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Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (UU Desa) membawa paradigma baru desa sebagai subjek,
sebagai antitesis dari pengaturan desa sebelumnya yang cenderung
memosisikan desa sebagai objek tatanan supradesa. Salah satu isu
penting yang diemban UU Desa adalah pemerintahan yang baik dan
bersih, seiring dengan rekognisi atas desa sebagai unit pemerintahan
sekaligus masyarakat yang mandiri. Artikel ini mengkaji bagaimana
pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih di tingkat
desa seiring dengan pelaksanaan UU Desa. Kajian ini memijakkan
analisisnya pada keterbukaan sistem informasi desa dan arti penting
data desa beserta aksesnya dalam pembangunan desa. Sebagian
analisis dielaborasi melalui kajian literatur dan sebagian lainnya
melalui studi kasus beberapa desa dampingan Institute for Education
Development, Social, Relegious and Cultural Studies, tempat kerja
penulis. Kajian ini mengajukan refleksi bahwa UU Desa telah menyediakan perspektif keterbukaan dan inklusivitas dalam ruang pembangunan
desa, tetapi tidak semua desa menyadarinya, selain entitas supradesa
masih cenderung menggunakan nalar teknokratis dalam mendorong
keterbukaan pemerintahaan di tingkat desa. Upaya membangun
tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di tingkat desa perlu
menekankan pendekatan kolaboratif dan inklusif.

kata kunci: UU Desa; tata pemerintahan yang baik dan bersih;
sistem informasi desa; data desa; inklusivitas
Abstract

Law of Republic Indonesia Number 6 of 2014 concerning Village promotes
new paradigm, that is, village as the subject. This is an antithesis of the
former village regulations that tended to situate village as the object
of the supra-village order. Since the Law delivers the recognition for
the village as the otonomous unit of the government and society, one
of the important issues that is concerned by the Law is the good and
clean governance. This paper examines to what extent the good and
clean governance being developed in the context of the Village Law
enactment. To do this, this paper builds its analysis on the openness of
the village information system and the importance of the village data
and its accessibility. The analysis results in the reflection that Village
Law provides the principle of transparancy and inclusivity. However, it
has to deal with the technocratic tendency of supra-village order. Thus,
the attempt to develop good and clean governance in the village level
has to embrace the collaborative and inclusive approach.

