan kemandirian pangan 
tetapi juga sebagai fondasi ekonomi, usaha, pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat desa. Ironisnya, mereka yang menekuni dan setia pada profesinya 
sebagai petani justru menjadi bagian terbesar dari masyarakat miskin di tanah 
air kita ini, baik dari sisi kehidupan dan kapasitas ekonomi kesehariannya 
apalagi kesejahteraannya. Oleh karena itu, pembangunan pertanian tidak 
dapat dilepaskan dari pemberdayaan masyarakat petani secara kolektif, 
khususnya untuk peningkatan tingkat perekonomiannya melalui jalan 
peningkatan kapasitas produksi, teknologi tepat guna, nilai tambah produk, 
juga pembinaan keterampilan dan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat tani 
dan UMKM.

Fakta objektif menunjukkan bahwa membangun industri perdesaan pada 
lazimnya harus dimulai dengan pengembangan dan penguatan sektor produksi 
pertanian (agromaritim) karena sektor ini memanglah dominan, kompatibel 
dan memiliki peluang yang bagus untuk meningkatkan perekonomian 
desa secara kolektif dan partisipatif. Permasalahan ekonomi di perdesaan 
dapat dipecahkan dengan membangun nilai tambah pertanian sehingga 
peningkatan penghasilan akan berimplikasi pada peningkatan daya beli 
masyarakatnya. Dengan membangun sistem industri pertanian (agromaritim) 
yang terintegrasi, maka diharapkan masyarakat perdesaan menjadi lebih 
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terarah. Hal yang menjadi penting untuk membangun industri perdesaan 
adalah partisipasi (peran aktif ), kolektivitas (kebersamaan), dan kemandirian 
(sikap dan pola pikir) masyarakat desa. Dalam membangun sistem industri 
pertanian yang terpadu, desa, masyarakat desa dan petani harus ditempatkan 
sebagai subjek (pelaku), bukan sebagai objek (tujuan produksi) semata.

Pembangunan sektor pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan akan 
sangat sulit berhasil apabila hanya dipandang dari perspektif tunggal atau 
sektoral belaka. Bagaimanapun juga, pembangunan yang bersifat sektoral, 
cepat atau lambat, akan menimbulkan konflik kepentingan antara satu 
sektor dengan yang lainnya. Apalagi kalau kegiatan pertanian hanya sekedar 
dipandang sebagai ‘penghasil komoditas’ belaka untuk bahan dagangan atau 
bahan baku industri yang ‘nasibnya’ lebih banyak ditentukan oleh pembeli atau 
pemilik modal. Pertanian di masa kini bukan hanya sekedar bermakna urusan 
cocok tanam belaka, tetapi sangat berkaitan dengan masalah-masalah yang 
lebih luas, seperti: lingkungan (agro-ekologi), sosial-ekonomi, sosial-budaya, 
teknologi, input produksi, infrastruktur, permodalan, pemasaran, industri 
pengolahan, dll. Oleh karena itu, dunia pertanian sebagai sumber terpenting 
untuk kehidupan manusia haruslah dicermati dan ditangani secara integral, 
lintas sektoral dengan dukungan dan komitmen tinggi oleh segenap potensi 
bangsa untuk kepentingan bersama sehingga proses produksi pertanian dapat 
berkelanjutan dan member kemanfaatan dan kesejahteraan secara adil bagi 
para pelakunya. Lebih jauh lagi, pembangunan kemandirian dan kedaulatan 
pertanian bangsa seharusnya direkonstruksi mulai dari kemandirian dan 
kedaulatan pertanian di level desa terbawah, yaitu dari masyarakat desa sebagai 
‘fondasi’ yang sesungguhnya dari pertanian nasional.

Untuk membangun kemandirian dan kedaulatan pertanian, maka paradigma 
dan pendekatan ‘usaha tani’ haruslah diubah dalam perspektif yang lebih 
terintegrasi “hulu-hilir” sehingga proses “tambah nilai” dapat dimaksimalkan 
untuk kesejahteraan para pelaku usahanya, khususnya di sisi pelaku produksi 
yang selama ini lebih termarjinalkan dibanding sisi pelaku perdagangannya. 
Pola pendekatan yang lazim dikenal sebagai “agroindustri” ini merupakan 
sistem pendekatan integratif dalam pengembangan pertanian, di mana 
faktor-faktor manajemen dan teknologi adalah kunci utamanya. Keberhasilan 
pengembangan agroindustri sangat tergantung pada kemampuan dan 
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keandalan para pelakunya dari berbagai sub-sistem pendukungnya dalam 
menjalankan perannya masing-masing. Seluruh komponen sub-sistem 
tersebut harus mampu mengemban misinya tidak hanya dalam menjalankan 
fungsinya secara parsial, tetapi juga harmonis dan rasa saling ketergantungan 
dalam pengembangan bisnisnya secara integral.

Untuk mengembangkan agroindustri yang berkelanjutan dan mensejahterakan 
seharusnya dibangun secara berjenjang, terstruktur, saling berkaitan dan 
berketergantungan dari level primer hingga level–level selanjutnya yang 
mungkin dikembangkan untuk menghasilkan nilai tambah (industri) 
maksimal bagi para pelaku usahanya. Keberhasilan dan keberlangsungan 
pengembangan agribisnis/agroindustri tersebut tentunya juga sangat 
ditentukan oleh kesungguhan, keinginan maju bersama serta komitmen dari 
‘segenap pemangku’ kepentingan dalam memandang ‘arti penting’ pertanian 
yang tidak seharusnya hanya dipandang sekedar sebagai penghasil dan penyedia 
‘komoditas’ belaka sedang hasil nilai tambahnya tidak banyak dinikmati 
kembali oleh pelakunya untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan 
pelakunya.

Untuk itu, kekuatan dan kemandirian agribisnis/agroindustri haruslah 
dibangun dari fondasi kekuatan rantai pasok dan bisnis proses secara berjenjang 
dan terstruktur dari level ‘pre-farm’, ‘on-farm’, ‘off-farm’ hingga pengembangan 
industri selanjutnya yang mungkin dilakukan untuk menghasilkan nilai 
tambah semaksimal mungkin dari komoditas yang bersangkutan. Maka, 
membangun agroindustri di suatu wilayah atau komunitas masyarakat 
sebaiknya didasarkan pada potensi komoditas utama yang secara agroklimat 
dan sosio-kultural sudah dilaksanakan di daerah tersebut. Untuk selanjutnya, 
dilakukan pendekatan capacity building, technical assistance dan pembinaan 
agar bisnis proses berjalan lebih baik, produktif dan memberikan nilai tambah 
yang semaksimal mungkin bagi daerah dan masyarakat setempat.

Dalam implementasinya, konsep pengembangan “Pengembangan Sistem 
dan Kelembagaan Agribisnis/Agroindustri Terpadu berbasis Potensi Lokal 
untuk Kesejahteraan Petani dan Masyarakat Desa” akan dilaksanakan dengan 
pendekatan “Piramida agroindustri” (Gambar 65).
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Gambar 65 Konsep “piramida agroindustri” terintegrasi berbasis potensi dan 
keunggulan lokal

Implementasi dari konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 
perdesaan ini dapat dijabarkan dengan tashapan pendekatan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan verifikasi potensi utama dan potensi pendukung serta 
keterbatasan dan hambatan agribisnis/agroindustri di suatu wilayah 
yang akan dikembangkan. Pusat pengembangan sebaiknya dimulai dari 
level desa yang telah memiliki tradisi bertani dan potensi produksi yang 
cukup atas suatu komoditas tertentu dan didukung oleh infrastruktur 
kelembagaan yang relatif baik, yaitu koperasi atau gapoktan ataupun 
BUMDES. Sehingga diharapkan masing-masing desa punya setidaknya 
satu core business berbasis pertanian yang sesuai dengan potensi terbesarnya; 
akan sangat baik apabila ada ‘local specific’ produk sehingga berdampak 
‘mempersempit area kompetisi’ dengan produk sejenis dari daerah lain. 
Di beberapa negara, konsep ini dikenal dengan “One Village One Product” 
(OVOP), Ove Village One Company (OVOC). Sebagai permulaan, 
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diharapkan dapat diinisiasi masing-masing satu area percontohan (pilot 
site) yang merepresentasi beberapa kawasan Indonesia dengan potensi 
dan komoditas unggulannya masing-masing yang berbeda.

2. Pengembangan didasarkan pada pendayagunaan komoditas unggulan 
dan sumber daya lokal, dengan karakteristik: (a) ‘ketersediaan bahan 
baku’ yang cukup agar menjamin akseptibilitas dan kontinuitas dalam 
penerapan teknologi produksi, (b) memiliki pasar atau potensi pasar 
yang cukup baik sehingga dampak yang dihasilkan cepat dirasakan oleh 
masyarakat, (c) ketersediaan teknologi tepat guna yang mudah diadaptasi 
dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat sesuai partisipasi dan 
perannya dalam piramida agroindustri tersebut, (d) memiliki multiplier 
effect (dampak positif ikutan) sehingga berpotensi membangkitkan 
kesempatan kerja dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di desa,. 