keywords: Village Law; good and clean governance; village information
system; village data; collaborative and inclusive approach
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Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut “UU
Desa”) membawa paradigma baru tentang desa atau yang disebut
dengan nama lain. Pembangunan desa yang sebelumnya dilakukan
dengan pendekatan intervensi dari supradesa kini lebih diarahkan
untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan itu sendiri.
Relasi kekuasaan pada paradigma desa lama menempatkan desa
lebih sebagai objek tinimbang subjek. Desa menjadi pelaksana atas
kehendak pemerintahan di level atasnya. Dengan semangat rekognisi
dan subsidiaritas, UU Desa mengapresiasi desa sebagai subjek. Istilah
“subjek” bermakna bukan semata pemerintah desa, melainkan juga
mencakup masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintah desa dan masyarakat yang terejawantah sebagai masyarakat pemerintahan (self governing community) sekaligus
pemerintahan lokal desa (local self government). Pemaknaan atas
subjek tersebut masih kerap ada dalam situasi yang problematis
akibat tertanam kuatnya cara pandang lama tentang desa di kalangan
pemerintah desa dan masyarakat. Anggapan lama masih melihat
desa semata direpresentasikan oleh kepala desa dan perangkatnya.
Hal ini berimplikasi pada minimnya ruang partisipasi yang dibuka
untuk masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan desa.
Masyarakat dinilai sebagai pelengkap pemerintah desa, seperti halnya
desa dinilai sebagai pelaksana kehendak dari supradesa.
Konsep “membangun desa” dalam paradigma desa lama menempatkan desa sebagai lokasi program dari kehendak supradesa. Hal itu
tampak dari besaran dana dan berbagai konsep pembangunan desa
yang dilaksanakan atas keinginan supradesa. Logika ini bersumber
dari kecenderungan melihat desa sebagai pemerintahan (governance)
semata dan tidak melihat desa sebagai satuan sosial budaya yang
telah terlebih dahulu ada mengatur diri sendiri. Logika semacam
ini menempatkan desa sebagai penerima residu dari kebijakan dan
rencana pembangunan dari supradesa. Desa menjelma menjadi objek
penyelenggaraan negara selama bertahun-tahun. Desa menjadi lokasi
semata, tanpa kewenangan dan ruang untuk menentukan sendiri
model pembangunan terbaik di tingkat lokal masing-masing. Desa,
pada konteks ini, tidak semata diatur pada konteks pelaksanaan
pembangunan, tetapi juga pada cara bagaimana melaksanakan pembangunan secara rigid dan terprogram dari supradesa. Cara ini turut
menyamaratakan bentuk dan konteks desa. Penyamaan ini bertujuan
untuk mengatur desa agar sesuai dengan cara kerja tertentu.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM MP) adalah salah satu contoh yang dapat dilihat. PNPM MP
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pada 2014 memiliki cakupan wilayah di 33 provinsi, 403 kabupaten,
dan 5.300 kecamatan di seluruh Indonesia dengan nilai sebesar
Rp7.599.200.000.000. Program tersebut masih dilakukan dengan
menempatkan desa sebagai objek. Pemerintah desa dan masyarakat
menjadi pelengkap dari struktur pelaksanaan program yang berjenjang
dari tingkat pusat hingga daerah. Setelah dievaluasi, program tersebut tidak mewariskan kapasitas bagi masyarakat untuk mampu
merencanakan dan melaksanakan pembangunan sendiri sesudah
program. Dahniar dan Lasimpo (2008) menunjukkan indikasi bahwa
Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dijalankan oleh
PNPM MP gagal mewujudkan cara kerja partisipatif dalam kerangka
menyejahterakan masyarakat. Partisipasi gagal dilakukan akibat dari
sistem pelaksanaan program yang bersifat kaku dan mengadopsi
mentah-mentah petunjuk teknis PPK tanpa mempertimbangkan
keunikan wilayah masing-masing (Kurniawan 2015).
Petaka desa lama salah satunya adalah UU Nomor 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa. Penyeragaman desa dilakukan dengan
mengandaikan bahwa “desa Jawa” adalah desa yang ideal dan mengesampingkan keberagaman di wilayah-wilayah lain. UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga serupa dengan undang-undang sebelumnya. Keduanya tidak mengakui desa dan tidak
menyatakan penghormatan atas desa. Desentralisasi terjadi hingga
level kabupaten, sementara desa mendapatkan sisa tugas dari kabupaten. Istilah “tugas pembantuan” dalam undang-undang tersebut
menjelaskan kekuatan pemerintah untuk memberikan mandat kepada
struktur di bawahnya yang berujung di desa. Asas pembantuan berlaku
pada desa yang menerima mandat atau tugas dari pemerintahan pada
level di atasnya (Pasal 10). Konstruksi tersebut menempatkan desa
sebagai pelaksana tugas dari supradesa tanpa kewenangan untuk
menentukan kebijakan sendiri.
Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
menjadi salah satu tema yang mengemuka dalam pelaksanaan UU
Desa. Diskursus ini bergulir seiring dengan adanya rekognisi atas
keberadaan desa sebagai bentuk pemerintahan sekaligus masyarakat yang mengatur diri sendiri, pemenuhan keuangan sebagai hak
sekaligus kewajiban desa, dan cita-cita UU Desa untuk memastikan
pembangunan sampai ke tengah masyarakat secara langsung. Tema
pemerintahan desa yang baik, salah satunya, muncul dari keraguan
atas kapasitas desa untuk mengelola pembangunan desa, termasuk
dalam hal pengelolaan keuangan desa yang merupakan hak dan
kewajiban desa. Asumsi inilah yang mendorong pelbagai pemangku
kepentingan supradesa untuk memberikan serangkaian dukungan
kepada desa dalam rangka menjadikan desa berpemerintahan yang
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baik. Upaya teknokratisasi desa ini menyisakan pertanyaan mendasar:
desa harus menjadi baik dengan ukuran, cara, dan standar siapa?
Pasal 24 UU Desa telah memberikan gambaran prasyarat pemerintahan desa yang ideal. Pemerintahan desa yang baik cukup
akan terlaksana dengan terlaksananya kesebelas prinsip pe nyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri atas kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas
dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Imajinisasi
ini serupa dengan prinsip good governance yang digunakan oleh
pelbagai lembaga internasional. United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific (Unescap tanpa tahun) mendefinisikan pemerintahan yang baik dengan beberapa prinsip, yaitu
partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kebertanggungjawaban,
orientasi pada konsensus, efektivitas dan efisiensi, serta kesetaraan
dan inklusivitas.
Konsep pemerintahan yang baik di tingkat desa cukup berpijak
pada Pasal 24 UU Desa, dengan kembali menekankan adanya rekognisi.
Prinsip-prinsip tersebut dapat mengejawantah dalam bentuk yang
beragam (tidak tunggal). Dengan rekognisi berarti sebisa mungkin
menghindari penunggalan cara dalam menerapkan prinsip-prinsip
tersebut. Praktik desa lama menunjukkan bagaimana desa harus
menjalankan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk teknis
(JUKNIS) dengan hanya memiliki sedikit peluang untuk menerapkan
cara sendiri dalam upaya pembangunan dan pengaturan masyarakat.
Rekognisi adalah praktik dan istilah yang lazim digunakan pada kajian
multikulturalisme—bukan di bidang pemerintahan, seperti lazimnya
istilah “desentralisasi” digunakan—yang mengedepankan kebenaran
partikular dan keunikan pada setiap unit kebudayaan (Eko et al. 2014;
Eko 2015b). Desa juga perlu mendapatkan ruang untuk mendefinisikan
cara kerja membentuk pemerintahan yang baik, tentu dengan cara desa. Tidaklah baik jika cara kerja desa untuk membentuk pemerintahan
yang baik terlalu didikte, sehingga keunikan dan kekayaan budaya
yang mungkin menopang prinsip pemerintahan yang baik justru
terabaikan akibat penyeragaman yang terlalu dipaksakan. Di sisi
lain, UU Desa turut membawa misi konsolidasi pemerintahan desa
dengan tidak memisahkan antara pemerintah dan masyarakat. Atas
dasar konsolidasi pemerintahan itulah segala program sektoral yang
masuk ke desa harus diinformasikan kepada pemerintah desa untuk
kemudian diintegrasikan dengan program desa (Pasal 81). Atas dasar
ini, upaya mengatur desa harus memahami pula cara desa mengatur
diri sendiri sebagai masyarakat berpemerintahan sekaligus masyarakat
pemerintahan. Pengaturan desa oleh supradesa harus berbasis pada
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prinsip rekognisi. Sebaliknya, prinsip emansipasi perlu tumbuh dari
dalam masyarakat desa.
Pertanyaan kritis dari diskursus good governance—dalam bentuk
aturan rinci dan standar yang berlaku generik—adalah apakah tema
ini masih relevan diterapkan dalam implementasi UU Desa mendorong
kemajuan pembangunan desa—dengan seperangkat kewenangan
fiskal dan programatik yang saat ini dimiliki oleh desa? Pertanyaan
ini muncul mengingat desa kini diarahkan secara teknokratis untuk
menerapkan prinsip good governance yang diturunkan dari supradesa, sehingga berpeluang mengabaikan “cara desa” dan lebih banyak
mengejawantahkan keinginan dan konsep supradesa tentang desa
yang ideal dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya tersebut masih
menyisakan pertanyaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
bahkan untuk menumbuhkan desa yang mampu membangun diri
sendiri.
Program-program yang dilakukan di tingkat desa sebelumnya kerap
dikelola atas dasar ketidakpercayaan terhadap desa. Hal ini menutup pintu desa untuk mengembangkan cara sendiri mendefinisikan
pengelolaan yang baik sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal.
Pemerintah desa dan masyarakat menjadi pelengkap atas dalih partisipasi. Pengelola PNPM MP merasa lebih “berpemerintahan baik”
dibandingkan desa, sehingga mereka tidak perlu melibatkan desa
sebagai aktor yang lebih berperan dalam menentukan dan memberi
masukan atas pelaksanaan program/kegiatan PNPM MP. Atas dasar
kapasitas dan struktur pelaksanaan program yang berjenjang, terukur,
dan terprogram teratur tersebut, aktor pelaksana PNPM MP menjadi
pelaku pembangunan yang mengenyampingkan pemerintah dan
masyarakat desa yang dinilai terbelakang, tidak memiliki kaspasitas
pengelolaan yang baik, dan tidak memiliki standar. Di luar itu, desa
menjadi kepanjangan tangan dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) daerah. Dengan status ini dan tanpa kewenangan,
lengkap sudah posisi desa sebagai komplementer, objek, dan penerima
manfaat dari segala perencanaan pembangunan dari supradesa. Desa
hanya menjadi pelaksana program, lengkap dengan juklak dan juknis
yang berpotensi menghilangkan daya kreasi desa sesuai dengan
keunikan dan kekuatan yang lekat dan dimilikinya.
Model pendekatan good governance yang diterapkan pada program
semacam PNPM MP dikritik pada bagian analisis mengenai bagaimana
kemajuan pembangunan akibat intervensi dan kolaborasi dari donor
dan pemerintah berupaya untuk mengatasi kemiskinan. Alih-alih
mengatasi kemiskinan, program yang ada sebagian besar bukan menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat secara langsung, melainkan lebih sibuk pada agenda teknokrasi yang kompak dalam bentuk
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penyamarataan solusi, berkonsentrasi untuk membangun sistem
(struktur), dan menghasilkan sumberdaya pemerintah yang handal.
Tidak ada salahnya program ini dilakukan, hanya saja teknokratisasi tidak menjamin kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Evaluasi dari penerapan PNPM Mandiri
di Indonesia untuk mengatasi kemiskinan menyatakan program ini
belum dapat memastikan berapa besar kontribusi yang diberikan untuk
memperlambat peningkatan angka kemiskinan meski ada beberapa
capaian positif. Program yang dilaksanakan masih berupa program
pemberdayaan masyarakat, belum merupakan pembangunan lokal,
dan kepemilikan lokal dari program pun belum maksimal (Kementerian PPN/BAPPENAS 2013: 102–3).
Kajian terhadap PPK di Sulawesi Tengah juga menunjukkan tingginya intervensi supradesa, yaitu kecamatan, terhadap kepanitiaan di
tingkat lokal sehingga menyebabkan tidak berfungsinya aktor-aktor
lokal dalam pelaksanaan program. Selain itu, karena ada komisi 1,5
hingga 3 persen bagi Tim Pengelola Kegiatan (TPK), terjadilah praktik
penggelembungan anggaran program, terutama terkait infrastruktur,
yakni dengan tidak menggunakan bahan baku lokal setempat karena
harganya lebih murah. Praktik tersebut dilakukan untuk mengejar
jumlah komisi yang lebih besar. Keluhan mengenai data yang memberikan banyak informasi mengenai capaian program ini juga tidak
banyak tersedia dan tidak dapat diakses oleh publik (Kementerian
PPN/BAPPENAS 2013: 102–3). Hal itu tidak mengherankan karena tidak
ada juklak dan juknis evaluasi dan monitoring. Evaluasi hanya tertuju
pada capaian infrastruktur dan dana bergulir yang sudah dimanfaatkan
masyarakat. Program ini, karena mensyaratkan jaminan sertifikat untuk
mendapatkan bantuan dana bergulir dengan bunga ringan, gagal
menyasar orang miskin yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan,
sehingga mereka yang miskin tetap miskin. Sesudah program, angka
kemiskinan di Sulawesi Tengah meningkat sebesar 5,3 persen (2007)
dan diprediksi meningkat pada tahun selanjutnya (Dahniar dan
Lasimpo: 2008). Riset kritis di wilayah program Strategic Alliance
for Poverty Alleviation (SAPA) (Tim Peneliti PSSAT dan PSPK UGM
2013) menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan dari paket
kebijakan pengentasan kemiskinan model World Bank yang diadopsi
oleh Pemerintah Indonesia dari kurun waktu 2004–2010 sebesar 3,7
persen, jauh dari target Millennium Development Goals per tahun
Indonesia, yaitu sebesar 7,5 persen. Padahal, peningkatan anggaran
kemiskinan yang disediakan Pemerintah Indonesia mencapai 400 persen pada 2011. Secara kritis riset tersebut melihat ketidakberhasilan ini
dikontribusikan oleh bagaimana program klaster I tentang layanan,
klaster II tentang PNPM, dan klaster III tentang Kredit Usaha Rakyat
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(KUR) masih bersifat top-down dengan indikasi partisipasi hanya
sebatas mobilisasi karena pelibatan masyarakat pada perencanaan
kebijakan hampir tidak ada. Teknokrasi menggunakan good governance di desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa harus diperiksa
kembali sesuai semangat rekognisi dan subsidiaritas yang diemban
desa dengan UU Desa. Pembelajaran ini menunjukkan bagaimana
konstruksi yang generik berlaku atas dasar juklak dan juknis harus
berhadapan dengan situasi sebenarnya di lapangan. Kegagalan untuk
mengakomodasi keunikan situasi dan kondisi masyarakat—akibat
ketatnya standar pelaksanaan—justru menyebabkan program tersebut
terhambat untuk menjangkau kelompok marginal yang disasar.
Good governance adalah pendekatan yang banyak disarankan
negara-negara donor kepada negara penerima bantuan (Nanda 2006)
dan getol dipromosikan oleh lembaga keuangan multilateral seperti
World Bank sehingga mendominasi program pengentasan kemiskinan
di banyak negara berkembang dan kurang berkembang (Carrol 2009,
2010). Overseas Development Institute (ODI) melakukan analisis
bagaimana pengukuran kinerja pemerintah dengan menggunakan
indikator good governance (misalnya menggunakan World Governance Index) di 40 negara dibandingkan dengan pengukuran kapasitas aktualnya berdasarkan studi lapangan yang dilakukan oleh
ODI. Dari 40 negara yang diteliti, kecuali Rwanda menunjukkan
perbedaan hasil pengukuran antara indikator good governance dan
kapasitas aktual negara. Jadi, jika dikaji menggunakan indikator
good governance, hasil pembangunan akan tampak berhasil di permukaan tapi tidak mencerminkan situasi pembangunan yang sebenarnya. Ada semacam capability traps, yaitu harapan tinggi yang
menyertai program pembangunan yang didorong dari pendekatan
good governance yang berakhir dengan pengabaian atas kapasitas dari
sistem pemerintahan untuk melaksanakannya (Wild et al. 2015: 25).
Fenomena ini dikenal sebagai isomorphic mimicry, yaitu bagaimana
organisasi menyusun asumsi yang kelihatan superior tapi ternyata hanya berupa cara-cara yang bersifat kosmetik. Secara ekstrem Andrews
(2011) menganalogikannya sebagai kuda nil di Gurun Sahara (hippos
of the Sahara). Andrews (2011) mengandaikan Sahara sebagai masalah
kemiskinan. Sesuatu yang diperlukan pada situasi kekeringan dan
kesulitan air di gurun pasir (Sahara) adalah unta yang kuat untuk
mengangkut air. Tetapi, pihak eksternal justru menyarankan kuda
nil (karena dinilai berhasil di negara maju yang selalu menjadi model
penyelesaian). Akhirnya, kuda nil ini tetap tidak dapat menyelesaikan permasalah sulitnya air di gurun pasir karena tidak kuat dan
tidak cekatan membawa air. Kalaupun ada perubahan, hanya sedikit
yang bisa dilakukan kuda nil di gurun pasir dibandingkan dengan
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upaya yang dikeluarkan untuk merawatnya di gurun pasir. Analogi
ini menunjukkan betapa pendekatan model good governance yang
sering menyeragamkan pendekatan di suatu wilayah untuk mengatasi
kemiskinan ibarat hippos of the Sahara pada negara miskin yang
diberi bantuan oleh negara donor. Hal ini menyebabkan persoalan
kemiskinan sendiri tidak pernah selesai. Namun, bisa jadi negara
tersebut tampak baik, padahal tetap miskin, hanya karena telah
menggunakan pendekatan yang sama dengan negara maju.
Hudson (tanpa tahun) menyebutkan, reformasi pembangunan yang
didesain untuk mengatasi kemiskinan sedapat mungkin melampaui
mantra good governance. Good governance telah banyak menuai kritik
(Grindle 2010; Andrews 2013; Carothers dan Brechenmacher 2014;
Wild et al. 2015), terutama karena adanya standar tertentu dari luar
negara (biasanya dari negara maju dan diakui sebagai praktik terbaik
internasional). Andrews (2013) secara ekstrem menggambarkan bahwa
perubahan institusional yang didesakkan oleh lembaga multilateral
atau negara donor hanya dapat menghasilkan perubahan dalam
bentuk “signals” dan tidak menunjukkan indikasi peningkatan,
melainkan naik turun pencapaian pertumbuhan ekonomi, seperti
terjadi di Argentina. Ia memberikan contoh Swedia. Negara ini memiliki manajemen keuangan publik yang maju sesudah meninggalkan
pendekatan yang meniru logika best practice internasional. Swedia
mempelajari secara mendalam apa persoalan langsung di dalam
negeri terkait manajemen keuangan publik. Refleksi dari kritik atas
pendekatan ini menimbulkan pertanyaan utama, yaitu “baik” menurut
siapa? Seringkali ukuran baik yang ditetapkan oleh pihak lain dari luar
tidak sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pembangunan setempat.
Refleksi Hudson (tanpa tahun) merupakan buah dari keterlibatannya
dalam Open Working Group on the Sustainable Development Goals
untuk advokasi tujuan 16 tentang governance. Hudson (tanpa tahun)
menyarankan artikulasi yang lebih sesuai dalam reformasi pembangunan untuk mengatasi kemiskinan, yakni sebaiknya bertumpu
pada open governance dengan mengutamakan model pembangunan
yang lebih adaptif (eksperimentasi, bukan reformasi institusional yang
dipaksakan). Konsep open governance mengutamakan hubungan
langsung antara kegiatan pembangunan dan kebutuhan mengatasi
kemiskinan atau pembangunan untuk kesejahteraan secara umum
melalui ketersediaan informasi, terpusat pada cara kerja yang sesuai
dengan kapasitas pemerintah dan masalah yang spesifik yang perlu
ditangani segera dengan kolaborasi bersama masyarakat.
Pendekatan pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan di
Indonesia, yang saat ini masih banyak mengandalkan pendekatan
good governance, sebaiknya perlu segera beranjak pada model open
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governance (pemerintahan terbuka). Good governance memforsir pada
isu-isu penataan internal pemerintahan, sementara pemerintahan
terbuka berfokus pada upaya membangun relasi yang egaliter dan
partisipatif antara pemerintah dan masyarakat. Penyederhanaan
yang berlebihan good governance sebagai the magic bullet terhadap
kompleksitas persoalan pembangunan, menurut Grindle (2010), perlu
dipikirkan ulang misalnya dengan mulai lebih realistis mencapai
sasaran penting dari persoalan pembangunan yang sebenarnya dan
dengan mempertimbangkan kualitas demokrasi seperti persoalan
partisipasi dan inklusivitas. Amerika Serikat, misalnya, memiliki
angka good governance tinggi tapi tidak inklusif pada cara penanganan
bencana dalam kasus Badai Katrina.
Desa sebaiknya meninggalkan cara desa lama. Pendekatan teknokratis yang didapuk dari supradesa menghasilkan kemajuan yang
ada hanya bernilai baik dalam ukuran good governance menurut
pemerintah, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual
desa dalam mengentaskan kemiskinan di tingkat desa. Hanif (2013:
26) memberikan gagasan penting bagaimana pengentasan kemiskinan
mulai beranjak pada bagaimana sebuah kebijakan dapat diubah
dari nalar teknokratis dan nalar birokratis menjadi nalar partisipatif.
Ruang ini adalah arena negosiasi para aktor, tidak netral secara
politik, dan seringkali asimetris, sehingga menjadi sebuah peluang
bagi pengembangan desentralisasi desa baru yang lebih dinamis.
Karena itu, tata kelola tidak hanya penting secara ekonomi dan
menghasilkan inovasi, tetapi juga harus mulai beranjak untuk memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas relasi di antara para aktor
desa, baik pemerintah desa maupun warga, termasuk orang miskin.
Pada konteks good governance di tingkat desa, pertanyaan kritis serupa
akan muncul menanggapi upaya teknokratisasi desa: apakah ukuran
desa yang ideal menurut supradesa adalah ideal bagi masyarakat?
Pergulatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan
Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural
Studies (INFEST) setidaknya berhasil memeriksa ketepatan asumsi ini.
Misalnya, desa yang baik secara administratif ternyata belum tentu
memiliki kekuatan partisipasi. Penguasaan pemerintahan desa oleh
oligarki lebih memudahkan pengaturan administrasi desa, sehingga
memunculkan kesan desa yang baik secara administratif. Pertanyaan
lanjutan atas penataan pemerintahan secara teknokratis adalah
implikasinya terhadap ruang-ruang partisipasi masyarakat.
Seperti halnya definisi desa yang baik tidak dapat hanya diukur
dari keberhasilan penataan administrasi pemerintahan, pemerintahan
terbuka juga tidak dapat dimaknai secara terbatas dengan penyediaan
alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), semisal situs web desa
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atau sistem informasi desa. Pemerintahan terbuka tidak bermakna
sempit sebagai pemerintahan yang menyediakan data atau informasi
saja, melainkan pemerintahan yang membuka ruang luas partisipasi
publik desa untuk turut memastikan pengambilan keputusan hingga
terlibat dalam pelaksanaan dan pelaporan pembangunan di tingkat
desa. Pemerintahan terbuka di tingkat desa juga harus bisa keluar
dari kungkungan formalitas yang mengabaikan keberagaman konteks
dan “cara desa” untuk membangun partisipasi dan keterbukaan itu
sendiri. Keterbukaan secara substansi dengan mudah dapat ditemukan
dari praktik kehidupan sehari-hari di desa, misalnya bagaimana
pengurus rumah ibadah melaporkan kepada jamaah tentang besaran
dan penggunaan sumbangan yang diterima dari masyarakat. Tanpa
diminta, pengurus rumah ibadah secara berkala mengumumkan dan
memberitahukan kepada masyarakat (Ibad, Hamdi, dan Suparyo 2013).
Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki cara
untuk mengaktivasi keterbukaan. Cara desa tersebut bisa saja jauh
dari penggunaan sistem informasi dan teknologi komunikasi yang
canggih. Namun, cara tersebut efektif dan lebih mampu menjangkau
masyarakat secara luas pada konteks tertentu.
Melampaui Keterbukaan Prosedural dan Teknologi
Keterbukaan kelembagaan pemerintah, yang kemudian disebut “badan publik”, secara spesifik diatur melalui UU Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini
turut menempatkan pemerintah desa sebagai badan publik yang juga
wajib melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan. Pemerintah desa
selaku pengelola sumberdaya keuangan yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), dan sumbangan masyarakat secara mutlak
termasuk dalam kategori badan publik. Mengacu pada Pasal 7 UU
KIP, pemerintah desa sebagai badan publik berkewajiban untuk
(1) menerbitkan, menyediakan, dan memberikan informasi yang
berada pada kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan; (2)
menyediakan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan;
(3) mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mendukung pengelolaan dan penyediaan informasi di bawah kewenangannya; (4) membuat pertimbangan tertulis pada proses pengambilan
keputusan agar dapat memenuhi hak informasi masyarakat atas
setiap pengambilan keputusan; dan (5) dapat memanfaatkan media atau sarana elektronik dan nonelektronik untuk kepentingan
pengelolaan informasi publik. Dalam UU KIP, keterbukaan informasi
dinilai sebagai upaya menjamin hak warga negara untuk mengetahui
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rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, pengambilan
keputusan, dan alasan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
badan publik. Keterbukaan juga dinilai sebagai upaya mendorong
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta mendorong terciptanya badan publik yang akuntabel, transparan, efektif, dan
efisien (Pasal 3 UU KIP). Secara spesifik, dalam UU Desa, penyediaan
informasi menjadi kewajiban pemerintah desa (Pasal 26, 82, dan 86)
sekaligus hak masyarakat desa (Pasal 82 dan 86).
Keterbukaan masih menjadi persoalan umum pada badan publik
pemerintah di Indonesia. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika pada 2012 menunjukkan, baru 30 persen
badan publik (di tingkat nasional hingga kabupaten) yang telah
memenuhi standar penerapan UU KIP. Angka tersebut, yang diukur
setelah dua tahun implementasi UU KIP yang secara sah diterapkan sejak 2010 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,
menunjukkan persoalan tersendiri badan publik di Indonesia terkait
dengan keterbukaan (Tim Penyusun 2013).
Praktik buruk keterbukaan pada pemerintah supradesa idealnya
tidak menular pada pemerintah desa. Mengasumsikan desa sebagai
masyarakat pemerintahan (self governing community) sekaligus pemerintahan lokal desa (local self government), hambatan psikologis
yang mendorong ketertutupan tidak terjadi. Kerekatan sosial dalam
lingkup desa menjadi modal kuat untuk mendorong pemerintahan
terbuka di tingkat desa. Konsep pemerintahan desa yang terbuka
tidak terbatas pada aspek penyediaan informasi publik. Desa dengan
potensi sosiokultural dan lingkup geografis yang terjangkau dapat
melampaui aspek tersebut.
Mengacu pada pasal pengecualian informasi, desa hampir tidak
mengelola komponen informasi yang dikecualikan. Terminologi
informasi yang dikecualikan merujuk pada informasi yang tidak dibuka
ke publik pada masa retensi masing-masing informasi yang diatur oleh
undang-undang (Ibad dan Hamdi 2015). Desa tidak mengelola informasi
yang membahayakan pertahanan negara, informasi terkait penanganan hukum, data intelijen, kekuatan militer dan pertahanan negara,
persandian negara, informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam
Indonesia, dan informasi yang membahayakan stabilitas ekonomi
negara. Satu-satunya informasi yang berkemungkinan masuk dalam
pengecualian pada pengelolaan pemerintahan desa adalah informasi
pribadi yang apabila dibuka akan mengungkapkan isi akta autentik
yang bersifat pribadi (Pasal 17 UU KIP). Dengan demikian, sebagian
besar informasi yang berada dalam penguasaan desa bersifat terbuka,
termasuk informasi keuangan dan perencanaan pembangunan desa
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yang seringkali dianggap sebagai informasi terbatas oleh kebanyakan
badan publik.
Implementasi UU KIP bukan tanpa persoalan. Penyediaan informasi
melalui mekanisme UU KIP seringkali mendapatkan kritik. Formula keterbukaan yang ditawarkan UU KIP sering disebut sebagai keterbukaan
prosedural atau formalistik. Label formalisme keterbukaan informasi
melalui UU KIP dapat diperiksa dari beberapa hal. Pertama, pelayanan
informasi diandaikan membutuhkan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang secara formal bertugas
melayani informasi. Dilema terjadi pada pembentukan PPID di badan
publik, karena fungsi ini kerap ditempelkan secara sembarangan
pada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) badan publik. Hal
ini mengakibatkan tidak terselesaikannya tugas-tugas pelayanan
informasi, mulai dari proses identifikasi hingga pelayanan langsung
atas permintaan informasi dari masyarakat. Kedua, klasifikasi informasi
pada UU KIP masih menyisakan ruang bagi badan publik untuk
membatasi, menyembunyikan, dan menyajikan informasi secara
terbatas. Ketiga, permintaan informasi dilayani dengan prosedur
waktu yang berpeluang menghilangkan nilai penting informasi bagi
pemintanya. Nilai penting informasi turut ditentukan oleh konteks
ruang dan waktu peminta informasi yang bersifat unik. Prosedur
pelayanan informasi yang menggunakan skema waktu 10 + 7 hari kerja
berpeluang menjadi senjata bagi badan publik untuk menyembunyikan
informasi publik dari masyarakat yang memintanya.
Pelaksanaan UU Desa mulai menunjukkan kecenderungan keterbukaan prosedural yang ditandai dengan pelbagai indikator. Pertama,
kecenderungan pemanfaatan teknologi yang mencampuradukkan
logika “pemasaran desa” dan pelayanan informasi. Kecenderungan
ini menyederhanakan pelayanan informasi menjadi penyediaan
alat kerja bagi desa. Kedua, pada tingkat pengambilan keputusan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, suara warga
masih dinilai sebagai pelengkap dari suara elite desa. Pandangan
ini memarginalkan warga desa dalam proses penyusunan rencana
pembangunan. Pembangunan dianggap sebagai semata kehendak pemerintah desa yang hanya perlu dikonsultasikan kepada masyarakat.
Ruang keterbukaan menjadi formal sebagai kehadiran sekaligus
persetujuan pada dokumen yang telah dirancang, disusun, dan
dikembangkan oleh pemerintah desa. Pandangan ini merupakan
warisan dari cara pandang desa lama. Kecenderungan ini justru
mengabaikan semangat inklusivitas dan keterbukaan yang sudah
diwadahi dalam UU Desa. Praktik ini menunjukkan bahwa semangat
keterbukaan yang sudah termuat dalam UU Desa, pada praktiknya,
masih menghadapi pelbagai tantangan.
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Salah satu refleksi penting upaya membangun keterbukaan desa
melalui pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya, tampak
pada praktik pemanfaatan portal desa. Implementasi penguatan
pemerintahan desa dan akses masyarakat atas informasi melalui
portal desa (web desa) telah diinisiasi oleh beberapa organisasi
masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Analisis yang dikembangkan
tim Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management [KM]) INFEST
mengenai pengelolaan portal desa menunjukkan fakta beragam yang
sekaligus membuktikan pelbagai tantangan pengelolaan informasi
berbasis teknologi oleh pemerintah desa. Analisis ini dilakukan pada
Februari 2016 atas portal desa yang menggunakan domain desa.id
yang terdaftar di Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI). Analisis
ini dilakukan atas 100 portal desa yang berstatus aktif.
Pertama, konten yang tersedia pada situs web desa tergolong masih
minim. Dari 100 domain desa.id yang menjadi sampel, keterbatasan
konten masih mengemuka. Konten yang tersedia pada portal desa cukup beragam, mulai dari berita kegiatan pemerintah desa, pembangunan desa, hingga aktivitas warga. Dari sisi jumlah konten, seratus situs
web desa tersebut menunjukkan angka yang kecil, bahkan sebanyak
29,1% masih berupa laman contoh (default). Situs web yang memiliki
konten lebih dari 25 tercatat hanya 17,5%. Analisis lanjutan pada
data portal yang sudah tidak lagi berupa laman contoh (default)
menunjukkan persoalan pemutakhiran data yang lambat. Mayoritas
situs web desa yang dijadikan sampel dimutakhirkan sebelum Oktober
2015 (53%). Pemutakhiran konten yang dilakukan pada Januari 2016
sebesar 20,9% dan Februari 2016 sebesar 9,6%.
Kedua, dari sisi kelengkapan informasi portal desa sebagai media
penginformasian warga, performa yang dicapai tampak masih rendah.
Dari sisi penyediaan informasi keuangan, tercatat hanya 3,9% portal
yang menyediakan informasi keuangan. Sementara 95,1 % tidak
menyediakan informasi keuangan dan 1 persen menyediakan informasi
keuangan secara tidak lengkap. Sisi kelengkapan informasi juga
diperiksa, yakni dari jenis informasi yang diunggah ke portal desa,
yang menunjukkan angka sebagai berikut. Sejumlah 43,3% portal desa
menyediakan informasi potensi desa, 16,4% informasi pelayanan, 16,4%
informasi proyek desa, 11,9% liputan kerja kepala dan pemerintah desa,
67,2% berita umum, dan 80,6% berita masyarakat. Kecenderungan
penyediaan informasi pelayanan yang hanya 16,4% (dari seratus portal)
menunjukkan kelemahan fungsi dan tujuan portal desa sebagai alat
kerja penginformasian kepada masyarakat. Ini berbanding terbalik
dengan kecenderungan penyediaan informasi potensi desa, berita
umum, dan berita kemasyarakatan desa. Data tersebut menunjukkan
bahwa pelayanan belum menjadi orientasi utama dalam penyediaan
informasi melalui portal desa.
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Mengacu pada analisis ketersediaan informasi pada web desa tersebut, upaya penyediaan informasi berbasis teknologi ini menyisakan
pertanyaan kritis: untuk siapakah penyediaan informasi melalui
web desa? Pasal 86 UU Desa mengandaikan bahwa penyediaan
sistem informasi (alat dan sistem dukungan pengelolaan informasi)
bertujuan untuk memperluas akses masyarakat dalam pembangunan
desa. Indikasi ini belum mengukur ketersebaran pengakses informasi.
Pasal tersebut mensyaratkan bahwa sistem informasi desa dapat
menyediakan informasi tentang data pembangunan desa, kawasan
perdesaan, dan informasi lain yang terkait dengan pembangunan
desa dan kawasan perdesaan. Pasal ini menekankan kebutuhan akan
adanya data terbuka dengan menyebutkan bahwa sistem informasi
dikelola oleh masyarakat dan semua pemangku kepentingan.
Sistem informasi mengandaikan perpaduan antara perangkat keras
(hardware), piranti lunak (software), manusia pengelola (brainware),
dan bisnis model pengelolaan informasi dan data. Contini (2009)
menegaskan bahwa sistem informasi atas pemanfaatan TIK perlu
secara sadar medefinisikan pemanfaat (user) dari sebuah sistem.
Sistem informasi tersebut harus dapat terkonsep menjawab pertanyaan
sasaran sekaligus nilai tambah yang diperoleh dari pemanfaatan
teknologi. Contini (2009) juga menegaskan perlunya kemerdekaan
dari ketergantungan terhadap jenis teknologi yang spesifik dari pihak
ketiga, ketentuan yang ditetapkan dan kepentingan yang dimiliki
oleh pihak tersebut. Pada konteks ini, Contini (2009) menegaskan
perlunya memeriksa kemungkinan terbaik sebuah teknologi dapat
menjawab kebutuhan dan konteks masyarakat. Pada konteks sistem
informasi desa sebagai bagian dari pemerintahan desa, definisi atas
kelompok pengguna dan sasaran harus menjadi lebih rinci dan tepat.
Upaya kritis mempertanyakan kelompok penerima informasi dari
portal desa merupakan refleksi dari keragaman konten portal desa
yang lebih tertuju untuk memperkenalkan desa kepada pihak luar,
sementara kebutuhan informasi masyarakat di desa tidak terlayani.
Logika ini serupa dengan logika pemasaran atau periklanan yang
lebih mendorong desa untuk memperkenalkan diri kepada pihak
luar. Kecenderungan ini mengabaikan keberadaan masyarakat yang
merupakan tujuan utama pembangunan desa dan penerima manfaat
dari penyediaan informasi di tingkat desa, tidak terkecuali melalui
portal desa.
Tidak bisa dipungkiri, pengenalan teknologi informasi desa menemukan pelbagai tantangan internal di tingkat desa. Dua tantangan
terbesar dalam pemanfaatan teknologi ini ialah sumberdaya internet
(bandwith) dan sumberdaya manusia. INFEST selaku lembaga yang
turut serta dalam pengembangan sistem informasi desa menemukan
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fakta hambatan tersebut. Jika pun sebuah platform bisa dipergunakan
secara luar jaringan (offline) atau tidak mengandalkan internet,
persoalan sumberdaya manusia masih tersisa. Terdapat dua isu
besar terkait sumberdaya manusia. Pertama, kapasitas sumberdaya
manusia desa dalam pemanfaatan platform TIK berbasis komputer.
Hal ini relatif bisa diatasi dengan memperesar keterlibatan warga,
terutama kelompok pemuda yang lebih akrab dalam penggunaan
komputer dan internet. Namun, persoalan kedua lebih fundamental,
yaitu cara pandang tentang penyediaan informasi sebagai fungsi
pelayanan dan upaya membangun kolaborasi di tingkat desa. Hal
ini menjadi lebih genting terkait dengan informasi keuangan desa.
Pemerintah desa kerap masih menganggap informasi keuangan
sebagai informasi yang tidak perlu dibuka ke publik. Sistem informasi
mengandalkan pengelola (brainware) yang sadar akan fungsi alat
kerjanya. Selain itu, sistem informasi bekerja dengan sebuah model
bisnis (cara beroperasi, aturan, dan kewenangan antarpihak yang
terlibat dalam pengelolaan) dan pola yang ditetapkan oleh pengelola
sistem. Integrasi sistem informasi ke dalam cara desa bekerja menjadi
hal yang cukup menantang. Di sinilah desa perlu mendefinisikan cara
pengelolaan yang lebih sesuai dengan konteks masing-masing yang
unik bahkan ketika menggunakan teknologi pendukung.
Di satu sisi, konsep data terbuka (open data) memberikan harapan
dan cara pandang baru atas diskursus keterbukaan kelembagaan
publik negara, termasuk desa. Konsep ini mampu menerobos formalitas
keterbukaan yang berlaku melalui UU KIP. Konsep ini menawarkan
penyediaan data yang tersedia secara terbuka, bebas digunakan dan
didistribusikan kembali, dan tidak dibatasi oleh klasifikasi informasi
yang mengeksklusi masyarakat dari informasi yang dibutuhkan. Open
Knowledge mendefinisikan tiga elemen pokok dari data terbuka.1

1. Lebih detail tentang
data terbuka, lihat
http://opendatahandbook.org/guide/en/
what-is-open-data/.

• Ketersediaan data. Data harus tersedia secara utuh, dapat diperoleh
dengan cara yang mudah, tersedia dalam bentuk yang dapat digunakan, dan memungkinkan adanya modifikasi kembali. Model
ini umumnya ideal diterapkan melalui penyediaan sistem informasi
dalam jaringan (online).
• Lisensi penggunaan terbuka untuk distribusi dan penggunaan
kembali. Penyediaan data diikuti dengan keleluasaan (melalui
lisensi) yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan,
memodifikasi, dan mendistribusikan ulang, termasuk untuk mengolah kembali data tersebut dalam satuan data (dataset) yang lain.
• Partisipasi universal. Hal distribusi dan modifikasi berlaku secara
universal, sehingga setiap orang berhak dan boleh menggunakan
data tersebut. Diskriminasi dan pembatasan atas penggunaan data
tidak diizinkan pada platform data terbuka. Hal ini mencakup
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pembatasan penggunaan untuk tujuan komersial dan pembatasan
lingkup peggunaan (seperti hanya pendidikan). Namun, pada
tingkat pemerintahan, pembatasan atas dasar kepentingan keamanan dapat saja diberlakukan.
Konsep data terbuka ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan
TIK. Data terbuka dimulai dengan asumsi semakin mudahnya akses
masyarakat terhadap teknologi internet. Kemudahan akses ini dinilai
perlu ditangkap menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara lebih mudah dan tanpa batas. Selain internet,
pengembangan aplikasi TIK kian mempermudah akses komunikasi
data. Perkembangan ini kian memudahkan standardisasi data terbuka
yang diterapkan berbasis komputer dan internet. Konsep dasar data
terbuka ini adalah penyediaan data secara proaktif, tidak bergantung
pada permintaan, tersedia setiap saat, dan mudah ditelusuri. Konsep
ini secara sekilas mengatasi keterbatasan kategorisasi informasi yang
diterapkan oleh UU KIP yang mengandaikan adanya klasifikasi informasi menjadi yang disediakan berkala, disediakan setiap saat, dan
disediakan serta-merta. Klasifikasi ini mengandaikan penyediaan
informasi apabila diminta oleh perseorangan atau kelompok, terutama
pada jenis informasi yang masuk dalam ketegori disediakan setiap
saat. Kategorisasi ini memberikan hambatan bagi masyarakat yang
ingin menggunakan informasi secara cepat mengingat celah waktu
tanggapan atas informasi adalah selama 10 + 7 hari kerja. Pada situasi
tertentu, penyediaan informasi dengan menggunakan skema tersebut
menghilangkan nilai penting informasi bagi peminta.
Selain itu, konsep data terbuka mengandaikan ketersediaan data
secara teknis (technical openness) dan secara legal terbuka (legally
disclosed). Secara teknis data perlu disediakan secara lengkap sebagai
sebuah satuan data (dataset) bahkan data mentah. Penyediaan data
dipersiapkan agar dapat diakses secara massal (lengkap) maupun
terpilah. Lisensi yang dilekatkan pada data terbuka adalah lisensi
yang memungkinkan pengakses menggunakan dan mendistribusikan
kembali data tersebut, baik dengan atribusi (penyebutan sumber)
maupun tanpa atribusi. Penggunaan teknologi informasi sebagai
cara penyajian data memang menjanjikan pelbagai kemudahan
bagi pengguna. Melalui beberapa standar data terbuka, penggunaan
kembali data yang disajikan secara terbuka dan memenuhi standar
keterbukaan akan memudahkan pelbagai pemanfaatan data. Open
Streetmap menjadi salah satu contoh platform data terbuka yang
banyak digunakan. Platform ini menggunakan lisensi creative common
share alike 2.0 yang memungkinkan pengguna untuk menyalin (copy),
mengadopsi (adopt), dan mengubah (edit).
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Data yang tersedia perlu memenuhi klasifikasi terbaca oleh manusia
(human readable) dan terbaca oleh mesin (computer) melalui beragam
platform (aplikasi), termasuk untuk diolah kembali. Keterbacaan
oleh mesin tidak terbatas hanya pada standar pembuatan berkas
(file) data, tetapi juga menuntut adanya ruang modifikasi. Sebagai
contoh, berkas berekstensi PDF yang dihasilkan oleh Adobe Acrobat
merupakan sistem terbuka, mengingat berkas tersebut dapat dibaca
dan dibuat menggunakan pelbagai aplikasi. Namun, ketika disimpan,
berkas berekstensi PDF menjadi berkas yang sulit diolah kembali
menggunakan aplikasi lain.
Implementasi data terbuka pada ranah pemerintahan berikut
penggunaan teknologi informasi guna memudahkan penyediaan data
terbuka tersebut memiliki kelebihan tersendiri. Perkembangan web
2.0 memberikan manfaat tersendiri untuk menjembatani interaksi
antara pengelola layanan data dan masyarakat penerima. Konsep web
2.0 memungkinkan adanya interaksi dan urun daya (crowdsourcing)
menggunakan teknologi berbasis internet dan web. O’Reilly (2010)
menggunakan istilah spesifik untuk menggambarkan pemerintahan
yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi web 2.0: pemerintah
2.0 (government 2.0). Istilah ini merujuk pada pemerintahan yang
memaksimalkan penggunaan TIK untuk membangun interaksi, pertukaran, dan komunikasi dengan masyarakat.
Konsep data terbuka dengan dukungan teknologi informasi memang menjadi peluang besar bagi badan pemerintah untuk melampaui
keterbukaan prosedural. Inisiatif ini telah diadopsi oleh Pemerintah
Indonesia sejak 2012. Melalui Open Government Indonesia (OGI),
pelbagai prakarsa telah dilakukan untuk membangun platform dan
cara kerja data terbuka guna menjembatani kebutuhan informasi
masyarakat. Indonesia juga tercatat sebagai salah satu pendiri inisiatif
kemitraan untuk pemerintahan terbuka (open government partnership
[OGP]) pada 2011.2 OGP diinisiasi oleh Indonesia bersama tujuh negara
lain, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Filipina, Afrika Selatan, Norwegia,
Meksiko, dan Brasil.
Pendekatan yang telah memasukkan cara pandang open governance ini pada awalnya dianggap dapat menjadi jalan keluar bagi
kebuntuan akses informasi di Indonesia meski sudah memiliki UU
KIP. Namun, praktik open government di Indonesia tidak banyak meninggalkan pola good governance yang masih bertumpu pada upayaupaya singkat dan hanya berfokus pada pembenahan sistem besar,
cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat, dan tidak banyak
mempertimbangkan konteks lokal dari program. Hasil pemantauan
independen implementasi OGP pada 2013 oleh organisasi masyarakat
sipil di Indonesia menunjukkan masih minimnya perhatian pada