3. Sosialisasi dan konsolidasi tentang rencana pengembangan konsep 
agroindustri ini terhadap segenap pemangku kepentingan, dengan 
harapan dapat: (a) mengkonsolidasi segenap kekuatan dan potensi 
setempat, (b) membangun kolektivitas partisipatif dan komitmen yang 
kuat bagi segenap pemangku kepentingan untuk saling mengapresiasi, 
menopang dan membutuhkan, untuk selanjutnya secara bersama-sama 
(partisipatif ) membangun dan mengembangkan potensi desanya tanpa 
harus banyak merubah ‘tataran usaha tani’ yang sudah berjalan di sana.

4. Mengkonsolidasi berbagai potensi dan skema bantuan/pemberdayaan 
(capacity building, technical assistance dan pembinaan kelembagaan 
bisnis) dari berbagai pihak (Pemerintah, Pemda, CSR perusahaan, 
swadaya masyarakat setempat, dll) yang ada di desa tersebut, agar dapat 
dioptimalkan kegunaan dan peran-sertanya sesuai skema dan porsinya 
masing-masing untuk suatu tujuan yang sama, yaitu membangun 
kekuatan dan kemandirian desa, penciptaan lapangan kerja serta nilai 
tambah dan kesejahteraan semaksimal mungkin bagi warganya. 

5. Merancang dan mengembangkan program-program dengan pendekatan 
pemberdayaan masyarakat (mengoptimalkan kapasitas dan potensi diri, 
sumber daya dan lingkungan yang dimilikinya) melalui peningkatan 
kemampuan (capability building), bantuan teknologi tepat guna 
(technical assistance) dan penguatan sistem kelembagaan (institutional 
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strengthening). Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya tertuju pada 
perbaikan aspek sosial-ekonomi saja, melainkan juga sosio-kultural dan 
lingkungan sehingga proses perubahan tersebut dapat berjalan sinambung 
dan partisipatif. Pemberdayaan banyak terbukti sebagai jalan terbaik 
menuju partisipasi masyarakat selaku subjek (pelaku utama) dalam 
konteks pembangunan masyarakat (community development), khususnya 
di sektor perdesaan.

6. Merancang dan mengembangkan program-program fasilitasi, pelatihan 
dan pendampingan/mentoring yang secara langsung dapat meningkatkan 
kapasitas dan produktivitas masyarakat:

•	 Peningkatan kapasitas dan produktivitas (capacity building) budidaya 
pertanian. Pelatihan dan pendampingan/mentoring tentang GAP 
(good agricultural practices) kepada kelompok tani setempat sehingga 
produktivitas mereka dapat dioptimalkan.

•	 Pengembangan usaha bersama masyarakat desa untuk menghasilkan sarana 
produksi pertanian (benih/bibit, pupuk, pestisida/herbisida, alsin) secara 
mandiri dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada.

•	 Penanganan dan pemanfaatan sampah/limbah menjadi produk bermanfaat 
dan bersih lingkungan (sampah organik dan biomassa menjadi pupuk 
organik dan recycle/reuse sampah non organik menjadi produk bernilai 
ekonomi).

•	 Pengembangan UMKM masyarakat setempat yang selaras dengan produk 
pertanian yang dihasilkan agar nilai tambah dan rantai nilai semaksimal 
mungkin dapat dihasilkan dan dilaksanakan di desa atau kawasan ybs. 

•	 Pengembangan kelembagaan “Badan Usaha Milik Desa/Masyarakat” atau 
“Koperasi Desa” yang diharapkan dapat berperan sebagai ‘muara sistem 
bisnis’ di desa setempat.
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Gambar 66 Skema kerjasama sinergis-integratif dalam program pemberdayaan 
masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah – dengan berbagai skema program 
bantuan dan pembinaan di berbagai sektor – tentunya telah bekerja keras 
dan berandil besar dalam memberdayakan masyarakat, khususnya desa. Di 
sisi lain, tidak dapat dipungkiri pula bahwa keberadaan perusahaan dalam 
lingkungan masyarakat membawa pengaruh bagi kehidupan sosial, ekonomi, 
serta budaya; karena aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan -- langsung 
maupun tidak – bersinggungan dengan masyarakat. Oleh karena itu suatu 
perusahan perlu senantiasa membina hubungan baik yang bersifat timbal-
balik (reciprocal) dengan para pemangku kepentingan, baik pemerintah 
maupun masyarakat dan lingkungannya. Salah satu bentuk pembinaan 
hubungan baik ini adalah program CSR (Corporate Social Responsibility), bina 
wirausaha (social venturing), kemitraan usaha (korporatisasi pertanian), dll. 
Kegiatan-kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat 
dan agroindustri perdesaan dapat dirancang dalam skema kerjasama antar 
pemangku kepentingan (stakeholders) sesuai peran dan kapasitas yang 
dimilikinya masing-masing untuk pengembangan potensi desa yang dituju, 
sebagaimana tersaji dalam skema Gambar 66.
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3. REVITALISASI SISTEM LOGISTIK 
DAN RANTAI PASOK DI PERDESAAN

3.1 Peran Logistik dalam Rantai Pasok Pertanian
Karakteristik dari komoditas pertanian adalah bersifat musiman, mudah rusak 
(perishable), umur simpan pendek, kualitas dan volume produk bervariasi, 
serta memerlukan ruangan yang besar tetapi nilainya rendah (bulky). Selain 
itu setiap komoditas pertanian memiliki waktu tanam, pertumbuhan, 
panen, serta input-input produksi yang berbeda. Karena sifatnya tersebut, 
maka komoditas pertanian memerlukan penyimpanan, pengangkutan dan 
pengemasan yang efektif dan efisien; serta arus keluar dan masuk aliran 
barang perlu dikelola. Peran logistik dalam rantai pasok komoditas pertanian, 
perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan sangat dibutuhkan khususnya 
di perdesaan.

Rantai pasok berperan dalam mengintegrasikan proses bisnis di sepanjang 
anggota rantai pasok dan mengkoordinasikan aliran barang, jasa, informasi 
dan keuangan mulai dari hulu sampai hilir dalam rangka meningkatkan nilai 
terhadap konsumen sehingga tercapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. 
Integrasi jaringan dalam rantai pasok mencakup pemasok, prosesor, provider 
logistik, distributor, dan retailers (Chopra dan Meindl 2013; Stock et al. 
2010).

Umumnya rantai pasok pertanian dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan 
karakteristik bahan, yaitu rantai pasok komoditas pertanian yang perishable, 
non-perishable, dan produk pertanian olahan. Produk pertanian yang mudah 
rusak (perishable) adalah produk segar dengan masa simpan terbatas dan adanya 
variabilitas dalam pasokan dan permintaan seperti buah-buahan, sayuran dan 
bunga. Produk non-perishable adalah produk yang dapat disimpan untuk waktu 
yang lebih lama seperti kopi, biji-bijian, dan kacang-kacangan (Ahumada dan 
Villalobos 2009; Aramyan et al. 2006). Produk pertanian olahan merupakan 
produk yang sudah diolah secara fisik maupun kimia seperti produk makanan 
kaleng, susu, keripik, dan lain-lain.
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Logistik merupakan bagian dari rantai pasok yang sangat dipentingkan untuk 
menjamin keberlanjutan rantai pasok. Pada tahun 1986, the Council of Logistics 
Management mendefinisikan manajemen logistik sebagai proses perencanaan, 
implementasi, dan pengendalian aliran dan penyimpanan barang, jasa, 
dan informasi dari titik asal (point-of-origin) ke titik konsumsi (point-of-
consumption) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Cooper 
dan Lambert, 1997). Aliran logistik mencakup inbound dan outbound logistics. 
Inbound logistics merupakan aktivitas yang berhubungan dengan aliran barang, 
jasa, dan informasi ke dalam organisasi berupa penerimaan, penyimpanan 
dan penanganan bahan baku maupun komponen. Outbound logistics adalah 
kegiatan yang berhubungan dengan distribusi dan penyediaan layanan ke 
pasar berupa pengemasan, distribusi, dan pergudangan. Logistik perdesaan 
mencakup transportasi, penanganan bahan, pengemasan, pergudangan, dan 
distribusi. Tujuannya mengurangi pemborosan, menghemat waktu, merespon 
lebih cepat, dan mendukung produksi dan konsumsi di suatu wilayah maupun 
antar wilayah.

Indeks kinerja logistik Indonesia berdasarkan World Bank pada tahun 2018 
berada pada urutan ke-46 dengan skor 3,15. Jika dibandingkan dengan kinerja 
logistik negara ASEAN, maka kinerja logistik Indonesia berada di urutan ke-4 
di bawah Singapura (7), Thailand (32), dan Malaysia (41) (World Bank 2018). 
Hasil survei ini menunjukkan bahwa permasalahan logistik masih menjadi 
kendala untuk meningkatkan daya saing dan memperlancar arus pergerakan 
distribusi komoditas antar wilayah di Indonesia. World Bank menggunakan 
enam parameter dalam mengukur kinerja tersebut yaitu efisiensi dalam hal 
customs and border management clearance, kualitas infrastruktur perdagangan 
dan transportasi, kemudahan pengaturan pengiriman internasional, 
kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan dalam melakukan tracking 
dan tracing dan frekuensi pengiriman yang tepat waktu (timeliness). Custom 
dan infrastruktur merupakan indikator yang perlu mendapat perhatian di 
Indonesia karena memiliki nilai indeks yang kecil masing-masing sebesar 
2,67 dan 2,89. Hal tersebut diperkuat oleh World Economic Forum dalam 
The Global Competitiveness Report 2016–2017 bahwa infrastruktur adalah 
salah satu permasalahan terbesar dari sistem logistik di Indonesia terutama 
yang menyangkut dengan jumlah, kapasitas, dan penyebarannya. Dalam 
laporan tersebut secara keseluruhan kualitas infrastruktur Indonesia terlihat 
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belum begitu baik khususnya infrastruktur jalan raya, pelabuhan, bandara, 
dan energi. Kinerja logistik yang kurang baik dapat menghambat kinerja 
perdagangan karena menimbulkan biaya logistik yang dapat berpengaruh 
terhadap perekonomian suatu daerah, termasuk perdesaan. 