NOMOR 37/TAHUN XIX/2017 wacana

manfaat secara langsung untuk meningkatkan akses informasi publik
maupun layanan publik yang lebih responsif untuk masyarakat.
Penggunaan teknologi yang tidak tepat, seperti instrumen LAPOR yang
mencoba menyediakan platform online untuk pengaduan pelayanan
publik, juga tidak menjanjikan peningkatan pelayanan publik menjadi
lebih responsif. Ditambah dengan situasi disparitas infrastruktur
teknologi yang ada, maka tidak memungkinkan keteraksesan yang
mudah bagi berbagai platform online yang disediakan pemerintah.
Di Kota Ambon, misalnya, penerapan open school yang memaksakan
keteraksesan data sekolah melalui internet menimbulkan kesulitan di
tingkat sekolah (Tim Penyusun 2013). Padahal, pada 2015, Nathaniel
Heller, salah satu wakil panitia pengarah (steering committee) di tingkat
global tata kelola OGP, telah mengingatkan bahwa kemajuan dan
hasil dari pendekatan OGP pada 2020 harus dapat dirasakan hingga
ke tingkat subnasional. Di level itulah interaksi yang paling intens
antara pemerintah dan warga berlangsung. OGP tidak boleh menjadi
gerakan elite yang hanya dirasakan misalnya dari sisi pemanfaatan
digital oleh mereka yang bujangan, muda, berkulit putih, dan tinggal
di ibukota. Harus disadari pula bahwa sebagian besar pertumbuhan
dari sebuah negara terjadi di tingkat subnasional. Walaupun Nathaniel
Heller tidak menyinggung tentang desa, dan lebih cenderung pada
pemerintah kota, konteks subnasional ini dapat dipahami sebagai
upaya OGP untuk kembali pada praktik demokrasi secara langsung
yang sangat peduli pada kemajuan dari konteks yang paling lokal
dan sedekat mungkin menyentuh warga negara.
Penggunaan teknologi informasi sebagai alat kerja fasilitasi keterbukaan pemerintahan masih menjadi persoalan tersendiri di
Indonesia. Pertama, akses terhadap teknologi berbasis internet masih belum merata di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh disparitas
ketersediaan fasilitas pendukung yang akan memungkinkan akses
internet lebih baik di seluruh Indonesia. Karena itu, inisiatif berbasis
teknologi informasi lebih menampakkan bentuk praktisnya di wilayah
perkotaan karena memiliki pita data (bandwith) internet yang lebih
baik. Tetapi, kemerataan ini belum sepenuhnya terjadi di kota-kota
di luar Jawa. Warschauer (2003) mengingatkan bahwa disparitas
teknologi dan pemanfaatannya secara tunggal berimplikasi pada
eksklusi sosial bagi kelompok-individual yang berbatas atas akses
teknologi itu sendiri.
Ketersediaan internet menjadi salah satu tantangan terbesar
dalam keterbukaan yang mengandalkan pemanfaatan teknologi
informasi berbasis internet. Pada konteks ini, akses masyarakat pada
internet menjadi persoalan mendasar karena dapat menyebabkan
tidak optimalnya pemanfaatan informasi yang telah tersedia. Peta e-
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gambar 1 Peta Pita Data (Bandwith) Indonesia 2015

sumber: Majalah ICT (5 Februari 2014)
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kesiapan (e-readiness) TIK di Indonesia yang dikeluarkan Kementerian
Komunikasi dan Informatika (dalam Kementerian PPN/BAPPENAS et
al. 2014) menunjukkan angka indeks 2,37 dari angka tertinggi 5,0.
Komponen penggunaan (usability) masih berada pada angka 1,89
dan komponen dampak (impact) pada angka 2,69.
Kedua, sebaran peta pita lebar (fiber optic) yang menunjukkan
kesiapan akses internet juga belum maksimal didukung oleh kapasitas
masyarakat Indonesia dalam pemanfaatan TIK berbasis internet
sebagai alat kerja pendukung pencarian informasi. Ketersediaan alat
tidak selalu berbanding lurus dengan kapasitas masyarakat dalam
pemanfaatan TIK itu sendiri. Angka pengguna internet yang mencapai
73 juta (Kementerian PPN/BAPPENAS et al. 2014) tidak serta-merta berkorelasi dengan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan teknologi
ini. Hal ini dapat dilihat dari indeks komponen penggunaan (usability) dan kapasitas (capability) dalam implementasi TIK di Indonesia.
Ragam fakta keterbatasan ini menyajikan tantangan tersendiri
dalam penerapan pemerintahan terbuka yang berbasis data terbuka
berbasis pada teknologi informasi. Laporan independen atas pelaksanaan Open Government Indonesia (OGI) yang diluncurkan oleh
kelompok masyarakat sipil pada 2013 menunjukkan persoalan yang ada
di seputar pemerintahan terbuka yang berbasis pada pemanfaatan TIK
dan upaya lain mendorong keterbukaan. Evaluasi ini dilakukan pada
beberapa proyek percobaan implementasi OGI, seperti open budget
dan open school di Ambon, Indragiri Hulu, dan Kalimantan Tengah.
Evaluasi ini menunjukkan beberapa temuan yang patut direfleksikan.
Pertama, penyusunan rencana aksi (RENAKSI) masih belum melibatkan
masyarakat sebagai penerima dan pemanfaat informasi. Hal ini membuat penyediaan informasi yang dilakukan masih berjarak dari kebutuhan masyarakat. Kedua, inisiasi penggunaan teknologi informasi
sebagai pendukung keterbukaan masih menyisakan persoalan teknis
penggunaan portal atau platform lain yang digunakan sebagai media
pelayanan informasi. Ketiga, ketersediaan alat kerja berupa situs
web tidak selalu berbanding lurus dengan ketersediaan informasi.
Keempat, pendekatan penyediaan informasi perlu mengapresiasi
keberadaan pendekatan dan media yang lekat dengan masyarakat
pengguna informasi.
Tafsir atas Pasal 86 UU Desa, salah satunya, mengarah pada
penggunaan TIK dalam penguatan akses masyarakat dalam pembangunan desa. Istilah “sistem informasi desa” kemudian menjadi
populer digunakan dan berujung pada pengembangan sumberdaya teknologi pendukung desa. Istilah “pemerintahan desa 2.0”
pun layak dimunculkan, setara dengan istilah yang dipakai oleh
O’Reilly (2010). Namun, upaya digitalisasi desa berdalih keterbukaan
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rentan jatuh pada formalisme keterbukaan. Keterbukaan desa dinilai
hanya karena desa memiliki sistem informasi dan web desa, bukan
pada kelengkapan informasi, akses masyarakat terhadap informasi, dan akses pada pengambilan keputusan. Asumsi desa terbuka
karena memiliki web desa sudah tidak bisa diandalkan, mengacu
pada pengalaman pendampingan yang dilakukan INFEST sebagai
pendamping TIK perdesaan dan pengembang sistem informasi desa
sejak 2012. Penunggalan cara penyampaian dan penyediaan informasi melalui penggunaan teknologi berbasis internet justru berpotensi
mengeksklusi kelompok yang berbatas pada penggunaan teknologi
internet pada kondisi sekarang. Dibutuhkan cara lain yang kontekstual
untuk digunakan sebagai penunjang penyediaan informasi kepada
masyarakat. Pengawinan jenis media atau konvergensi kontekstual
mempertimbangkan keragaman cara mengakses dan literasi masyarakat. Artinya, penggunaan TIK tidaklah salah, hanya saja perlu
memerhatikan konteks dan perpaduannya dengan pendekatan lain.
Johnson (2014) memberikan pertanyaan mendalam merefleksikan
keterbukaan berbasis teknologi: keterbukaan untuk siapa? Johnson
(2014) melihat kemungkinan data terbuka—bahkan data mentah—
yang berbasis aplikasi, komputer, dan internet tetap mengeksklusi
masyarakat dari akses. Hal tersebut berbanding terbalik dengan
perusahaan (pihak swasta) dengan kapasitas modal untuk mengolah,
memanfaatkan, dan mengambil manfaat dari data terbuka. Gurstein
(2011) menyebutkan tujuh elemen yang perlu dipersiapkan untuk
memastikan data terbuka memberikan manfaat bagi masyarakat
secara umum:
• akses internet memadai bagi seluruh pengguna;
• ketersediaan komputer dan piranti lunak (software) yang dapat
digunakan untuk membaca dan mengolah data;
• kapasitas pemanfaatan komputer untuk membaca dan menganalisis data;
• isi data dan penyeragaman format dengan memerhatikan keragaman tingkat kapasitas pemanfaatan komputer dan bahasa;
• kemampuan analisis termasuk pengetahuan analisis data dan
pengetahuan lokal lain yang menambah nilai dari sebuah data
dan relevansinya;
• upaya penerjemahan (translasi) informasi agar dapat digunakan
masyarakat sehingga mendapatkan manfaat nyata dari informasi
(bukan penyajian data mentah); dan
• pemerintahan yang terbuka terhadap pelbagai karakteristik.
Semangat data terbuka lebih prinsipil untuk ditegakkan dalam konteks pembangunan dan pemerintahan desa. Semangat ini
mengejawantahkan penyediaan informasi sebagai bagian dari pe-
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layanan publik yang proaktif dan tidak melulu berbasis permintaan atau respons atas permintaan informasi. Semangat ini juga
perlu memiliki tujuan mendekati masyarakat. Artinya, penyediaan
informasi mempertimbangkan kelompok sasaran penerima informasi
dari pelbagai sisi, sehingga tidak menimbulkan eksklusi dan diskriminasi. Pembelajaran dari konteks web desa dan inisiatif OGI untuk
menerapkan keterbukaan berbasis teknologi menunjukkan tantangan
tersendiri pada pemanfaatan teknologi yang terkait dengan kapasitas,
perspektif keterbukaan sebagai sebuah pelayanan dan pemberdayaan,
serta keterbatasan akses mengingat belum siapnya infrastruktur
dasar akses data.
Mengasumsikan teknologi sebagai kekuatan masa depan dan
pelbagai keterbatasannya kini, diversifikasi alat kerja informasi
menjadi perlu dilakukan di tingkat desa. Cara-cara tradisional yang
efektif perlu dihidupkan dan diintensifkan kembali. Tatap muka
sebagai cara paling tradisional, salah satunya. Penggunan media
noninternet masih perlu diperhatikan untuk mengatasi kesenjangan
digital antargenerasi sekaligus keterbatasan akses pada beberapa
wilayah perdesaan. Translasi informasi menjadi salah satu elemen
penting dalam proses ini. Bagaimanapun, keterbacaan informasi
sangat beragam dan ditentukan oleh pelbagai faktor. Konsep dasar
keterbukaan ini adalah mendekatkan informasi sedekat mungkin
kepada masyarakat desa dalam format dan bentuk yang mudah
diterima dan dipahami. Desa perlu merumuskan cara terbaik untuk
membangun pemerintahan yang terbuka, melampaui formalitas
keterbukaan informasi dan ketergantungan pada satu platform, cara,
dan metode, termasuk teknologi. Cara desa bisa saja berbeda dengan
keinginan supradesa, mengingat refleksi dan keragaman konteks
desa. Formula pemerintahan terbuka tentu perlu mengapresiasi dan
mengakomodasi keragaman di tingkat desa.
Data dan Akses Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa
Konsep “desa mengurus desa” menjadi salah satu paradigma penting
dalam UU Desa. Pembangunan lokal skala desa dilaksanakan sendiri
oleh desa (Pasal 81). Guna kepentingan desa membangun tersebut, desa
perlu mengembangkan data yang sesuai dengan kebutuhan di tingkat
lokal. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa
tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan data itu sendiri. Perencanaan
tanpa data yang memadai setali tiga uang dengan pencairan dana
hanya berbekal dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa
tanpa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RPJMDesa yang tidak
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didukung oleh data yang kuat akan menghasilkan imajinasi yang tidak
berpijak pada bentuk desa di masa yang akan datang.
Terdapat beberapa isu krusial terkait dengan data pembangunan
desa. Pertama, kedaulatan desa dalam menentukan jenis data yang
dibutuhkan dalam pembangunan desa. Kedaulatan data juga harus
menyertai kewenangan yang lekat pada desa. Desa harus memiliki
ruang untuk menentukan jenis, rincian, dan metode pengumpulan
data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Selebihnya,
desa berkewajiban untuk menyediakan data dan informasi terkait
pembangunan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya membangun partisipasi masyarakat. Kedua, akses
masyarakat terhadap data dan informasi yang dikelola dan dikuasai
oleh desa. Definisi akses harus selangkah lebih maju dari sekadar
masyarakat sebagai penerima informasi. Akses harus didefinisikan
sebagai akses masyarakat untuk menentukan validitas dan instrumen
yang digunakan dalam penyusunan data desa. Ketiga, pemanfaatan
sistem informasi desa sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU Desa.
Diskursus tentang penerapan sistem informasi desa sering terkait
dengan data desa itu sendiri. Penunggalan sistem informasi desa
sering diikuti dengan penunggalan metadata yang lekat pada sistem
informasi tersebut. Di sisi lain, rezim penyeragaman juga bercokol
pada isu ini, dengan mengabaikan adanya kebutuhan desa akan data
dan informasi. Desa yang sudah bertahun-tahun bergelut mengurusi
data supradesa harus kembali menangani pendataan yang dibutuhkan
oleh supradesa. Pemerintah pusat dan daerah boleh saja memiliki
kebutuhan akan data yang dikumpulkan di tingkat desa, tetapi upaya
memaksa desa menggunakan metadata yang tunggal sekali lagi tidak
menghargai kepentingan desa untuk memiliki data sendiri yang sesuai
dengan kebutuhan pembangunan desa.
Penyeragaman data melalui profil desa menunjukkan desa hanya
menjadi penyuplai data bagi pemerintah pusat, sementara desa tidak
banyak bisa menggunakan data tersebut akibat ketidaksesuaian
kebutuhan data yang sebenarnya di tingkat desa. Putra dan Parwata
(2013) menjelaskan pelbagai hambatan pelaksanaan pendataan profil desa di beberapa desa di Bali. Desa Dauh Puri Kangin, misalnya,
menemui hambatan kapasitas dalam pengumpulan data. Kepala
desa setempat mengaku bahwa hambatan pengumpulan data profil
desa terletak pada kapasitas desa dan aparaturnya yang ditugasi
untuk melakukan dan mengelola pendataan profil desa. Tanpa bimbingan teknis, desa mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data
menggunakan instrumen profil desa. Ini menunjukkan bagaimana
desa menghadapi hambatan ketika harus mengumpulkan data yang
bukan menjadi kebutuhan desa.
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Desa yang kini memiliki keleluasaan dalam perencanaan dan
pengelolaan pembangunan perlu menentukan jenis-jenis data yang
dimiliki sesuai dengan keunikan masing-masing, bukannya turut
merasakan beragam implikasi dari karut-marutnya pendataan yang
dilakukan dengan mengacu pada instrumen “pesanan” dari supradesa.
Masyarakat adalah penentu instrumen pendataan yang berlaku untuk
desa demi kepentingan pembangunan desa. Data yang dikembangkan
desa tentu boleh berbeda dari data yang dibutuhkan oleh supradesa
mengingat keunikan kebutuhan pada konteks desa masing-masing.
Sebagai contoh, pendataan kemiskinan dengan empat belas indikator yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kesesuaian
keempatbelas indikator itu terhadap keberagaman kondisi geografis,
sosial, budaya, dan ekonomi dinilai tidak mewakili keseluruhan
kebutuhan pemetaan kemiskinan di tingkat nasional. Kompatibilitas
data kemiskinan BPS dinilai rendah dan tidak sepenuhnya menjangkau keunikan setiap wilayah. Kelemahan hasil pendataan yang
menggunakan instrumen pendataan sosial ekonomi (PSE) BPS tampak
dari kasus salah sasaran pembagian bantuan langsung kepada masyarakat.
Indikator PSE 2005 BPS digunakan untuk menentukan penerima
Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan rumah tangga sasaran sebanyak
19,1 juta. Penggunaan indikator PSE sebagai landasan penentuan
penerima BLT pernah digugat oleh Serikat Rakyat Miskin Indonesia
(SRMI) pada 2009. SRMI menganggap indikator tersebut tidak mewakili
rumah tangga miskin di Indonesia, terutama Jakarta (Varia Statistik 15
Februari 2009). Gugatan yang dimenangkan oleh BPS ini menunjukkan
adanya gejala ketidaksesuaian data berdasarkan indikator yang bersifat
nasional untuk menjawab kebutuhan pendataan yang spesifik di
tingkat lokal. Dilema penggunaan data kemiskinan dalam pengambilan
kebijakan di tingkat desa muncul di Kabupaten Banjarnegara. Dalam
musyawarah desa perencanaan integrasi kegiatan Sekolah Perempuan
dengan pemerintah desa untuk persiapan pengulasan RPJMDesa
Gentansari, Banjarnegara, keluhan ketidaksesuaian data dengan
kondisi faktual kemiskinan di desa pun mengemuka. Menggunakan
data kemiskinan versi BPS, pemerintah desa tidak bisa membagikan
beras untuk kelompok miskin (raskin) sesuai sasaran. Penyebabnya,
angka penduduk miskin yang sebenarnya berbeda dari data BPS.
Pembagian raskin menggunakan data BPS dapat mengakibatkan
konflik sosial di tengah masyarakat.
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tabel 1