Pengelolaan logistik di perdesaan berbeda dengan di wilayah perkotaan. Hal 
ini disebabkan karena perbedaan budaya, standar hidup, dan cara berproduksi. 
Umumnya aliran logistik perdesaan terdiri atas arus masuk input-input 
pertanian, arus keluar komoditas pertanian yang bersifat musiman; serta arus 
keluar masuk untuk barang-barang industri ringan. Saat ini masih banyak 
para petani yang mengalami kesulitan dalam menjual produk yang dihasilkan, 
juga masih terlihat kesenjangan sarana dan prasarana antara perdesaan dan 
kota. Setiap rumah tangga di perdesaan bertindak sebagai petani skala kecil 
(smallholders). Pengadaan input pertanian hingga penanaman, pemanenan, 
dan transportasi produk dilakukan oleh para aktor yang berskala kecil dengan 
skala efisiensi rendah. Logistik saat ini masih dominan dalam pengiriman 
produk dari kota ke desa. Sebagian besar adalah berupa barang jadi yang 
dipasarkan di minimarket. Akibatnya daya saing produk-produk perdesaan 
menjadi rendah.

Pengembangan logistik perdesaan adalah bagian penting dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan perdesaan serta integrasi 
perkotaan-perdesaan. Pengembangan logistik perdesaan akan memfasilitasi 
penyesuaian struktural dan industrialisasi pertanian, sehingga memberikan 
dukungan penting bagi modernisasi sektor pertanian. Selain itu juga akan 
sangat berdampak pada pendapatan, peluang kerja, dan kehidupan sehari-
hari penduduk perdesaan, serta hubungan antara penduduk kota dan desa. 
Peran penting lainnya adalah mempercepat cakupan layanan publik di daerah 
perdesaan; meningkatkan aliran logistik dari produk pertanian; sehingga biaya 
distribusi lebih rendah, pengiriman lebih cepat, dan efisien. Khususnya di 
sektor pertanian, logistik yang efisien dan efektif adalah aspek penting untuk 
mencapai daya saing yang berkelanjutan di perdesaan.

Peran logistik lainnya dalam rantai pasok pertanian adalah mampu 
meningkatkan keamanan, dan kualitas dan nilai produk pertanian. Perbaikan 
logistik perdesaan membantu para petani untuk memanen dan memasarkan 
produk lebih efisien; serta menghasilkan saluran distribusi yang efektif dan 
efisien antara daerah perkotaan dan perdesaan.
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Mengingat komoditas pertanian memiliki karakteristik yang berbeda 
dengan komoditas lainnya maka perlu revitalisasi logistik di perdesaan. 
Hal tersebut diharapkan dapat mendukung para petani/peternak/nelayan/
masyarakat sekitar hutan untuk mendistribusikan hasil produk secara efisien, 
meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat konektivitas antar wilayah. 
Hal tersebut juga bertujuan untuk mengurangi disparitas harga pangan di 
beberapa daerah di Indonesia. 

3.2 Meningkatkan Peran dan Dukungan 
Pemerintah

Logistik dan rantai pasok di perdesaan melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan, sehingga diperlukan kebijakan dan implementasi yang melibatkan 
seluruh elemen baik di tingkat nasional, regional maupun lokal. Pemerintah 
pusat dan lokal diharapkan dapat merencanakan logistik perdesaan yang 
terkait dengan transportasi, penyimpanan, pengemasan, penanganan bahan 
pertanian, perdagangan, pengiriman untuk setiap tingkat lokal, regional, dan 
nasional. Kebijakan tersebut harus terintegrasi di setiap level pemerintahan. 
Pada tataran implementasi, hal tersebut dapat diserahkan kepada pemerintah 
desa. Koordinasi antara berbagai Kementerian/Lembaga dan institusi lainnya 
dalam merencanakan infrastruktur logistik di perdesaan perlu ditingkatkan. 
Kolaborasi tersebut terutama yang terkait dengan lokasi, resource sharing, dan 
pengembangan bersama.

Kebijakan yang terkait dengan sistem logistik nasional sudah dibuat oleh 
pemerintah dalam Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak 
Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Selanjutnya Instruksi Presiden 
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional 
menyebutkan bahwa semua kementerian/Lembaga diperlukan untuk 
bersinergi dalam membangun sistem ekonomi logistik nasional melalui 
Indonesia National Single Window. Membangun platform kolaborasi dalam 
transportasi, pelayaran/shipping, pelabuhan, pergudangan, dan depo peti 
kemas adalah hal yang perlu diperhatikan. Namun demikian, kebijakan 
khusus tentang sistem logistik perdesaan belum dibuat dalam payung hukum 
tersendiri.
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Pembiayaan dari pemerintah diperlukan untuk meningkatkan berbagai 
sarana dan prasarana di perdesaan, membangun jaringan informasi logistik, 
dan meningkatkan keterlibatan swasta. Selain itu pemerintah juga harus 
membantu meningkatkan investasi, mempermudah prosedur pinjaman, dan 
membantu perusahaan-perusahaan yang bergerak di logistik untuk tumbuh 
berkembang di perdesaan.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan standar dan 
spesifikasi komoditas pertanian, platform untuk penyebarluasan informasi, dan 
peralatan dan teknologi yang berhubungan dengan pengembangan komoditas 
agro-maritim. Pemerintah perlu juga memperkuat kolaborasi dengan pihak 
swasta untuk mengembangkan logistik perdesaan yang lebih murah.

3.3 Membenahi Infrastruktur Logistik di 
Perdesaan

Infrastruktur adalah salah satu key success factor dalam daya saing. Kondisi 
infrastruktur yang tidak memadai akan menyebabkan kerusakan pada produk 
pertanian yang diangkut, sehingga dapat menimbulkan inefisiensi. Oleh 
karena itu, infrastruktur logistik di perdesaan perlu dibenahi. Pemerintah 
dan pihak swasta dapat berkolaborasi untuk mengembangkan pusat logistik 
perdesaan atau rural logistics park yang komprehensif dan terintegrasi sebagai 
pusat sirkulasi proses, transportasi, penyimpanan, pemantauan keamanan 
pangan, penyortiran, pengemasan dan distribusi produk-produk pertanian. 
Konsepnya berupa “multiple functions in one node, with resource sharing”. 
Interconnectivity antara logistic park dengan daerah produksi pertanian, dan 
pedagang/pengecer perlu diperhatikan secara komprehensif. BUMDES dan/
atau BUMDESMA dapat dimanfaatkan sebagai pusat logistik perdesaan. 
Atau memanfaatkan kantor pos yang sudah ada di setiap perdesaan untuk 
pusat logistik perdesaan tersebut.

Rural logistics park tersebut juga menghubungkan simpul-simpul transportasi 
dari mulai tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Transportasi merupakan 
penghubung dasar dan komponen utama logistik. Transportasi intermoda 
diperlukan jika wilayah-wilayah tersebar dan terpisah oleh lautan. Transportasi 
intermoda merupakan sistem pengangkutan barang yang menggabungkan 
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beberapa pilihan jalur moda transportasi; yaitu darat, laut dan udara. Barang 
diangkut dalam satu unit kendaraan, bisa berupa truk atau colt diesel, yang 
menggunakan dua atau lebih moda transportasi secara terus menerus sehingga 
lebih efisien. Interkonektivitas antar moda transportasi dan antar jaringan di 
perdesaan perlu dibenahi lebih cepat. Jaringan transportasi yang sangat baik 
memungkinkan layanan yang andal ke perdesaan.

Fungsi penyediaan pangan merupakan serangkaian kegiatan untuk 
menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis 
dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, infrastruktur yang 
perlu dibangun adalah gudang produk-produk pertanian. Pergudangan 
terutama produk pangan strategis seperti bawang merah, cabai merah, ayam, 
dan daging sapi perlu didirikan di setiap wilayah. Sistem pergudangan bisa 
bersifat sentralisasi, desentralisasi, ataupun campuran keduanya.

Setelah adanya pandemi COVID-19, permintaan terhadap produk pertanian 
segar maupun frozen food berkembang pesat. Selain itu keamanan pangan juga 
menjadi perhatian besar masyarakat. Oleh karena itu, hal yang harus mendapat 
perhatian serius dalam mengembangkan infrastruktur logistik di perdesaan 
adalah dengan membangun logistik rantai dingin (cold chain logistics) sebagai 
penghubung antara konsumen dan petani. Rantai dingin merupakan elemen 
dari rantai pasok yang dilakukan untuk mempertahankan temperatur agar 
tetap terjaga selama proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 
distribusi dari petani ke konsumen. Teknologi penyimpanan, transportasi, 
proses operasi, dan informasi dalam rantai dingin memainkan peranan penting 
dalam menjamin kualitas produk pertanian (Manning et al. 2006). Dalam 
hal ini, produk pertanian disimpan dan kisaran temperatur dan kelembaban 
tertentu untuk memastikan kesegaran, rasa, dan keamanan produk disesuaikan 
dengan karakteristik dari produk tersebut.

Infrastruktur lainnya yang perlu dibangun adalah ketersediaan konektivitas 
internet dan listrik. Konektivitas internet memungkin masyarakat 
perdesaan dapat mengakses informasi lebih cepat dan membantu dalam 
memasarkan produk tanpa melalui jalur-jalur yang panjang. Selain juga dapat 
mempromosikan keunggulan desa tersebut dan meningkatkan konektivitas 
antar desa. Internet satelit, yaitu jaringan internet tanpa menggunakan kabel 
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atau  wireless  yang menggunakan satelit sebagai media transmisinya, dapat 
dibangun untuk menjangkau wilayah-wilayah perdesaan yang terpencil (remote 
area). Ketersediaan listrik yang memadai untuk logistik perdesaan merupakan 
bagian yang krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan 
melalui kegiatan ekonomi.

3.4 Penggunaan Sistem Informasi dan Teknologi 
dalam Logistik/E-Logistics

Umumnya rantai pasok komoditas pertanian dalam arti luas panjang sehingga 
kurang efisien. Anggota rantai pasok komoditas pertanian adalah pemasok 
input, petani/peternak/nelayan, pengepul tingkat desa, pengepul tingkat 
kecamatan, pengumpul tingkat kabupaten, pengumpul tingkat provinsi, 
prosesor/pengolah produk, distributor, agen, dan retailer. Perubahan nilai 
dari produk pertanian biasanya terjadi di prosesor. Hal tersebut menimbulkan 
inefisiensi dan seringkali keuntungan yang diperoleh petani sangat rendah. 
Adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat mengatasi hal tersebut 
sehingga rantai pasok lebih pendek, “from farmers to consumers.”

Seiring dengan perubahan teknologi informasi maka persaingan semakin 
tinggi, siklus hidup produk semakin pendek dan harapan konsumen lebih 
besar. Hal tersebut menyebabkan perdesaan perlu memusatkan perhatian pada 
electronic logistics (e-logistics) kedepannya. E-logistics merupakan pengelolaan 
proses perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian yang efektif dan efisien 
dari aliran pemindahan dan penyimpanan bahan baku yang dibantu oleh 
sistem informasi dan teknologi melalui daring (Wang dan Pettit 2016).

Sistem informasi dan teknologi menyediakan jaringan yang mudah 
antara perdesaan dengan kota. Perubahan teknologi digital dan internet 
menyebabkan perubahan mendasar dalam model rantai pasok dan logistik. 
Dampak ini bersifat komprehensif, yang memengaruhi struktur dan fungsi 
logistik. Artinya, e-commerce juga memiliki dampak lebih lanjut terhadap 
kinerja logistik perdesaan. Platform e-commerce yang semakin banyak saat 
ini dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi harga produk konsumen dan 
input pertanian, sehingga menambah daya beli masyarakat. Artinya melalui 
e-commerce diharapkan dapat meningkatkan standar hidup penduduk 
perdesaan.
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Kedepannya, teknologi big data, blockchain dan artificial intelligence dapat 
memungkinkan diaplikasikan dalam logistik perdesaan, khususnya untuk 
produk pertanian. kecil. Lebih lanjut, analisis big data dapat memprediksi 
permintaan, memonitor pengiriman di sepanjang rute yang berbeda secara 
tepat waktu. Hal lainnya melalui big data dapat mengurangi biaya logistik dan 
meningkatkan nilai produk karena keputusan berbasis rasional dan ilmiah. 

4. MEMBANGUN EKOSISTEM BISNIS 
DIGITAL BERBASIS BUMDES

4.1 Mengembangkan Kemitraan 
Revitalisasi ekonomi perdesaan tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi 
dari sisi produksi hingga pemasaran, namun yang tidak kalah pentingnya 
adalah inovasi kelembagaan yang memperkuat kapasitas pengelolaan usaha 
oleh petani sehingga bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat. Inovasi 
kelembagaan di era 4.0 perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi 
digital untuk meningkatkan kinerja kelembagaan. Dalam hal inovasi 
kelembagaan, IPB telah mengembangkan Komunitas Estate Padi (KEP) 
yang menghubungkan setiap elemen seperti universitas (berfungsi sebagai 
assistance), pemerintah (berfungsi sebagai counseling), bank (berfungsi sebagai 
funding), KEP Management dan pasar dalam sebuah unit bisnis. Secara 
spesifik, untuk menghubungkan petani dengan supermarket modern, IPB 
telah mengembangkan Agro-Technology Park. Inovasi IPB diharapkan mampu 
meningkatkan nilai tambah produk pertanian (Lihat Gambar 67).
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Gambar 67 Inovasi IPB: agro-technology park

Sementara dalam kondisi pandemi saat ini, seruan pemerintah untuk 
melakukan social distancing, bekerja di rumah, penutupan pusat ekonomi 
dan bahkan pemberlakuan pembatasan sosial skala besar telah memberikan 
dampak bagi sektor pertanian. Pasar induk yang selama ini menampung 
produksi petani sepi karena pembeli “takut” untuk pergi ke pasar, kondisi 
tersebut juga diikuti dengan tutupnya sebagian besar hotel dan restoran 
menyebabkan sebagian besar petani atau pemasok sayur dan buah yang pada 
awalnya memiliki pasar pasti secara otomatis kehilangan pasar.

Merespons hal tersebut IPB University bekerjasama dengan berbagai pihak 
telah melakukan program “Ayo Belanja Sayur Dari Rumah” dengan tujuan 
untuk memberikan akses sayuran segar kepada para konsumen dan disisi 
lain juga membantu akses petani dalam memasarkan produk yang dihasilkan 
(Prodjo 2020; Republika 2020). Berdasarkan pengalaman dalam menjalankan 
program tersebut, intervensi program digital marketing dengan memanfaatkan 
marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Blibli cukup membantu distribusi 
hasil panen petani, khususnya bagi petani yang berada dibawah binaan IPB 
melalui program Desa Sejahtera dan Pembinaan Petani Muda yang merupakan 
kerjasama antara IPB dan Astra International.

Dalam membangun wirausaha di desa, digital marketing hanyalah bagian 
kecil yang harus diiringi dengan perbaikan pada aktivitas-aktivitas ekonomi 
di hulu agar pengembangan wirausaha desa berbasis sumber daya unggulan 
lokal yang terintegrasi. Pengalaman IPB melalui program Desa Sejahtera dan 
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Pembinaan Petani muda, Pengembangan Usaha Berbasis Produk Unggulan 
lokal setidaknya terdiri dari 4 komponen besar, yaitu identifikasi potensi desa, 
potensi pasar (kebutuhan buyer), intervensi program yang diperlukan dan 
fasilitas yang diperlukan untuk mendukung usaha berbasis produk unggulan 
lokal yang akan dibangun. Darimana pengembangan usaha berbasis produk 
unggulan lokal dimulai? Berdasarkan pengalaman, pengembangan usaha 
berbasis produk unggulan lokal di perdesaan bisa dimulai dari permintaan 
pasar lalu ditarik ke belakang, desa mana yang memiliki bahan baku 
yang sesuai dan didorong untuk memproduksi barang atau produk yang 
diperlukan pasar, hal ini bisa dilakukan jika terdapat buyer/off taker yang 
sudah dapat memberikan kepastian harga, volume permintaan, spesifikasi 
barang dan sistem pembayaran yang tidak memberatkan. Pendekatan ini juga 
menjadi dasar untuk mengembangkan kawasan agroindustri di perdesaan. 
Contoh yang sudah dilakukan adalah pengembangan produk hortikultura,  
di mana ekosistem bisnis dimulai dengan identifikasi buyer dan produk yang 
dibutuhkan, kemudian diikuti dengan identifikasi potensi desa, intervensi 
program pelatihan, dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung desa 
dalam memproduksi kebutuhan pasar.

Pengembangan usaha berbasis produk unggulan lokal bisa juga dimulai 
dengan potensi unggulan yang dimiliki desa, kemudian komponen lain 
mengikuti atau dikondisikan supaya potensi unggulan desa tersebut dapat 
berkembang. Dengan demikian, dalam hal ini, pasar, teknologi dan intervensi 
program diarahkan agar potensi unggulan yang ada di desa tersebut dapat 
berkembang menjadi usaha yang dapat mendorong perekonomian perdesaan. 
Contoh untuk kondisi ini adalah pengembangan kopi dan penggemukan sapi 
di desa-desa binaan IPB yang ada di Kabupaten Garut dan pengembangan 
tepung ikan berbahan baku limbah ikan di Kabupaten Subang.