Pendekatan
Karakteristik Rumah
tangga dalam
Pendataan Sosial
Ekonomi (PSE)
2005 dan Pendataan Program
Perlindungan Sosial
(PPLS) 2008
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no. variabel
indikator pse 2005
1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas
rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan
rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/
sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/
minyak tanah.
8.
9.
10.
11.

Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
Hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun.
Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari.
Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dan puskesmas/poliklinik.

12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas
lahan ± 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan,
buruh perkebunan, dan/atau pekerjaan lain dengan pendapatan di
bawah Rp600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga: tidak bersekolah/tidak tamat
SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai
minimal Rp500.000, seperti sepeda motor kredit/nonkredit.

indikator tambahan survei ppls 2008
15. Jenis atap bangunan tempat tinggal terluas adalah sirap, genteng/
seng/asbes kondisi jelek/kualitas rendah atau ijuk, rumbia.
16. Sering berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
sumber: Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak,
BAPPENAS (2010)

Fagence (1977) menawarkan istilah “perencanaan kolaboratif”
untuk menggambarkan partisipasi pada ruang pengambilan keputusan
dan pelaksanaan pembangunan. Konsep ini membuka ruang bagi
masyarakat untuk turut menentukan pengambilan keputusan dan eksekusi dari keputusan yang diambil oleh badan publik penyelenggara
pemerintahan. Istilah ini menggambarkan keikutsertaan masyarakat
dalam ruang perencanaan sebagai aktor yang terlibat, bukan semata sebagai pemberi persetujuan. Johnson (2014) mengingatkan bahwa akses
atas keadilan turut dipengaruhi oleh data. Dalam pandangan Johnson
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(2014), teori keadilan informasi mengemukakan dua tema besar seputar akses. Pertama, eksklusivitas. Individu, pelbagai pengalamannya,
nilai, dan kepentingan ditinggalkan dalam pengelolaan informasi
sejak proses pengumpulan data, proses diseminasi, dan proses lain
sebagai bagian dari kesatuan pengelolaan data dan sistem informasi.
Dengan demikian, pelibatan semua aktor yang akan menjadi bagian
dari pengguna, penerima manfaat langsung, dan kelompok-perorangan yang menjadi sasaran pengambilan keputusan berbasis pada data
yang dihasilkan. Kedua, nilai dan asumsi yang melekat pada proses
pengumpulan data dan pemanfaatannya. Penyusunan satuan data
sering tidak diiringi dengan upaya untuk mempertanyakan asumsi
yang digunakan dalam penyusunan data oleh pengelolanya.
Data Desa: Pelbagai Pembelajaran dari Lapangan
Pembelajaran dari beberapa daerah dampingan INFEST di Malang,
Wonosobo, dan Banjarnegara memperlihatkan bahwa kebutuhan
desa akan data berbeda dari jenis dan rincian data yang diminta
oleh pemerintah pusat, baik data kemiskinan maupun profil desa.
Penunggalan data dapat berimplikasi menimbulkan persoalan ketidaksesuaian data dengan kebutuhan dan konteks desa masing-masing.
Keragaman corak desa membuat formula data perlu mempertimbangkan keragaman itu. Negara melalui pemerintah tentu membutuhkan
data demi kepentingan pembangunan berskala nasional, tetapi kebutuhan tersebut tidak boleh menghambat pemerintah desa untuk
mendefinisikan data yang sesuai dengan kebutuhan pengambilan
kebijakan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Penerapan teknologi sistem informasi desa perlu mengakomodasi
kebutuhan data desa atau data yang menjadi kebutuhan desa itu
sendiri. Mengasumsikan bahwa setiap desa membutuhkan data
yang bersifat unik dan spesifik, penerapan sistem informasi desa
perlu mengakomodasi kebutuhan data tersebut, baik untuk tujuan
“desa membangun” maupun “pembangunan kawasan perdesaan”
(Ibad 2015).
Mempertimbangkan ruang keadilan pada penyusunan data dan
implikasinya atas pengambilan keputusan, partisipasi menjadi penting
diperjuangkan. Ruang partisipasi memang sering didefinisikan secara terbatas sebagai kehadiran. Kehadiran masih direduksi sebagai
pelibatan pada kegiatan formal pengesahan kebijakan. Tantangan
ini masih diketemukan di tingkat desa, terutama pada konteks pelibatan kelompok perempuan. Rapid assessment kesiapan desa dalam
implementasi UU Desa di 45 desa di 8 kabupaten yang dilakukan oleh
INFEST pada 2014 menunjukkan beberapa persoalan partisipasi di ruang
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pengambilan keputusan di desa. Pertama, keputusan diambil oleh
elite desa meski dengan menghadirkan perwakilan warga. Kharisma
sosial yang lekat pada tokoh pemerintahan desa sering mengerdilkan
ruang warga untuk bersuara. Kedua, partisipasi masih dimaknai sebagai kehadiran fisik dalam proses pengambilan keputusan dan bukan
sebagai kesempatan untuk mengutarakan pendapat dan memengaruhi
rencana kebijakan. Ketiga, partisipasi formalistik ini kerap berlaku
terbatas pada pengambilan keputusan akhir. Masyarakat hanya
diminta persetujuan atas konsep “matang” yang disodorkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Keempat, pengambilan keputusan
oleh oligarki desa masih bercokol kuat. Akses masyarakat marginal
atas perencanaan yang masih sangat kecil mengakibatkan minimnya
rencana pembangunan yang menyasar kelompok marginal desa. Akses masyarakat pada data desa tidak boleh dibatasi hanya pada akses
terhadap dokumen RPJMDesa, RKPDesa, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa), dan pelbagai produk kebijakan lain sebagai
sebuah produk jadi. Akses perlu dimaknai sebagai keterlibatan aktif
dalam penyiapan, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Dengan demikian, produk kebijakan desa akan
lebih kaya perspektif, mampu mengakomodasi pelbagai kepentingan
kelompok, dan tidak terbatas mewakili kehendak elite desa. Maka,
penyajian dokumen-dokumen dalam rupa majalah dinding, portal
dalam jaringan, dan media kampanye lain tidak akan pernah cukup
selama tidak membuka ruang bagi publik untuk mendiskusikan,
merefleksikan, dan turut berkontribusi pada produk kebijakan yang
dihasilkan oleh desa.
Kesadaran akan ketidaksesuaian data kemiskinan berbasis pada
PSE 2005 menggerakkan Sekolah Perempuan Desa Jatilawang di
Banjarnegara untuk mengusulkan perbaikan data kesejahteraan lokal.
Kelompok perempuan ini mengusulkan perlunya memerinci indikator
kesejahteraan guna mengukur angka kesejahteraan di desa. Kelompok
perempuan ini turut menawarkan diri sebagai motor penggerak dalam
perbaikan data kesejahteraan kepada pemerintah desa. Usulan tersebut
disambut baik oleh pemerintah desa. Bersama dengan desa, Sekolah
Perempuan merumuskan indikator kesejahteraan yang digunakan
untuk sensus bersama. Indikator ini tidak saja dirumuskan secara
tertutup antara Sekolah Perempuan dan pemerintah desa. Beberapa
konsultasi publik untuk menetapkan indikator pun diselenggarakan
guna memastikan masuknya usulan dari masyarakat. Konsultasi
publik melalui musyawarah desa ini mampu menghasilkan indikator
kesejahteraan lokal yang lebih rinci. Jika PSE 2005 memiliki empat
belas indikator, Desa Jatilawang memiliki tiga puluh satu indikator.

NOMOR 37/TAHUN XIX/2017 wacana

no. variabel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pekerjaan
Penghasilan (per tahun)
Luas rumah dan pekarangan
Jenis dinding
Jenis atap
Jenis lantai
Sanitasi/kepemilikan jamban
Kepemilikan rumah

no. variabel
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kemampuan berobat
Kepemilikan ternak
Jumlah ternak besar
Jumlah ternak sedang
Air bersih
Pendidikan kepala keluarga
Pendidikan istri
Kemampuan menyekolahkan
anak

9. Harga rumah
10. Luas lahan
11. Jenis lahan

25. Pemilikan penerangan
26. Besaran daya penerangan
27. Nilai penggunaan penerangan setiap bulan

12. Kepemilikan lahan
13. Harga lahan
14. Lansia (yang menjadi tanggungan)

28. Jenis kendaraan
29. Harga kendaraan
30. Jumlah kendaraan

15. Difabel (yang menjadi
tanggungan)

31. Perhiasan emas

16. Jumlah anggota keluarga
(yang menjadi tanggungan)

Penentuan indikator kesejahteraan lokal Desa Jatilawang disusun
oleh tim yang terdiri dari perwakilan kelompok perempuan, pemerintah
desa, dan perwakilan kelompok masyarakat lain. Indikator yang
telah disusun tidak serta-merta digunakan dalam sensus, melainkan
didiskusikan dalam musyawarah desa. Kesesuaian indikator diperiksa
bersama dengan masyarakat untuk memperkaya perspektif dalam instrumen tersebut. Kelompok marginal dan perempuan berkesempatan
lebih besar untuk memperbaiki dan memberikan masukan atas draf
instrumen. Musyawarah desa ini juga bertujuan menggali keterlibatan
masyarakat dalam proses sensus. Tim pemutakhiran data kesejahteraan turut dibentuk melalui musyawarah desa. Hal ini memungkinkan
keterlibatan lebih luas dari masyarakat hingga tingkat Rukun Tetangga
(RT). Komposisi tim yang turut menyertakan masyarakat di tingkat
RT tidak saja membantu teknis pengumpulan data sehingga menjadi
lebih cepat, baik pada fase pengumpulan data, enumerasi, maupun
verifikasi. Pelibatan masyarakat ini membuat validitas data menjadi
lebih baik mengingat sensus dilakukan oleh anggota masyarakat
sendiri di tingkat terkecil.
Data awal kesejahteraan lokal diinformasikan kepada masyarakat
melalui media dan pertemuan formal/informal di tingkat desa. Pada
fase ini, masyarakat berkesempatan untuk memeriksa kembali aku-
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Indikator
Kesejahteraan Lokal
Desa Jatilawang
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rasi dari data yang sudah terkumpul. Masyarakat berkesempatan
menyampaikan komplain atas ketidakakuratan data kesejahteraan
yang telah diselesaikan oleh tim sensus sebelum ditetapkan. Verifikasi
data kesejahteraan dilakukan di tingkat desa melalui musyawarah
desa. Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama atas data kesejahteraan yang telah terkumpul. Rekomendasi musyawarah desa ini akan
dirujuk sebagai bagian dari perbaikan data. Praktik ini memperoleh
antusiasme yang baik di tingkat desa, sehingga menunjukkan bahwa
masyarakat peduli dan merasa perlu untuk memeriksa secara detail
data layanan dan hajat hidup mereka.
Upaya mendefinisikan kesejahteraan di tingkat desa yang dilakukan
di Desa Jatilawang menunjukkan kemampuan masyarakat untuk
mendefinisikan situasi di tingkat desa sesuai kebutuhan. Kemampuan
desa mendefinisikan kesejahteraan ini menjadi terobosan dalam
pengambilan keputusan distribusi layanan yang dilakukan di tingkat
desa dan mampu mengatasi beberapa persoalan yang timbul akibat
karut-marut data kesejahteraan yang diperoleh dari tingkat nasional. Lebih jauh, upaya ini membuka ruang pengambilan keputusan
bagi masyarakat sejak dari hulu, yaitu data sumber rujukan. Akses
masyarakat pada data desa tidak hanya bermakna menempatkan
masyarakat desa sebagai penerima dan pembaca data. Prinsip partisipasi dalam UU Desa bisa dimaknai secara lebih luas sebagai
akses masyarakat untuk menentukan validitas dan konstruksi data
yang digunakan oleh pemerintah desa dalam perencanaan dan pembangunan desa. Pada ruang inilah partisipasi harus turut diperkuat
di tingkat desa.
Dengan kapasitas yang adekuat dalam perumusan data, kelompok
perempuan menjadi aktor pendamping dalam pengelolaan proses
perencanaan desa. Bersama dengan pemerintah desa, aktor-aktor
ini melakukan perumusan standar evaluasi pelayanan publik di
tingkat desa, pemutakhiran data kesejahteraan desa dengan menggunakan indikator lokal kesejahteraan, serta pemetaan aset dan
kekuatan desa. Kehadiran kelompok perempuan ini semakin memerinci upaya pemerintah desa mengenali desa sendiri. Melalui
upaya penggalangan suara kelompok minoritas yang dilakukan
oleh Sekolah Perempuan, pemerintah desa mengetahui adanya kelompok difabel di desa yang sebelumnya tidak tersentuh program
pemerintah desa. Di Desa Gumelem Kulon, Banjarnegara, kelompok
perempuan memformulasikan kebutuhan masyarakat akan akses atas
kesehatan dengan mengusulkan perbaikan fasilitas dan pengadaan
ambulans desa. Keberadaan ambulans desa dirasa perlu mengingat
kondisi geografis sebagian wilayah Gumelem Kulon yang merupakan
perbukitan. Selama ini, angka risiko kematian ibu melahirkan di
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Gumelem Kulon pada wilayah-wilayah di perbukitan cukup tinggi,
mengingat minimnya tempat pelayanan kesehatan dan ketersediaan
transportasi darurat. Pengadaan ambulans desa ini berasal bukan
dari refleksi pemerintah desa, melainkan dari analisis data yang
dilakukan oleh kelompok perempuan selaku salah satu representasi
dari keumuman masyarakat desa tersebut.
Kedaulatan data menjadi penentu bagi pembangunan di tingkat
desa dan mempertegas bahwa desa mengurusi yang menjadi urusan
desa. Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi contoh yang baik untuk menghormati kapasitas dan kedaulatan desa untuk menentukan data
yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pembangunan
dan pelayanan di tingkat desa. Peraturan tersebut memberi ruang
kepada desa untuk mendefinisikan kesejahteraan di tingkat lokal desa
yang berimplikasi pada daftar kepesertaan Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui musyawarah desa,
desa bisa memperbaiki daftar PBI di tingkat desa untuk kemudian
diusulkan kepada daerah. Daerah berkewajiban menyampaikan
usulan perubahan kepada pemerintah setelah sebelumnya membantu
desa memverifikasi usulan. Kerja verifikasi ini dilakukan oleh Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Dengan demikian, posisi
desa yang lebih mengerti rincian situasi di tingkat desa pun diakui
dan diapresiasi, sehingga pengambilan keputusan tidak lagi berjarak
dari masyarakat penerima layanan itu sendiri.
Pembelajaran penting yang lain diperoleh dari Desa Kesenang dan
Desa Lengkong di Kabupaten Wonosobo yang mencoba menindaklanjuti ketersediaan data kesejahteraan yang telah dikembangkan secara partisipatif bersama masyarakat. Data kesejahteraan tersebut
dikomparasi dengan data PBI JKN. Pemeriksaan ini mengacu pada
data penerima PBI yang diperoleh dari tingkat kabupaten dan diperbandingkan dengan data kesejahteraan di tingkat lokal desa.
Mengacu pada hasil perbandingan tersebut, kedua desa tersebut bisa
memberikan usulan kepada supradesa untuk memperbaiki daftar PBI
di desa masing-masing. Validasi kepesertaan PBI bagi warga kedua
desa dengan menggunakan data kesejahteraan berstandar lokal
desa secara operasional memungkinkan warga untuk mengenali
kelompok-kelompok rentan yang tidak terjamah program yang seharusnya diterima. Kelompok masyarakat prasejahtera yang pada
keumumannya diam dijadikan aktor untuk memvalidasi akses mereka
terhadap pelayanan yang disediakan oleh negara. Operasionalisasi
pengaduan layanan PBI ini masih sangat jarang diakses oleh masyarakat, terutama desa sebagai lembaga yang diberi ruang untuk
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melakukan pemutakhiran dan pemeriksaan kembali kesesuaian data
PBI. Pendampingan yang dilakukan Infest bersama Media Lintas
Komunitas (Medialink) pada aspek pemenuhan hak warga prasejahtera
atas akses jaminan kesehatan menunjukkan bahwa pemerintah di
tingkat nasional dan kabupaten masih menghadapi kendala dalam
memastikan penerimaan PBI di desa. Persoalan ini perlu direspons
oleh pemerintah desa sebagai ruang untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat. Praktik di Kesenang dan Lengkong menunjukkan
geliat desa yang mencoba mendefinisikan kesejahteraan sekaligus
mengupayakan solusi bagi masyarakat prasejahtera yang belum
memperoleh layanan jaminan kesehatan yang semestinya diterima.
Proses perincian mendorong desa untuk menemukenali secara spesifik
tantangan sekaligus membangun kolaborasi bersama masyarakat
untuk menjawab tantangan tersebut.
Pendekatan yang dikelola oleh Pemerintah Desa Kesenang dan
Lengkong mengupayakan data terbuka dari hulu ke hilir menjadi
ruang yang menjadikan warga berdaya pada dua aspek. Pertama,
warga menjadi pelaku pengambilan keputusan yang memengaruhi
kebijakan pemerintah desa. Kedua, masyarakat bisa memastikan
layanan publik yang menjadi hak kelompok prasejahtera di desa.
Pemerintah desa dan masyarakat mampu membangun kesadaran
bersama untuk memastikan layanan berlaku tepat sasaran, terutama
pada program pembangunan yang menyasar kelompok-kelompok
marginal di tingkat desa.
Mengacu pada pembelajaran, praktik data terbuka di desa tidak
berhenti pada penyediaan data sebagai sebuah produk jadi. Upaya
yang dilakukan kedua desa tersebut jauh dari pemanfaatan teknologi
untuk membuka akses masyarakat pada informasi dan data. Tetapi,
pada lingkup yang kecil, kedua desa tersebut mampu menerobos
keterbatasan dengan menciptakan ruang-ruang keterbukaan yang
memungkinkan semakin banyak orang untuk terlibat sebagai pengambil keputusan di tingkat desa. Pemerintah desa perlu mendiskusikan
kembali data yang telah tersedia bersama masyarakat untuk validasi.
Praktik ini merupakan praktik keterbukaan data yang memenuhi
aspek partisipasi dan kemitraan antara elemen pemerintah dan masyarakat. Keterbukaan tidak lagi bermakna sempit sebagai penyediaan informasi. Keterbukaan membuka ruang bagi masyarakat
untuk menjadi bagian dari perumusan elemen yang berimplikasi
pada pengambilan keputusan. Hal ini senada dengan semangat UU
Desa yang secara lebih jauh membuka peluang masyarakat, termasuk
kelompok marginal, dalam pengambilan keputusan. Pembelajaran
dari kedua desa tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan dari hulu
membuka peluang lebih besar pada pemberdayaan masyarakat di
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tingkat desa. Keterbukaan ini merangkum dua aspek, yaitu akses
masyarakat terhadap data sekaligus proses penyusunannya dan akses
ruang partisipasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan.
Belajar Inklusivitas dari Desa Tunjungtirto
Pembelajaran penting dipraktikkan oleh Desa Tunjungtirto, Kabupaten
Malang, dalam upaya membangun akses masyarakat dalam pembangunan. Desa ini menggunakan teknologi untuk membuka akses
masyarakat atas pembangunan dan perencanaan sekaligus untuk
memberikan pelayanan informasi. Upaya konvergensi dilakukan dengan memadukan beberapa platform teknologi informasi, pertemuan
tatap muka, dan pendekatan tradisional lain. Portal Desa Tunjungtirto
(www.tunjungtirto.desa.id) cukup memenuhi indikasi kebutuhan informasi berdasarkan UU KIP. Tanpa kelembagaan PPID di tingkat desa,
pelayanan informasi dileburletakkan sebagai bagian dari pelayanan
publik secara umum yang berlaku di desa dan menjadi kewajiban
aparat desa. Proses pelayanan ini dibantu oleh Tim Pembaharu Desa
(TPD) yang turut berfungsi sebagai tim pengelola informasi. Mengingat
letak geografis Tunjungtirto yang berbatasan langsung dengan Kota
Malang, akses teknologi informasi sudah bukan hambatan bagi desa
ini. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Desa Tunjungtirto
membuat grup berbasis aplikasi Whatssapp untuk menjangkau penduduk desa yang tidak bisa mengakses pelayanan informasi melalui
situs web. Metode ini diperkuat dengan pemanfaatan grup Facebook.
Kedua alat ini digunakan untuk menyediakan informasi, membangun
interaksi, dan menjaring aspirasi dari masyarakat desa. Pada tahap
ini, formalitas informasi dan upaya menemukan bentuk-bentuk dan
cara kerja penginformasian berhasil dilakukan oleh Desa Tunjungtirto.
Pemerintah Desa Tunjungtirto sempat memiliki kekhawatiran
atas dibukanya informasi keuangan desa. Informasi ini mulanya
tidak disajikan secara terbuka kepada masyarakat. Gencarnya media
massa mengutamakan pemberitaan tentang besaran dana yang diterima oleh desa menimbulkan kekhawatiran dari pemerintah desa
yang berasumsi bahwa terbukanya informasi keuangan akan menimbulkan kecurigaan warga. Kecurigaan, dalam sangkaan tersebut,
dinilai bermula dari perbedaan besaran dana yang diterima desa
jika dibandingkan dengan pemberitaan yang marak di media masa.3
Ketertutupan dan kekhawatiran ini diakhiri oleh Desa Tunjungtirto
ketika pendampingan pengelolaan keuangan diberikan oleh Infest.
Menggunakan aplikasi keuangan yang menjadi bagian dari sistem
informasi Mitra Desa, pemerintah desa bisa mengelola keuangan
secara akuntabel. Hal ini memperkuat keyakinan desa ini bahwa