Apakah pengembangan usaha berbasis produk unggulan lokal bisa dibangun 
berdasarkan teknologi atau intervensi program? Tentu saja bisa, sepanjang 
terdapat teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah produk dan 
dapat diterima dengan baik oleh para petani mitra dan tentu saja pasar. 
Pengalaman yang pernah dilakukan adalah mengembangkan Pepaya Calina 
yang merupakan benih unggul hasil penelitian IPB dan bagaimana hijauan 
pakan ternak unggul di desa-desa binaan. Pada mulanya baik petani maupun 
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pasar belum mengenal kedua produk tersebut, namun setelah diproduksi 
dan diperkenalkan kepada pasar, responnya cukup baik. Komponen dalam 
pengembangan usaha berbasis produk unggulan lokal bisa dilihat pada 
Gambar 68.

Gambar 68 Komponen dalam pengembangan usaha berbasis produk 
unggulan lokal

4.2 Memperkuat Peran BUMDES dan 
BUMDESMA

Setelah produk unggulan lokal yang akan dikembangkan ditentukan, langkah 
selanjutnya adalah mengembangkan ekosistem bisnis. Dalam program Desa 
Sejahtera dan Pembinaan Petani Muda IPB University, produk unggulan 
yang dikembangkan adalah hortikultura, tepung ikan dari limbah ikan, 
pengembangan kopi, penggilingan padi dan budidaya jagung untuk keperluan 
hijauan pakan ternak (HPT). Semua produk tersebut sudah memiliki off 
taker atau pembeli pasti. Berdasarkan permintaan produk dari off taker dan 
potensi unggulan desa yang sudah ada, maka ditentukan desa yang sesuai 
untuk mengusahakan produk tersebut. Penetapan desa dilakukan melalui 
koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten dan 
Provinsi. Lembaga ekonomi yang dikembangkan dalam ekosistem bisnis yang 
dibuat adalah BUMDES. 
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Mengapa BUMDES??

Menilik kondisi di Jawa Barat, pada tahun 2019, sebanyak 3.695 atau 69,55% 
desa di Jawa Barat sudah memiliki BUMDES, 868 atau 16,34% dalam proses 
pembentukan dan 14,1% belum memiliki BUMDES. Dari segi pemasaran, 
desa-desa yang sudah memiliki BUMDES, 75% masih memiliki jaringan 
pemasaran lokal atau di desa sendiri, 12% memiliki jaringan pemasaran antar 
desa, 9% memiliki jaringan antar kota atau kabupaten, 3% memiliki jaringan 
pemasaran antar provinsi dan baru 1% yang memiliki jaringan internasional/
ekspor. Berdasarkan omset per tahun, mayoritas desa atau sekitar 68% 
memiliki omset < dari 10 juta, 26% memiliki omset kurang dari 100 juta, 
5% memiliki omset kurang dari 1 miliar dan hanya 1% yang sudah memiliki 
omset lebih dari 1 miliar per tahun. Berdasarkan jenis usahanya, didominasi 
oleh perdagangan dan jasa 65,32%, pertanian 12,58%, simpan pinjam 
12,31% dan jenis usaha agen sebanyak 5,58% (Nurtafiyana 2019).

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDES yang didesain 
untuk dapat meningkatkan perekonomian di desa. Berdasarkan pengalaman 
Tim IPB University menjalankan Program Desa Sejahtera Astra di 53 desa 
di 6 kabupaten (Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut dan 
Subang), permasalahan utama yang dihadapi oleh BUMDES di antaranya 
adalah sumber daya manusia, lemahnya dukungan politik dari Kepala Desa, 
penyertaan modal yang minim, teknologi, pendampingan, belum tahu jenis 
usaha yang potensial serta masalah pemasaran.

Berkenaan dengan dukungan politik dan penyertaan modal, sebagian besar 
berhubungan dengan kinerja BUMDES sendiri. Kepala Desa ragu memberikan 
penyertaan modal kepada BUMDES karena menganggap usaha yang akan 
dijalankan BUMDES kurang jelas, pernah dicoba penyertaan modal namun 
habis tanpa alasan dan laporan jelas, bahkan ada yang modal penyertaan dari 
desa masih utuh, karena pengurus BUMDES masih bingung mau menjalankan 
usaha apa. Temuan lain adalah banyak BUMDES menjalankan usaha tidak 
sesuai dengan potensi unggulan desanya, sehingga keberadaan BUMDES 
tidak bisa secara signifikan memajukan perekonomian desa. Sebagian besar 
BUMDES menjalankan usaha perdagangan seperti bahan bakar melalui 
PERTAMINI, penjualan pulsa atau token, gas 3 kg atau simpan pinjam yang 
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akhirnya gulung tikar karena banyak dana tidak kembali (Tim Desa Sejahtera 
Astra IPB University 2020).

Berdasarkan kondisi di atas, maka lembaga ekonomi yang dipakai adalah 
BUMDES, dengan harapan bahwa program yang dilaksanakan dapat 
meningkatkan peran BUMDES dalam mendorong perekonomian desa. 
Dalam pelaksanaannya, desa-desa yang memiliki potensi produk yang serupa 
dan berdekatan digabungkan menjadi 1 unit usaha bersama atau BUMDES 
Bersama (BUMDESMA), hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi 
usaha dan skala usaha serta mempermudah pengaturan dalam memenuhi 
purchase order (PO) dari off taker. Pengalaman di lapangan, diperlukan waktu 
3-4 bulan untuk menyakinkan BUMDES-BUMDES untuk membuat 
BUMDESMA, karena pada awalnya BUMDES cenderung egois dan ingin 
menjalankan usahanya masing-masing.

Setelah BUMDESMA terbentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan 
pendampingan dan organisasi kepada BUMDES. Setelah tahapan tersebut 
selesai, langkah selanjutnya adalah memfasilitasi pertemuan antara BUMDES 
dengan para mitra usaha, dengan demikian BUMDES memiliki petani 
mitra yang jelas, sehingga volume pasokan dari BUMDES bisa diprediksi 
dan pembinaan dan pendampingan bisa difokuskan kepada para mitra 
BUMDES. Langkah selanjutnya adalah membuat kerjasama atau PKS antara 
BUMDES dan mitra, dan dilanjutkan dengan proses produksi atau budidaya. 
Selama proses produksi mitra BUMDES di dampingi oleh para ahli dari IPB 
University sesuai dengan bidangnya masing-masing dan pendampingan dari 
CEO BUMDES yang sudah dilatih oleh IPB University dan tinggal di desa 
selama 6–12 bulan.

Setelah BUMDESMA terbentuk, maka untuk mengkoordinir semua 
kegiatan usaha terutama pengaturan pre-order (PO) dari off taker khususnya 
untuk usaha hortikultura, dibentuk semacam Holding BUMDES (Destra). 
Holding BUMDES ini yang berhubungan dengan off taker secara langsung 
dan mengurus semua pembayaran dan tagihan. Semua kegiatan secara 
bertahap dilakukan secara online, karena setiap BUMDES Bersama memiliki 
toko online masing-masing yang difasilitasi oleh salah satu marketplace di 
Indonesia. Pengorganisasian pengembangan usaha berbasis produk unggulan 
di perdesaan bisa dilihat pada Gambar 69.
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Gambar 69 Pengorganisasian pengembangan usaha berbasis produk unggulan 
lokal

Ekosistem bisnis yang dikembangkan dirancang menjadi sistem 2 jalur yaitu 
off taker tidak hanya berperan untuk membeli produk BUMDES, tapi juga 
menyediakan alat dan keperluan produksi serta kebutuhan sembako dengan 
harga kompetitif dan sistem pembayaran yang bisa disesuaikan, misalnya 
dibayar setelah panen (yarnen). Peningkatan pendapatan bisa dilakukan dari 
dua sisi yaitu mengurangi biaya dan meningkatkan harga, jika hal tersebut 
dilakukan dari kedua sisi, maka akan lebih mudah tercapai. Untuk distribusi 
sembako dikhususkan untuk menyuplai warung-warung yang ada di sekitar 
BUMDES, jadi BUMDES tidak menjual secara eceran, sehingga warung 
rakyat tetap hidup.

Dalam ekosistem ini, difasilitasi juga permodalan baik melalui Kredit 
Usaha Rakyat (KUR), Astra, fintech dan tentu saja dari dana desa melalui 
penyertaan modal. Hal yang menggembirakan adalah setelah dibangunnya 
ekosistem bisnis ini, mayoritas Kepala Desa bersedia untuk memberikan 
penyertaan modal kepada BUMDES, karena merasa usaha yang dilakukan 
oleh BUMDES jelas dan memiliki prospek. Dana dari fintech ditujukan 
untuk usaha jangka pendek, seperti untuk menalangi pembayaran ke petani 
sebelum pembayaran dari off taker keluar atau pinjaman modal untuk warung 
sembako dimana perputaran uangnya relatif cepat, sedangkan untuk modal 
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produksi lebih diutamakan melalui skema KUR. Kedua jenis pinjaman 
tersebut dimodifikasi, yaitu tidak dalam bentuk cash, akan tetapi dalam 
bentuk barang yang bisa diambil di BUMDES. Berdasarkan komunikasi 
dengan Komite KUR Kemenko Perekonomian hal tersebut sangat mungkin 
dilakukan bahkan sudah diimplementasikan oleh Bank Jabar.