3. Wawancara Tanti
Budi Suryani, 28 Desember 2015.
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tertutupnya informasi pengelolaan keuangan desa tidak memberikan
manfaat karena justru memperbanyak celah kecurigaan masyarakat.
Sebaliknya, ketika desa membuka diri kepada masyarakat, pertanyaan
seputar keuangan desa kian berkurang mengingat masyarakat dapat
memperoleh informasi tersebut dari pelbagai media yang disediakan.
Sebaliknya, masyarakat secara proaktif memeriksa keuangan desa, baik
melalui pertanyaan yang disampaikan melalui media sosial maupun
datang secara langsung ke kantor desa. Pengelolaan keuangan yang
akuntabel ini membantu pemerintah desa untuk melayani pemeriksaan
oleh masyarakat hingga pada tataran bukti transaksi keuangan.
Proses pengelolaan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan
mengarah pada internal pemerintah desa, melainkan lebih bertujuan
melayani kebutuhan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi
pemanfaatan keuangan desa.
Pada pengelolaan keuangan tersebut, keterbukaan tidak terbatas
pada pemajangan informasi keuangan melalui situs web dan tempelan
lain di kantor desa. Desa Tunjungtirto mencoba terobosan baru dengan
memasukkan masyarakat dan elemen keorganisasian lokal dalam
Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Setiap elemen
yang mengelola dana milik desa, semisal kelompok perempuan,
diajak turut serta memahami dan mengelola keuangan. Komposisi
PTPKD dari perwakilan masyarakat terdiri atas tiga laki-laki dan lima
perempuan, dengan total PTPKD yang berjumlah sembilan belas
orang. Masuknya elemen masyarakat menerobos anggitan bahwa
pengelolaan keuangan desa merupakan domain pemerintah desa.
Melalui proses ini, pengelolaan keuangan tidak menumpuk pada
bendahara desa dan justru membuka ruang semakin banyak pihak
untuk memeriksa status keuangan desa. Desa beranjak lebih jauh
dari penatausahaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan
tertib administrasi menjadi pengelolaan keuangan yang partisipatif.
Pengelolaan informasi tidak dijadikan sebagai domain pemerintahan
desa yang kaku. Tim pengelolaan informasi di desa ini terdiri atas
elemen masyarakat dengan komposisi yang lebih besar dibandingkan
perwakilan pemerintah desa. Dari sembilan orang tim pengelola
informasi, tujuh di antaranya perwakilan masyarakat non-pemerintah
desa, dengan empat di antaranya perempuan.
Desa Tunjungtirto tidak berhenti pada keterbukaan tersebut.
Desa ini menunjukkan kapasitasnya bertransformasi menjadi desa inklusif yang memberdayakan warga. Perencanaan apresiatif
telah menjamin warga desa ini untuk memengaruhi data sumber
rujukan dan perencanaan pembangunan desa itu sendiri. Lebih
jauh, orientasi pemberdayaan masyarakat tampak berkembang seiring dengan kemampuan desa untuk mengindentifikasi aset desa.
Model perencanaan kolaboratif ini lebih membuka akses kelompok
marginal di tingkat desa dalam pengambilan keputusan. Kelompok
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perempuan, rumah tangga miskin, dan difabel memperoleh kesempatan untuk turut memengaruhi dan mengambil keputusan perencanaan
pembangunan desa. Beberapa pembelajaran menunjukkan bagaimana perencanaan berbasis kolaborasi terbuka ini membuka peluang
peningkatan akses masyarakat atas layanan dan pembangunan. Desa
Tunjungtirto mencoba mengutamakan pekerja tukang dari internal
desa untuk menggarap pekerjaan dalam lingkup desa. Pemetaan aset
menemukan potensi individu yang mampu melakukan kerja-kerja
pertukangan. Hasil identifikasi mampu memengaruhi kebijakan
untuk mengutamakan pemanfaatan tukang dari desa dalam pengerjaan pembangunan fisik. Pemerintah desa turut mensosialisasikan
keberadaan tenaga potensial serupa ini kepada masyarakat luas di
desa. Kesempatan ini membantu pekerja tukang untuk mendapatkan
akses mata pencaharian. Desa Tunjungtirto turut menginisiasi tim
pengembangan aset desa yang bertujuan untuk menggerakkan dan
memberdayakan masyarakat. Tim ini bertugas membantu pemerintah
desa dalam mengembangkan pendekatan berbasis aset yang bertujuan
untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat.
Pada tataran perencanaan, akses masyarakat marginal dalam
perencanaan pembangunan difasilitasi dengan mendekatkan proses
perencanaan berupa penggalian usulan kelompok marginal di tingkat
RT. Upaya mendekatkan kelompok marginal pada perencanaan desa
menjadikan kelompok ini tidak semata sebagai penerima manfaat
dan penerima informasi rencana pembangunan desa. Pendekatan
ini diawali dengan fase-fase kolaborasi antara pemerintah desa dan
masyarakat, mulai dari penentuan tingkat kesejahteraan warga hingga penggalian usulan. Penggalian usulan bukan menjadi domain
eksklusif pemerintah desa, melainkan turut diperankan oleh masyarakat. Keterbatasan jumlah personel pemerintah desa diatasi dengan
memperkuat fungsi TPD sebagai tim yang beranjangsana ke tengah
masyarakat untuk melakukan penggalian usulan dari unit terkecil.
Musyawarah desa pada 2015 untuk menentukan anggaran tahun 2016
bahkan diikuti oleh 300 orang dari pelbagai perwakilan, termasuk
kelompok perempuan, keluarga miskin, dan kelompok minoritas lain
(Radar Malang 15 Desember 2015).
Imajinasi Pemerintahan Desa yang Kolaboratif-Inklusif
Desa sebagai masyarakat pemerintahan sekaligus pemerintahan
lokal desa perlu menjadi ruang terbuka alias laboratorium inovasi
sosial pemerintahan desa. Istilah “inovasi” kerap digunakan di luar
konteks sosial sehingga kerap diidentikkan dengan istilah “penemuan”
(invention). Inovasi adalah cara, ruang, dan metode melakukan sesuatu
dengan cara yang berbeda dari keumuman yang dilakukan. Inovasi
tidak perlu melulu baru dan pertama kali diterapkan. Inovasi hanya
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perlu menjadi baru dibandingkan dengan situasi yang unik pada
konteks tertentu (Cels, de Jong, dan Nauta 2012). Mengasumsikan
bahwa desa adalah ruang laboratorium inovasi sosial, peluang desa
untuk mengembangkan pelbagai pendekatan sosial untuk membangun
menjadi kian terbuka. Hal ini tentu berkaitan erat dengan rekognisi
atas cara desa untuk mengatur diri sendiri dan masyarakat.
Upaya mewujudkan pemerintahan desa yang terbuka merupakan inovasi sosial tersendiri di tengah dorongan birokratisasi dan
teknokratisasi desa yang menguat. Inovasi sosial umumnya terasa
ganjil ketika dihadapkan pada kultur pemerintahan yang birokratis
yang memisahkan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan
mengingat kemungkinannya menerobos ruang keumuman birokrasi
dan formalisme lain (Cels, de Jong, dan Nauta 2012). Keragaman desa
di Indonesia, sesuai dengan adat istiadat, membuka ruang cukup luas
bagi desa untuk mencoba mengapresiasi sendiri keragaman dan cara
lokal untuk membentuk dan mengelola pemerintahan desa. Cara-cara
yang berkembang bisa saja unik, berbeda dari keumuman, dan tidak
melulu sama dengan juknis pembangunan desa yang teknokratis.
Inovasi di ruang sosial pemerintahan desa ini berfungsi untuk
menjawab pertanyaan kritis: apakah keterbukaan berperspektif good
governance cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat desa? Teori
keadilan informasi menekankan pada akses memadai warga untuk
memengaruhi penyusunan data dan penyampaian informasi untuk
dapat memenuhi unsur keadilan. Cara pandang ini menolak konsep
keterbukaan yang terforsir pada pemanfaatan teknologi sebagai yang
tunggal sekaligus menolak pengecualian (eksklusi) tidak langsung
akibat minimnya akses masyarakat atas penyusunan data yang digunakan dalam pembangunan.
Gidley et al. (2010) menjelaskan tiga tingkatan inklusivitas. Pertama, inklusivitas yang lahir dari perspektif neoliberalisme, yaitu
inklusivitas sebagai akses. Eksklusi dinilai sebagai pembatasan akses
terhadap kesempatan dan kapasitas untuk melakukan kapitalisasi atau
mengambil keuntungan dari sebuah potensi. Nilai akses ini bersifat
sangat personal mengingat neoliberalisme merujuk pada pandangan
ekonomi neoklasik yang memandang manusia sebagai unit yang
otonom dan rasional selaku pengambil keputusan dan terlepas dari
ketidakseimbangan kekuasaan. Pandangan kedua menilai inklusivitas
sebagai keadilan sosial. Perspektif ini memaknai penguatan inklusivitas sosial sebagai penguatan kesamarataan (fairness) untuk semua,
egaliterisme terhadap peluang, dan penguatan hak asasi. Anggitan
perspektif ini terkait dengan akses pada ekonomi, tetapi secara umum
tertuju pada konsep bahwa manusia memiliki hak berpartisipasi secara
penuh pada lingkup sosial dengan mempertimbangkan martabat
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kemanusiaannya. Konsep dasar pada inklusivitas ini adalah kapasitas
dan peluang individu-kelompok untuk berpartisipasi pada ruangruang aktivitas masyarakat. Cara pandang ketiga melihat inklusivitas
sebagai pemberdayaan. Inklusivitas sudah bermakna melampaui
keadilan dan hak-hak asasi manusia. Melangkah lebih jauh, inklusivitas pada tataran ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang
lekat pada setiap individu. Model ini mengapresiasi keberagaman
dan perbedaan dengan mengasumsikan bahwa manusia memiliki
kepentingan dan kebutuhan yang beragam dan belum tentu tercukupi
oleh kebijakan negara. Model ini melihat inklusivitas sebagai upaya
untuk memberdayakan (to empower).
UU Desa sudah menyediakan perspektif keterbukaan dan iklusivitas
dalam ruang pembangunan desa yang belum sepenuhnya disadari oleh
banyak desa. Pertama, adanya kewajiban pemerintah desa melakukan
penyediaan informasi pembangunan desa sekaligus hak masyarakat
untuk mengetahui informasi pembangunan desa. Kedua, prinsip
keterwakilan kelompok perempuan menjadi eksplisit sebagai salah
satu aktor pengambil keputusan di tingkat desa. Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa secara
eksplisit mendefinisikan perwakilan masyarakat dalam musyawarah
desa menjadi sepuluh kategori, salah satunya perempuan (Pasal 80).
Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa
disebutkan pula secara eksplisit perlu memerhatikan aspek kebutuhan
kelompok warga miskin, difabel, perempuan, anak, dan kelompok
marginal (Pasal 127). Celah ini membuka ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan untuk
terlibat dalam pembangunan desa.
Membangun inklusivitas desa untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas tidak dapat dijawab semata-mata
oleh penataan pemerintahan secara administratif dan tidak pula
cukup sebatas dikelola secara terbuka dalam makna menyediakan
informasi. Bagaimanapun, akses atas pengambilan keputusan tidak
selalu terhubung dengan pemerintahan yang terbuka pada konteks
penyediaan informasi. Keterbukaan harus mencapai akar, yakni
akses pengambilan keputusan. Bagaimanapun, ruang pengambilan
keputusan menjadi ruang kontestasi antarelemen masyarakat. Tanpa
akses memadai dan adil bagi masyarakat untuk turut andil dalam
pengambilan keputusan dan penyusunan pelbagai elemen yang
menentukan pengambilan keputusan, musyawarah desa tidak akan
mencukupi dalam mengakomodasi kebutuhan kelompok miskin,
perempuan, dan kelompok marginal lain jika semata dilakukan
untuk pengesahan draf dokumen perencanaan dan rencana anggaran
pembangunan desa. Perencanaan harus menjangkau masyarakat
lebih hulu.
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Pemerintahan desa perlu beranjak menuju implementasi pembangunan yang bersifat kolaboratif-inklusif. Pemerintahan desa tidak
semata terfokus pada penataan keorganisasian desa agar mencapai
ukuran administratif dan formal, tetapi lebih pada tujuan-tujuan yang
berorientasi menggerakkan masyarakat dan membangun emansipasi.
Terminologi kolaborasi menunjuk pada semangat dan praktik desa
dalam pelibatan dan pembagian peran bersama masyarakat, sementara
terminologi inklusif merupakan jaminan atas akses semua kelompok
atas pembangunan di desa, sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Orientasi ini akan lebih menggerakkan demokratisasi
desa melampaui batas demokrasi formal. Demokrasi desa itu unik
berdasarkan sifatnya dalam UU Desa. UU Desa mendefinisikan demokrasi sebagai “sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam
suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa
atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat
dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin” (Penjelasan tentang asas pengaturan UU
Desa). Prinsip “dilakukan oleh masyarakat” dan “persetujuan masyarakat” menunjukkan watak (ideal) inklusivitas demokrasi di desa.
Kata “persetujuan” menunjukkan keterlibatan dalam pengambilan
keputusan yang didasari pada pengetahuan penuh atas rujukanrujukan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Demokrasi desa tersebut merupakan keterbukaan substantif yang
ideal. Keterbukaan substantif memiliki beberapa corak penting. Pertama, warga menjadi aktor pengambilan keputusan yang secara egaliter
dapat turut memengaruhi dan memberi persetujuan atas kebijakan
desa. Penerapan demokrasi desa secara utuh memperkuat posisi desa
selaku masyarakat pemerintahan sekaligus berpemerintahan. Kedua,
pengambilan keputusan dilakukan dengan mengapresiasi keberadaan kelompok marginal dan tegak pada prinsip kesetaraan gender.
Ketiga, rekognisi yang diberikan pemerintah desa atas kelembagaan,
partisipasi, dan cara serta proses pemberdayaan yang sudah ada,
hidup, dan berkembang di desa. Demokrasi desa mencoba membangun
emansipasi dari dalam desa yang berasal dari masyarakat itu sendiri.
Pemerintah desa juga memegang fungsi fasilitasi atas kebutuhan,
pelayanan dasar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan
mengacu pada kewenangannya (Purnomo 2016).
Pandangan desa lama, salah satunya, ditandai dengan imajinasi
terbatas tentang desa sebagai pemerintahan. Perspektif ini melihat
desa sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan di atasnya yang
menjalankan fungsi administratif dan perbantuan yang lain. Pembinaan dan kontrol dilakukan atas pemerintah desa yang melemahkan
dan menimbulkan ketergantungan desa sekian lama (Eko 2015a).
Cara pandang ini secara umum mengabaikan keberadaan masyarakat
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desa sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pelaksanaan
pembangunan di tingkat desa. Perspektif ini juga tidak memedulikan
fungsi sosiokultural desa yang telah lebih lama hidup dari sekadar
pengaturan. Perubahan regulasi melalui UU Desa perlu disikapi dengan
revitalisasi fungsi dan peran masyarakat yang tidak sebatas sebagai
penerima manfaat pembangunan. Perubahan perspektif ini tampak
dari definisi demokrasi desa yang sudah mengedepankan adanya
persetujuan warga dan beberapa mekanisme lain yang turut diatur
untuk memaksimalkan ruang partisipasi. Cara pandang yang melihat
masyarakat desa selaku objek tidaklah lagi relevan. Definisi demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang “dilakukan oleh masyarakat
desa” atau “dengan persetujuan masyarakat desa” menunjukkan
kehadiran masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
pemerintahan desa itu sendiri. Hal ini idealnya menghilangkan penempatan pemerintah desa-masyarakat dalam hubungan oposisi biner
dalam logika memahami desa. Pemerintah desa—dengan penyebutan
pertama—tidak lagi bisa dimaknai sebagai yang superior, adekuat,
dan tidak tersentuh oleh masyarakat. Sebaliknya, masyarakat bukan
tidak lagi bermakna sebagai objek, penerima manfaat, dan sasaran
pembangunan, melainkan aktor yang berkesatuan dengan pemerintah
desa. Relasi pemerintah desa dan masyarakat tidak lagi menjadi relasi
subjek-objek, melainkan subjek-subjek.
Selain ruang kesetaraan tersebut, beberapa asas penting yang
terdapat dalam UU Desa menjadi modal bagi desa untuk membangun
ruang inklusivitas. Asas-asas yang dimaksud itu mancakup (1) antidiskriminasi (Pasal 29, 51, dan 64), (2) hak masyarakat atas akses
atas informasi yang setara (Pasal 26, 27, 68, 82, dan 86), dan (3)
asas partisipasi (Pasal 2, 4, 68, 72, 82, dan 94). Prinsip-prinsip ini
mengejawantah pada semesta penataan desa, penyelenggaraan
pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembuatan peraturan
desa. Pada tataran ini, modal hukum yang dimiliki desa sudah cukup
memadai untuk memayungi partisipasi masyarakat dalam ruang-ruang
pemerintahan desa. Mengacu pada modal payung hukum tersebut,
desa bisa melampaui formalisme keterbukaan dan pseudopartisipasi
melalui formalitas kehadiran. Karena itu, pemerintah desa tidak perlu
lagi ragu membuka keran partisipasi dari hulu ke hilir.
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tahapan

proses

Apresiasi
aktor

Identifikasi individu/kelom- • Tim pembaharu desa
pok yang berpotensi turut
yang merupakan perwaserta dalam proses pembakilan dari kelompok atau
ngunan desa.
individu yang bertugas
memperkuat kinerja
pemerintah desa dalam
perumusan rencana pembangunan desa.
• Peta sosial desa.
Identifikasi kewenangan
Pemerintahan desa dan
desa berdasarkan asal usul masyarakat memahami
dan kewenangan lokal
ruang kewenangan sebagai
berskala desa.
potensi menggerakkan
desa.
Identifikasi aset-aset yang
Dokumen aset desa.
ada di tingkat desa.
Verifikasi bersama masyarakat.
• Penyusunan instrumen
Dokumen peta kesejahteuntuk pengukuran kese- raan warga desa.
jahteraan tingkat desa.
• Validasi instrumen bersama masyarakat.
• Sensus kesejahteraan.
• Analisis dan validasi
kesejahteraan bersama
masyarakat.
• Penggalian usulan kelom- • Daftar usulan kelompok
pok marginal di tingkat
marginal.
RT/RW.
• Dokumen RPJMDesa
• Penggalian usulan di
setelah dikonsultasikan
tingkat dusun.
kepada pemerintah
• Penyusunan draf
kabupaten dan disahkan
RPJMDesa.
melalui musyawarah
• Musyawarah desa.
desa.
• Penetapan RPJMDesa.
• Rencana pengembangan
aset desa.

Pemetaan
kewenangan
desa

Pemetaan
aset desa

Pemetaan
kesejahteraan

Pengulasan/
penyusunan
RPJMDesa

keluaran

Dalam ruang demokrasi desa yang terbuka dan egaliter tersebut,
definisi atas cara-cara membangun inklusivitas ala desa perlu ditemukenali dan dirumuskan oleh desa itu sendiri. Imajinasi tentang
inklusivitas ini tidak bisa sepenuhnya diatur dengan sangat rinci
sampai pada panduan praktik pengelolaan desa yang bersifat mengikat
melalui juklak dan juknis. Kecenderungan ini menghilangkan ruang
bagi desa untuk menggunakan pendekatan dan kekuatan yang sudah dimiliki. Pengaturan tidak boleh justru menghilangkan praktikpraktik demokrasi deliberatif di tingkat desa yang sudah tumbuh dan

NOMOR 37/TAHUN XIX/2017 wacana

berkembang. Pengaturan yang rinci berorientasi pada keteraturan dan
good governance berdasarkan ukuran supradesa berpotensi mematikan
cara-cara deliberatif yang telah menjadi praktik keseharian di tingkat
desa dan terkadang justru menampakkan watak dan menimbulkan
praktik eksklusi sosial.
Salah satu kritik atas pengaturan yang terperinci, sebagai contoh,
tertuju pada Peraturan Menteri Sosial tentang Panduan Teknis Sistem
Pengaduan Masyarakat tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan
Kesehatan. Di satu sisi, peraturan ini mencerminkan rekognisi dengan
memasukkan elemen kearifan lokal. Pengaduan masyarakat atas
kepesertaan PBI melalui kelembagaan informal yang telah ada di desa
sebagai wadah pembahasan tantangan terkait dengan PBI dinyatakan
sebagai prinsip pokok pengaduan masyarakat. Musyawarah ini diikuti
oleh aparat desa melalui musyawarah desa atau beberapa model
rembug warga yang lain (Bab II). Di sisi lain, peraturan ini memerinci
pelbagai aspek yang bisa ditentukan sendiri oleh desa, salah satunya
kepesertaan dalam musyawarah desa. Jumlah peserta rembug desa
untuk evaluasi PBI dibatasi dengan mempertimbangkan keterwakilan
beberapa elemen yang termasuk dalam kategori elite desa, antara
lain (1) aparat desa (kelurahan) yang direpresentasikan oleh kepala
desa/lurah, sekretaris desa, dan kepala urusan (kaur) yang terkait
dengan urusan sosial; (2) para kepala dusun/kampung/lingkungan/
rukun tetangga; (3) tokoh masyarakat; dan (4) Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK), Koordinator Statistik Kecamatan (KSK),
Petugas Sosial Masyarakat (PSM), dan karang taruna. Lebih rinci
lagi, peraturan ini mengatur mekanisme pengambilan keputusan
tersebut hingga tahapan teknis, misalnya urutan kegiatan mulai dari
pengisian presensi peserta, pembukaan/pengantar, dan seterusnya
(Bab IV). Model pengaturan yang terperinci seperti ini mengandaikan
adanya keteraturan dan konsep “baik” yang belum tentu bersesuaian
dengan cara yang berkembang di tingkat desa. Pengaturan ini seakan
menunjukkan ketidakmampuan masyarakat desa untuk mengurusi
dan mengembangkan cara hingga tataran yang sangat teknis. Salah
satu persoalan terbesar dari model permusyawarahan dalam peraturan tersebut adalah kembalinya kecenderungan untuk mendorong
pengambilan keputusan oleh elite desa.
Imajinasi tentang inklusivitas desa berdasar pada tiga elemen yang
juga dapat dimaknai sebagai tahapan. Pertama, terbukanya akses atas
informasi yang terkait dengan pemerintahan desa. Hak masyarakat atas
ketersediaan informasi pembangunan dan pelayanan dipenuhi oleh
desa dan menjadi bagian dari pelayanan itu sendiri. Kedua, terbukanya
akses dalam pengambilan dan pengawasan atas kebijakan yang
diterapkan di tingkat desa. Ketiga, akses dalam perumusan elemen-

69

70

wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL

elemen yang menjadi bahan dan rujukan pengambilan keputusan
di tingkat desa. Sejumlah fase sekaligus elemen ini menjamin secara
lebih mendasar bahwa masyarakat sudah bukan lagi objek dari
pengambilan keputusan oleh pemerintah desa, melainkan bagian yang
tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pengambilan keputusan
dari hulu ke hilir.
Inklusivitas maksimal ini tidak saja memastikan keadilan akses
dalam pembangunan, tetapi juga meningkatan swapengawasan
yang dilakukan masyarakat atas praktik pembangunan. Sebagai
contoh, keterlibatan warga dalam perencanaan dan akses langsung
terhadap informasi pembangunan desa di Desa Kucur, Kabupaten
Malang, mencegah praktik pungutan yang kerap ditujukan kepada
pemerintah desa. Upaya pihak eksternal untuk meminta “jatah” dana
pembangunan desa dijawab oleh pemerintah desa dengan mendorong
para peminta untuk berkonsultasi langsung kepada masyarakat selaku
penyusun rencana pembangunan. Pembelajaran ini menunjukkan
bahwa pemerintahan terbuka turut berkontribusi pada pencegahan
penyelewengan keuangan di tingkat desa dan menutup peluang
dorongan penyelewengan oleh pihak di luar desa.
Cara pandang ini akan memperluas akses pada kelompok miskin
dan marginal yang lain pada pembangunan desa. Kelompok perempuan, difabel, dan keluarga prasejahtera turut berposisi menjadi aktor
yang memiliki imajinasi perubahan di tingkat desa. Mengacu pada
pembelajaran desa ramah perempuan yang digagas oleh Konsortium
Global Concern dan Kopel Indonesia di Kabupaten Alor, Ende, dan
Manggarai Timur, imajinasi perubahan harus bermula dari aktor
terkait (Konsorsium Global Concern dan Kopel Indonesia 2015). Konsep
desa ramah perempuan didefinisikan bukan oleh pihak di luar desa,
melainkan oleh kelompok perempuan itu sendiri. Imajinasi akses
kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kelompok perempuan
miskin, partisipasi perempuan, dan desa tanpa kekerasan terhadap
perempuan menjadi imajinasi yang perlu diperjuangkan oleh kelompok
perempuan. Imajinasi perubahan yang dibangun dan digerakkan oleh
aktor secara langsung lebih efektif dalam membangkitkan kekuatan
internal desa. Penurunan signifikan kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) dirasakan oleh kelompok perempuan dengan adanya aktivitas
yang difasilitasi pemerintah desa untuk mensosialisasikan pencegahan
KDRT. Gerak pemerintah desa di beberapa desa percontohan tersebut
bermula dari dorongan inisiatif yang dikelola oleh kelompok perempuan di tingkat desa.
Refleksi dan contoh pada paparan sebelumnya menunjukkan
bagaimana pengambilan keputusan di tingkat desa, salah satunya,
dipengaruhi oleh faktor ketersediaan dan validitas data sebagai basis
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perencanaan. Karena itu, ruang penyusunan dan perumusan data yang
dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa harus menjadi
salah satu ruang inklusif bagi masyarakat, tak terkecuali kelompok
marginal, untuk mengambil bagian sebagai salah satu penentu. Ruang
ini sudah bukan lagi ruang eksklusif yang dimiliki oleh pemerintah
desa dan terbatas bagi tokoh masyarakat. Prinsip partisipasi dari hulu
ke hilir membuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari
penentu data yang menjadi rujukan pengambilan keputusan, sehingga
lebih menjamin keadilan dalam keputusan yang ditetapkan. Pada
konsep ini, konsep data terbuka menemukan bentuk yang paling
ideal: memiliki ruang kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.
Bagaimanapun, akses masyarakat atas keadilan turut dipengaruhi
oleh akses terhadap basis perencanaan. Masyarakat bertransformasi
dari objek menjadi konseptor langsung dari kebijakan-kebijakan yang
diterapkan di tingkat desa. Pemerintah desa pun dituntut untuk bertransformasi menjadi kekuatan proaktif yang mampu menggerakkan
dan menggandeng masyarakat sebagai elemen yang tidak terpisahkan
agar terhindar sebagai mayoritas yang diam. Upaya mendorong
perubahan ini tidak pula bisa dilakukan secara singkat. Dibutuhkan
kemauan dan kapasitas dari pemerintah desa dan masyarakat untuk
bersama-sama mendobrak kungkungan konsep desa lama yang
mengakar erat di desa. Cara ini akan lebih mendekatkan desa pada
kekuatan dan cara yang lebih kontekstual dalam menjawab pelbagai
tantangan di desa, seperti kemiskinan dan akses atas sumber-sumber
ekonomi. Dengan demikian, desa akan lebih berkekuatan dalam
mendefinisikan pendekatan dan cara untuk menggerakkan diri dan
mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara adil.
Penyediaan informasi bagi masyarakat perlu memerhatikan sisi keterbacaan informasi dan pemanfaatan informasi secara langsung oleh
masyarakat. Gurstein (2011) menekankan perlunya mempertimbangkan siklus kebutuhan dan penyediaan informasi berbasis pada kebutuhan masyarakat secara proaktif. Hal ini guna memastikan bahwa
penerapan data terbuka menjadi betul-betul terbuka dan berguna. Sisi
penyediaan data dan informasi perlu mempertimbangkan konteks
sosial budaya tempat data tersebut diproses. Data mesti bermakna
bagi pengguna akhirnya, yakni masyarakat. Penerjemahan data menjadi satuan informasi yang mudah dipahami menjadi aspek penting
yang tidak bisa ditinggalkan. Hal ini juga terkait dengan keadilan
informasi: bagaimana masyarakat dengan pelbagai latar belakang
mampu memanfaatkan informasi yang diperoleh (Johnson 2014).
Informasi perlu menjadi spesifik agar dapat menjadi rujukan bagi
masyarakat dalam pengambilan keputusan. Diskursus keterbukaan
perlu dimunculkan bersamaan dengan penerapan teknologi. Hal ini
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4. Upaya uji akses informasi telah dilakukan
oleh banyak organisasi
masyarakat sipil, di antaranya Medialink, Perkumpulan Inisiatif, dan
INFEST, pada beragam
konteks dan tingkatan.
Pada 2013, uji akses informasi dilakukan oleh
INFEST melalui program
Pusat Sumber Daya
Buruh Migran (PSDBM)
pada pelayanan
informasi Kementerian
Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (saat itu),
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI), Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) Hong
Kong, dan beberapa
badan publik di sektor
tenaga kerja di beberapa
daerah, seperti Cirebon,
Banyumas, dan Cilacap.
Hasil uji informasi ini
menunjukkan bahwa
institusionalisasi pelayanan publik melalui
PPID tidak menjamin
keterbukaan informasi
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menjadi operasional
(Ibad et al. 2013). Hal
serupa tampak pada
hasil uji informasi yang
dilakukan oleh Perkumpulan Inisiatif pada
konteks pelaksanaan
RPJMD Provinsi Jawa
Barat periode 2008–2013
(Widiyatmoko 2011).
Uji akses ini menunjukkan bagaimana
keterbukaan informasi
publik dijalankan
secara prosedural dan
formalistik. Dari segi
kapasitas, banyak PPID
yang belum memahami
secara rinci bagaimana
pelayanan informasi
berlaku, termasuk
terkait hal teknis
yang diatur, seperti
pemberian jawaban
tertulis atas permintaan
informasi dan pemberian bukti penerimaan
permohonan informasi.
Celah waktu penyediaan
informasi juga kerap
dimanfaatkan oleh PPID
untuk menunda-nunda
penyediaan informasi
yang diminta oleh
masyarakat.

mencegah kesalahpahaman dan simplifikasi
bahwa pemanfaatan teknologi sepenuhnya akan
menyelesaikan permasalahan akses masyarakat
atas informasi. Teknologi tetap ditempatkan
sebagai peluang dan kekuatan dengan tidak
mengenyampingkan aspek-aspek nonteknologi
yang turut mendukung ketersediaan informasi
dan keterbacaannya oleh masyarakat. Fungsi
penghubung yang dimiliki oleh instrumen teknologi harus beroperasi menurut kendali nalar
keterbukaan yang inklusif atas keberagaman
masyarakat dan konteks desa masing-masing.
Keterbukaan informasi di desa tidak tergantung pada skema kelembagaan formal berupa PPID sebagaimana dipersyaratkan oleh
UU KIP dan tidak melulu terkait dengan alat
kerja, misalnya situs web desa. Pelembagaan
pelayanan informasi publik pada badan publik melalui institusionalisasi PPID di pelbagai
daerah dan pada level supradesa telah banyak
dilaporkan mandul.4 Ruang keterbukaan ini
diujicoba dengan cara desa, dengan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pelayanan informasi. Hal ini membongkar jarak
antara masyarakat dan badan publik yang sedemikian kentara pada banyak praktik pelaksanaan keterbukaan informasi. Modal sosial
desa tentu dapat dimaksimalkan dengan menjembatani kebutuhan informasi masyarakat
dan memfasilitas upaya desa untuk terbuka.
Upaya desa untuk menyadari dan mengatasi
keterbatasan masyarakat atas akses terhadap
informasi juga tampak pada model pemanfaatan
media lokal atau teknologi yang lebih karib
dengan masyarakat. Jika akhirnya formalisasi
pelayanan informasi melalui PPID dipaksakan di
desa, kekuatan ini berkemungkinan akan redup
ditelan formalisme PPID. Hal serupa, penyediaan
informasi di tingkat desa tidak perlu terlalu
kaku dengan mengikuti prinsip klasifikasi dan
permohonan informasi sebagai alasan untuk
membuka informasi. Penerapan keduanya secara kaku berpotensi sebagiannya mengeksklusi
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akses pada sebagian data, terutama informasi-informasi terperinci yang
masuk dalam kategori informasi yang disediakan setiap saat. Prinsip
data terbuka menunjukkan bahwa penyediaan data dan informasi
perlu dilakukan secara proaktif, tidak bergantung pada permintaan,
utuh, dan memungkinkan penggunaan kembali oleh masyarakat.
Keterbukaan informasi merupakan fase awal dari inklusivitas
yang tidak boleh berhenti pada titik tersebut. Formalitas informasi
menjadi salah satu tantangan dalam upaya membangun desa inklusif.
Formalitas kerap menjadi sekat yang tidak disadari membuat desa
merasa cukup membuka informasi atau menyediakannya kepada
media tertentu. Masyarakat yang dapat membaca informasi belum
tentu menjadi masyarakat berdaya yang dapat memengaruhi kebijakan
dan terlibat dalam proses pembangunan.
Kesimpulan
Imajinasi tentang desa inklusif adalah perpaduan antara desa yang
terbuka pada konteks informasi dan data, ruang terbuka bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan, jaminan akses semua
pihak dalam pembangunan tanpa diskriminasi, dan tujuan pemberdayaan. Konsep penataan desa perlu berujung dan memfasilitasi
inklusivitas ini, bukan semata agar terbentuk pemerintahan yang
baik tapi memiliki sekat pemisah dengan masyarakat. Sekali lagi,
dengan cara desa.
Pelbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya membangun
desa yang kolaboratif-inklusif. Upaya ujicoba dan pemeriksaan atas
asumsi-asumsi perubahan di tingkat desa perlu terus dilakukan. Salah
satu tantangan terletak pada bagaimana supradesa dan desa dapat
lebih deliberatif menerapkan prinsip pembangunan yang bersifat open
governance di tingkat desa. Di Indonesia, secara umum pendekatan
open governance masih diterapkan dengan nalar dari teknokratis
menjadi birokratis dan belum banyak beranjak pada nalar politik
yang mendorong kebermanfaatan bagi kualitas relasi warga negara
dan pemerintah secara lebih egaliter dan inklusif. Godaan untuk
mengatur desa jangan sampai menghilangkan demokrasi deliberatif
yang tumbuh dan berkembang dalam prakarsa dan adat istiadat yang
telah berlaku di desa.
Tantangan ini masih dihadapi di beberapa daerah dampingan Infest
akibat disinsentif dari supradesa yang resisten terhadap perubahan
tata kelola “cara desa” yang mulai diterapkan. Kesadaran bahwa
kebijakan merupakan arena negosiasi para aktor sudah mulai tumbuh,
setidaknya jika dilihat dari eksperimentasi program Infest di desa-desa
dampingan. Organisasi pendamping desa perlu melakukan upaya-
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upaya peningkatan kapasitas warga desa untuk menunjukkan dengan
contoh bagaimana desa menjadi ruang perubahan yang signifikan
dari sisi kualitas pembangunan, termasuk bagaimana mengatasi
kemiskinan di desa, sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan
kolaboratif dan inklusif lebih adaptif terhadap kegagalan dalam proses
pembangunan. Hal ini terutama dikontribusikan oleh bagaimana desa
dapat mencari solusi jitu (workable solutions) daripada mendorong
pembangunan sistem skala besar yang belum tentu berkaitan langsung
dengan kemajuan yang diharapkan, menuntut daya kreasi langsung
dari pelaku pembangunan (masyarakat dan pemerintah desa), dan
menggunakan kapasitas seluruh warga, termasuk mereka yang miskin
dan marginal. Keterbukaan di sini menjelma menjadi keterbukaan atas
akses pembangunan secara utuh dan tidak berbatas pada informasi
dan data semata.
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