Selain permodalan, dalam ekosistem bisnis ini juga dibangun sistem dana 
talangan oleh off taker, dalam usaha hortikultura, PT. Ralali.com, selain 
memberikan aplikasi secara gratis kepada BUMDESMA dan membantu 
proses pengiriman barang, perusahaan marketplace tersebut menjamin bahwa 
pembayaran akan cair selama 5 hari, meskipun pembayaran dari off taker belum 
cair. Untuk keperluan tersebut dikenakan biaya 2% sampai dengan 4% dari 
omset setiap pengiriman/PO. Model Ekosistem Bisnis yang dikembangkan 
bisa dilihat pada Gambar 70.

Gambar 70 Ekosistem bisnis digital berbasis produk unggulan kawasan 
perdesaan

Dengan model ekosistem bisnis berbasis digital yang sudah dikembangkan 
oleh IPB University dan Astra, permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
oleh BUMDES bisa diurai satu persatu. Permasalahan klasik antara Kepala 
Desa dan BUMDES bisa dipecahkan melalui ekosistem online sehingga ada 
akuntabilitas penggunaan dan pemasukan dana ke BUMDES. Bahkan Kepala 
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Desa atau masyarakat bisa melihat keuangan BUMDES secara langsung. 
Dilain pihak pengurus BUMDES juga tidak direpotkan dengan laporan 
bulanan dan tahunan, karena semua transaksi sudah tercatat secara online.

Masalah permodalan pelan tapi pasti mulai teratasi dengan meningkatnya 
dukungan politik dari pemerintah desa dan terbuka akses permodalan 
ke perbankan dan fintech. Program KUR, misalnya KUR pertanian juga 
terbantu, karena kreditur dari petani sudah terseleksi, memiliki usaha jelas dan 
mendapatkan pembinaan. Permasalahan SDM, kurangnya pendampingan, 
alat dan teknologi bisa dipenuhi melalui Program Desa Sejahtera Astra 
dan pembinaan Petani Muda IPB. Model ekosistem bisnis ini juga dapat 
meningkatkan akses pemasaran produk BUMDES, tidak hanya di tingkat 
lokal tapi bertambah luas menjadi antar provinsi.

Produk hortikultura dari Bandung, Garut, Cianjur dan Sukabumi telah 
mulai dipasarkan secara rutin ke daerah Jabodetabek, melalui Pusat Komoditi 
Nasional (Paskomnas), Rumah Sayur Group, Destra Agro dan PT. Malika 
Khatulistiwa serta sejumlah off taker lain. Kopi dari Garut, melalui program 
kopi premium dengan pembuatan microlot khusus jenis yellow bourbon sudah 
mulai dilirik oleh beberapa off taker dari luar negeri.

Dengan mulai berjalannya usaha BUMDES tersebut, dengan sendirinya akan 
memerlukan tenaga kerja dan peningkatan perekonomian desa. Karena usaha 
yang dilakukan oleh BUMDES berdasarkan produk unggulan desa tersebut, 
maka jumlah serapan tenaga kerja akan jauh lebih besar, jika dibandingkan 
dengan jenis usaha lain yang tidak sesuai dengan unggulan desa.

4.3 Inovasi di Era Pandemi COVID-19
Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap model bisnis yang sudah 
dibangun, terutama untuk produk hortikultura, karena ebagian besar hotel-
restoran-catering (horeca) tutup berakibat ebagian besar komitmen pasokan 
menjadi tertunda. Berkenaan dengan tersebut, berdasarkan pengalaman, 
berikut ini adalah beberapa contoh inovasi atau terobosan bisnis yang 
dilakukan di desa-desa binaan Astra dan IPB dalam rangka menyesuaikan diri 
dengan kondisi yang baru ini.
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Inovasi Pengolahan untuk Meningkatkan Nilai Tambah

Contoh inovasi nilai tambah dilakukan oleh desa binaan di Garut yang 
memproduksi jeruk lemon, sebelum pandemi COVID-19, jeruk lemon di 
jual dalam bentuk bahan mentah. Ketika COVID-19 merebak dan kesadaran 
masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh meningkat, maka 
dilakukan inovasi dengan cara mengolah jeruk lemon menjadi sari lemon. 
Contoh inovasi nilai tambah yang lain juga dilakukan di desa binaan yang 
mengembangkan kopi yang pada mulanya menjual dalam bentuk green beans, 
ketika COVID-19 melanda, dilakukan inovasi melalui penjualan dalam 
bentuk kopi siap minum. Hal tersebut dimungkinkan karena perwakilan 
petani kopi telah mengikuti pelatihan barista tingkat dasar di IPB.

Inovasi Pemasaran

Contoh promosi inovasi dilakukan oleh BUMDES binaan di Kabupaten 
Bogor. Usaha yang dilakukan adalah penggilingan beras, di mana BUMDES 
membeli gabah milik petani dan mengolahnya menjadi beras dan dijual dalam 
kemasan 5 kg dan 10 kg. Semula beras dijual secara online dan offline. Pada 
saat COVID-19, pengurus BUMDES melakukan inovasi promosi dengan 
cara melakukan penawaran kepada perusahaan dan pemerintah daerah yang 
memiliki program sosial, hasil cukup menggembirakan dengan rata-rata 
penjualan mencapai 10 ton per bulan.

Contoh lain dilakukan oleh BUMDES di Bandung yang mengembangkan 
usaha hortikultura. Sebelum COVID-19 pemasaran berfokus pada kontrak 
yang sudah dijalin dengan beberapa off taker seperti restoran, hotel maupun 
pengusaha katering. Ketika COVID-19 melanda, semua kontrak ditunda 
sehingga pemasaran sempat terhambat. Inovasi yang dilakukan adalah dengan 
membuat toko online dengan brand Rumah Sayur Group di beberapa market 
place besar. Tidak sampai disana, dengan pendampingan dari tim IPB, untuk 
meningkatkan jangkauan pasar, maka dibuat juga titik penjualan/selling point 
di beberapa lokasi di Jabodetabek, dengan demikian jangkauan pasar menjadi 
lebih luas, walaupun terpusat di satu lokasi.
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Inovasi Kelembagaan: CEO/pendamping BUMDES

Berdasarkan pengalaman, CEO atau pendamping dari IPB yang tinggal di 
desa sangat berpengaruh terhadap kelancaran program. Kehadiran CEO juga 
dapat mempercepat transformasi digital di desa-desa binaan. Sebagai contoh, 
untuk membuat toko online diperlukan foto produk yang dikemas secara 
baik, atau ketika pengurus BUMDES akan bertemu dengan calon pembeli 
dan harus melakukan presentasi, maka peran CEO menjadi sangat besar. 
Keberadaan CEO juga mempermudah koordinasi dan transfer informasi 
antara tim IPB dengan BUMDES.

4.4 Scale Up Program
Untuk menjaga ketahanan pangan, kegiatan di sektor hilir (distribusi dan 
pemasaran) tidaklah cukup, oleh karenanya harus diikuti dengan program di 
sektor produksi untuk mengamankan supply pangan, menciptakan lapangan 
kerja, menjaga daya beli petani dan tentu saja perputaran ekonomi di 
perdesaan. Kegiatan di sektor produksi juga diharapkan dapat mengurangi 
beban desa, karena banyak warga yang sebelum wabah COVID-19 bekerja di 
kota, untuk sementara waktu kembali ke desa, akibat dari ditutupnya berbagai 
sentra ekonomi di kota. Oleh karena itu tim Desa Sejahtera Astra juga fokus 
untuk melakukan scale up program, terutama di sektor hulu atau produksi. 
Dalam konteks peningkatan produksi pangan di perdesaan, paket kebijakan 
stimulus 1 yang di fokuskan pada belanja dan kegiatan padat karya dalam 
rangka memperkuat ekonomi domestik/lokal dapat diimplementasikan dalam 
bentuk kegiatan padat karya produktif dibidang pertanian. Kegiatan padat 
karya produktif secara umum dapat diartikan sebagai penciptaan lapangan 
kerja bagi masyarakat yang diarahkan untuk menggarap lahan pertanian yang 
ada, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan 
pasca panen. Kegiatan ini hendaknya dihubungkan sejak awal dengan pasar, 
sedapat mungkin berada pada satu hamparan yang luas dengan kelembagaan 
petani yang kuat sehingga relatif mudah untuk membentuk pola tanam 
maupun kalender tanam. Hal ini perlu dilakukan, sehingga produk yang 
dikembangkan pada saat panen tidak memiliki kendala pemasaran.
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Tim IPB melalui Program Desa Sejahtera Astra dan pembinaan Petani Muda, 
telah membuat perhitungan sederhana, terkait jumlah lapangan kerja yang 
dapat diserap dari program padat karya berdasarkan kebutuhan pasar sayur - 
mayur. Dasar perhitungan yang digunakan adalah 25 kebutuhan sayur utama 
dari Pusat Komoditi Nasional (Paskomnas) baik untuk pasar online dan pasar 
induk yang mencapai sekitar 60 ton per hari. Dengan memperhitungkan 
waktu panen, produktivitas, jumlah permintaan setiap produksi serta faktor-
faktor lainnya, diperoleh kebutuhan lahan seluas sekitar 600 ha agar dapat 
secara kontinu memasok 25 jenis sayuran setiap hari. Dengan asumsi bahwa 
rata-rata kebutuhan tenaga kerja per ha/musim adalah 400 hari orang kerja 
(HOK), maka untuk memenuhi kebutuhan 1 pasar, yaitu Paskomnas saja 
dapat tercipta sekitar 240.000 HOK.

Pendanaan untuk kegiatan padat karya produktif bidang pertanian bisa 
berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari dana desa. Berdasarkan 
surat edaran Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 8/2020 Tanggal 24 
Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya 
Tunai Perdesaan, pemerintah desa dimungkinkan untuk mengubah APBDes 
untuk membiayai program padat karya tunai perdesaan. Dengan demikian, 
biaya tenaga kerja dalam proses produksi bisa berasal dari dana desa. Agar 
hal tersebut bisa dilaksanakan, maka pemerintah perlu membuat aturan yang 
memungkinkan kegiatan padat karya untuk mengolah lahan pertanian, dan 
tidak hanya di khususkan untuk kegiatan infrastruktur. Biaya sarana pertanian 
lainnya diluar tenaga kerja seperti bibit dan pupuk bisa berasal dari program 
Kementerian Pertanian atau bisa juga dengan menggunakan skema Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) pertanian.

Dalam rapat lintas kementerian yang difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian, 
Tim IPB telah mengusulkan lokasi percontohan untuk implementasi kegiatan 
padat karya bidang pertanian di Kabupaten Garut dan Bandung Barat masing-
masing seluas 100 ha, yang saat ini telah masuk menjadi desa binaan dan 
calon desa yang akan diajukan di dalam Program Desa Sejahtera Astra dan 
Pembinaan Petani Muda IPB.

Pengorganisasian program padat karya produktif pertanian bisa dilakukan 
melalui BUMDES, dengan demikian, dalam rangkaian jaring pengaman desa 
(Social Safety Net) dalam menghadapi COVID-19, BUMDES tidak hanya 
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berperan dalam memperlancar distribusi pangan, namun juga berperan dalam 
memproduksi pangan itu sendiri. Di sisi lain, dana desa yang dipergunakan 
dalam kegiatan padat karya bidang pertanian juga, pada akhirnya akan kembali 
ke desa, melalui penjualan hasil dari produk pertanian yang dihasilkan.

Dengan memperhatikan sektor hulu atau produksi dalam pangan dalam 
melaksanakan kegiatan padat karya produktif bidang pertanian, pemerintah 
akan mendapatkan manfaat ganda, yaitu tercapainya tujuan sebagai jaring 
pengaman sosial selama pandemi COVID-19 dan juga dapat mengantisipasi 
kelangkaan pangan yang sangat mungkin terjadi seperti yang sudah diprediksi 
oleh Food and Agriculture Organization (FAO).

4.5 Peluang dan Tantangan Membangun 
Ekosistem berbasis BUMDES

Berdasarkan pengalaman Tim IPB University menjalankan Program Desa 
Sejahtera Astra di 53 desa di 6 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, 
Cianjur, Bandung, Garut dan Subang, permasalahan utama yang dihadapi 
oleh BUMDES di antaranya adalah sumber daya manusia, lemahnya 
dukungan politik dari kepala desa, penyertaan modal yang minim, teknologi, 
pendampingan, belum tahu jenis usaha yang potensial serta masalah 
pemasaran.

Selain hal-hal di atas, sebagian besar BUMDES juga tidak memiliki pengurus 
yang profesional, karena sebagian pengurus BUMDES diangkat karena 
memiliki hubungan keluarga atau bagian dari tim sukses sebagai bagian dari 
kompensasi politik. Pengangkatan BUMDES yang kental dengan nuansa 
politis, membuat posisi BUMDES juga dipengaruhi oleh politik lokal yang 
berkembang. Sebagai contoh, program di beberapa desa yang menjadi mitra 
IPB sempat terhambat, bahkan ada yang dikeluarkan dari program, akibat dari 
pergantian kepala desa yang berujung pada pergantian pengurus BUMDES. 
Perlu penyempurnaan sistem pemilihan pengurus BUMDES, sehingga lebih 
profesional.

Dalam konteks membangun ekosistem usaha di perdesaan berbasis BUMDES, 
tantangan lain yang harus dihadapi adalah bagaimana berhadapan dana atau 
bersinergi dengan pelaku usaha yang sudah ada lebih dulu di desa tersebut. 
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Sebagai contoh, di desa-desa binaan IPB dengan produk unggulan hortikultura 
telah ada pelaku-pelaku usaha lokal di bidang hortikultura yang sudah lama 
berusaha dan cukup berhasil dalam usahanya. Pada umumnya pelaku usaha 
tersebut menguasai lahan yang luas, permodalan yang kuat, tenaga kerja 
dan pada umumnya telah memiliki jaringan pasar yang kuat. Di sisi lain, 
BUMDES memiliki berbagai permasalahan mulai dari modal, SDM, pasar, 
bahkan pengalaman dalam menjalankan usaha juga masih sangat minim. 
Berhadapan dengan kondisi tersebut, jika BUMDES tidak dapat bersinergi 
atau BUMDES tidak didukung oleh sumberdaya yang memadai, usaha 
BUMDES akan sulit berkembang.

Dengan berbagai keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi oleh 
BUMDES dalam memulai atau menjalankan usahanya, pengembangan 
ekosistem bisnis berbasis BUMDES adalah keniscayaan, karena jika BUMDES 
bisa berkembang, maka tujuan untuk membangun perekonomian perdesaan 
yang lebih berketahanan dan berkeadilan bisa terwujud, sebaliknya jika tetap 
berbasis individu maka hanya segelintir orang saja yang dapat merasakan 
kesejahteraan. Meskipun demikian, pengembangan BUMDES, tidak harus 
mematikan usaha individu yang sudah berjalan, namun sedapat mungkin 
harus dapat bersinergi dan saling membesarkan. 



D SINTESIS

1. PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN 
PERDESAAN

Pembangunan perdesaan yang hanya berfokus pada pengembangan sisi produksi 
tanpa diiringi pengembangan pusat-pusat kegiatan (sistem pemukiman) 
menyebabkan perdesaan hanya menjadi sentra produksi dan mengalami 
kebocoran wilayah (regional leakages). Kebocoran nilai tambah akibat produk-
produk pertanian dan akibat produk-produk perdesaan lainnya langsung 
dikirim ke pasar tanpa melalui proses penciptaan nilai tambah yang optimal di 
perdesaan. Di sisi lain, tidak berkembangnya fasilitas pendukung pemukiman 
di perdesaan menyebabkan derasnya aliran uang untuk mengkonsumsi 
barang/jasa penduduk perdesaan ke perkotaan berakibat sangat minimnya 
perputaran uang di perdesaan. Solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut 
yaitu dengan meningkatkan kegiatan hilirisasi pertanian/produk perdesaan 
dan pengembangan sarana distribusi/pasar hasil pertanian/non pertanian 
yang dapat mendorong perputaran uang di perdesaan. Idealisme ini adalah 
landasan konsep agropolitan yang mana mengembangkan kawasan perdesaan 
sebagai sistem keterpaduan sentra produksi pertanian dan sistem pemukiman 
perdesaan.

Sejalan dengan konsep agropolitan, mengeluarkan konsep the new rural 
paradigm yang menitikberatkan pada transformasi dari wilayah perdesaan 
yang berbasis pada sektor produksi pertanian menjadi wilayah perdesaan yang 
berfokus pada kegiatan entrepreneur dan pertanian atau ekstraksi sumber 
daya alam yang berbasis pada teknologi yang canggih (OECD 2006). Konsep 
ini juga menekankan pada konsep urban-rural linkage yang generatif yang 
menghindari terjadinya backwash. Paradigma tersebut menjadi landasan 
pemikiran baru bagi sebagian besar negara-negara OECD yang melihat 
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perdesaan sebagai kawasan pertumbuhan yang setara dengan perkotaan. Hasil 
dari penerapan tersebut berhasil mematahkan paradigma yang memandang 
kemajuan pembangunan suatu negara selalu seiring dengan tingginya level 
urbanisasi. Fakta menunjukkan banyak negara-negara di Eropa dengan 
pendapatan per kapita yang sangat tinggi memiliki proporsi penduduk 
perdesaan yang juga sangat tinggi (contoh: Denmark, Norwegia, Finlandia 
dll.)

Pola perkembangan kawasan perdesaan dan kebijakan pembangunan perdesaan 
di Indonesia telah mengalami perubahan struktural dari pendekatan top-
down menjadi lebih ke arah bottom-up melalui berbagai inisiasi dari UU Desa 
Tahun 2014. Berkaca dari “The New Rural Paradigm”, tahap pembangunan 
perdesaan telah berkembang dari pembangunan berbasis satu sektor, terpusat, 
dan hanya berbasis subsidi; menjadi multi-sektor, bottom-up dan berbasis 
investasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya-sumber daya 
lain yang tidak terpakai. Dengan pendekatan bottom-up, proses perencanaan 
dan penentuan kebijakan pembangunan perdesaan membutuhkan kapasitas 
pemerintahan lokal dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang ada, serta 
partisipasi dan peran aktif dari seluruh stakeholder dalam desa tersebut. Tabel 
8 menjelaskan perbedaan paradigma lama dan paradigma baru pembangunan 
perdesaan berdasarkan perkembangan konteks dan fokus pembangunan yang 
terjadi.
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Tabel 8 Perubahan paradigma pembangunan perdesaan (OECD 2006; 
2016)

Aspek Paradigma Lama Konteks dan
Tantangan Baru Paradigma Baru

Tujuan Persamaan
Pendapatan dalam 
sektor pertanian
Daya saing pertanian

•	 Daya	saing	daerah	
perdesaan

•	 Peningkatan	nilai	aset	
lokal

•	 Eksploitasi	sumber	daya	
yang tidak terpakai

Prinsip 
Utama

Fokus hanya kepada 
kawasan perdesaan
mengikuti 
pertumbuhan sektor 
pertanian dan 
industri

•	 Semakin	meluasnya	
ketimpangan desa dan 
kota

•	 Perubahan	iklim
•	 Ledakan	pertumbuhan	

populasi pada banyak 
negara berkembang

•	 Revolusi	Informasi

•	 Keterkaitan	yang	erat	
antara desa dan kota

•	 Pembangunan	dalam	
konteks regional dan 
nasional

•	 Peran	perempuan	dalam	
pembangunan Perdesaan

•	 Kapasitas	pemerintahan	
sebagai kunci dalam 
pembangunan Perdesaan

Sektor 
target 
utama

Pertanian
Masyarakat 
Perdesaan

•	 Sektor	pertanian	tidak	
mampu memberikan 
penghidupan 
berkelanjutan untuk 
populasi yang tumbuh

•	 Kawasan	perkotaan	
tidak mampu menyerap 
dan memanfaatkan 
seluruh aliran migrasi 
Perdesaan secara 
produktif

Multi-sektoral: seluruh 
sektor perekonomian yang 
dapat berkontribusi untuk 
pertumbuhan produktif: 
pertanian, industri 
Perdesaan, jasa, pariwisata, 
TIK, bioenergi

Pendekatan 
utama

Subsidi
Project-based
Teknologi pertanian
Revolusi hijau

•	 Sustainable Development 
Goals

•	 Multi-dimensional 
poverty assessment dan 
Multi-dimensional 
Country Review

•	 Pembangunan	berbasis	
masyarakat

•	 Investasi
•	 Disesuaikan	dengan	

konteks spesifik (natural, 
ekonomi, sosial, dan 
institusional)

•	 Berprioritas	dan	realistis
•	 Tersusun	secara	berurutan	

untuk memaksimalkan 
sinergi

Aktor 
Kunci

Pemerintah nasional
Kementerian 
pertanian
Pemerintah lokal
Petani

•	 Partisipasi	yang	lebih	
besar berasal dari 
aktor-aktor non-
pemerintahan

•	 Masyarakat	Perdesaan
•	 CSO	dan	lembaga-

lembaga lain

•	 Multi-agent meliputi:
•	 Seluruh	tingkat	

pemerintahan (supra-
nasional, nasional, 
regional, dan lokal)

•	 Berbagai	pemangku	
kepentingan nasional 
– lokal (publik, swasta, 
LSM)
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RUU Cipta Kerja yang sedang dalam pembahasan perlu didorong ke arah 
pengembangan investasi dan menjadikan perdesaan sebagai pusat kegiatan 
yang menghasilkan “income generating activities” dengan merevitalisasi peran 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Kebijakan pengembangan ini perlu 
mengacu kepada tipologi desa, terutama berdasarkan aktivitas utamanya, 
serta mempertimbangkan konteks spesifik, multisektoral dan keterkaitan 
antar desa-kota sebagai suatu network regional dan nasional. Tipologi desa 
berbasis Indeks Desa dibangun melalui komposit ketahanan ekonomi, sosial, 
dan ekologi; dan nilai variabel-variabelnya dapat menunjukkan prioritas 
kebijakan pembangunan.

Nilai ketahanan yang rendah mengindikasikan kerentanan pada variabel-
variabel tertentu, sehingga fokus kebijakan pembangunan dapat dialokasikan 
pada sektor-sektor terkait. Persebaran spasial pada pentipologian desa juga 
akan membantu terbentuknya cluster prioritas sektor-sektor tertentu. 
Pentipologian yang diuraikan dalam tulisan ini dalam implementasinya perlu 
memperhatikan beberapa komponen utama dalam paradigma baru ini, antara 
lain (OECD 2016):

a. Pemerintahan (penguatan kapasitas pemerintahan dan efektivitas 
pemanfaatan sumber daya kelembagaan dalam seluruh tingkat); 

b. Pembangunan perdesaan multi-sektor (pertanian sebagai sektor utama, 
mempromosikan kegiatan diluar pertanian dan penciptaan lapangan 
pekerjaan pada multi-sektor lainnya, terutama industri dan jasa); 

c. Infrastruktur (menutup gap infrastruktur antara perkotaan dan Perdesaan, 
infrastruktur untuk mengurangi transaction cost, membangun kapabilitas 
dan aksesibilitas desa, akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan); 

d. Urban-rural linkages (meningkatkan aliran barang, jasa, teknologi, 
informasi, dan sumber daya manusia; mendorong perkembangan rural-
secondary city); 

e. Inklusivitas (mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, memfasilitasi 
transisi demografis); 

f. Gender (peran penting wanita dalam pembangunan Perdesaan); 

g. Demografi (mengatasi permasalahan ledakan populasi, penuaan populasi 
Perdesaan, kualitas sumber daya manusia); 
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h. Keberlanjutan (keberlanjutan lingkungan dalam strategi pembangunan 
Perdesaan, perubahan iklim, ancaman dari kelangkaan energi, pangan, 
dan air).

Selain komponen-komponen tersebut, dalam paradigma baru pembangunan 
perdesaan arah pembangunan tidak hanya dilihat dalam satu tujuan jangka 
panjang utama, namun memiliki beberapa tahap atau fase dalam pembangunan 
yang dilakukan. Fase-fase pembangunan tersebut diiringi oleh berbagai tolak 
ukur atau tujuan dan arahan maupun strategi tertentu untuk memastikan 
arah pembangunan kawasan perdesaan berjalan sesuai dengan perencanaan 
yang dilakukan.

Uraian di atas menegaskan bahwa paradigma baru pembangunan perdesaan 
dibutuhkan untuk merevitalisasi sektor pertanian pasca pandemi COVID-19. 
Mengadopsi the New Rural Paradigm” (OECD, 2006), paradigma baru ini 
harus menitikberatkan pada transformasi dari kawasan perdesaan yang hanya 
berbasis pada sektor produksi pertanian on-farm menjadi kawasan perdesaan 
yang berfokus pada kegiatan entrepreneur dan pertanian atau ekstraksi sumber 
daya alam yang berbasis pada teknologi atau yang dikenal sebagai konsep 
agropolitan. Berkaca dari “The New Rural Paradigm”, tahap pembangunan 
perdesaan telah berkembang dari pembangunan berbasis satu sektor, terpusat, 
dan hanya berbasis subsidi menjadi multi-sektor, bottom-up dan berbasis 
investasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan SDA.

Dalam konteks pembangunan perdesaan di Indonesia, beberapa poin penting 
yang perlu menjadi perhatian untuk mengimplementasikan paradigma baru 
tersebut dalam membangun perdesaan yang berketahanan adalah sebagai 
berikut:

1.1 Jangka Pendek (1 Tahun Kedepan)
1. Stimulus Ekonomi dari sisi permintaan dan pasokan komoditas/sektor 

berbasis perdesaan. Peran BUMDES/BUMDESMA sebagai penggerak 
ekonomi perdesaan ditingkatkan dengan dukungan stimulus produktif 
untuk memperbaiki sistem produksi pada industri berbasis sumberdaya 
lokal serta memperkuat sistem logistik perdesaan. 
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1.2 Jangka Menengah
1. Mengembangkan data desa presisi sebagai platform sistem informasi 

pembangunan perdesaan secara partisipatif dan berbasis digital.

2. Membangun Desa Tangguh Bencana (Destana) yang didukung data desa 
presisi berbasis integrasi adaptasi perubahan iklim dan sistem informasi 
yang kuat.

3. Memperbaharui kebijakan desentralisasi fiskal yang inklusif dan 
berkelanjutan di perdesaan dan membangun APBDes yang berkualitas 
sebagai bentuk strategi investasi di perdesaan yang bersinergi dengan 
APBD 

4. Membangun ekosistem bisnis berbasis digital yang handal yang didukung 
oleh sumber daya manusia yang berkualitas

5. Mengembangkan jaringan informasi logistik perdesaan serta infrastruktur 
yang mendukung untuk meningkatkan mobilitas atau pertukaran antar 
sektor dan antar wilayah. 

1.3 Jangka Panjang: Pergeseran Mindset
1. Reorientasi definisi, peran dan paradigma perdesaan dalam sistem 

pembangunan yang menempatkan desa dan perdesaan setara perkotaan 
yang berdaya saing, layak investasi serta sebagai sumber dan pusat 
pertumbuhan wilayah dan nasional.

2. Membangun Community Investment Area untuk menciptakan 
keseimbangan antara investasi ekonomi (berorientasi profit) dan investasi 
sosial (berorientasi benefit).
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