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P embangunan desa yang mandiri tidak dapat dilepaskan
dari ada atau tidaknya kelas menengah dalam mas-
yarakat pedesaan. Lembaga Pengembangan Swadaya

Masyarakat (LPSM) sebagai penggerak kemandirian, dapat
mengisi kekosongan akan kelas menengah di pedesaan.
Peranan negara dalam pembangunan pada umumnya, khusus-
nya pembangunan pedesaan adalah penting, tetapi ia tidak
boleh overevalued.

Pada dasarnya pembangunan adalah suatu perubahan
sosial. Dalam proses ini perubahan tidak hanya diharapkan
terjadi pada taraf kehidupan masyarakat, tetapi juga pada
peranan dari unsur-unsur yang terlibat dalam proses pemba-
ngunan, yaitu negara dan masyarakat. Suatu pembangunan
dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu
menaikkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga harus diukur
dengan sejauh mana pembangunan itu dapat menimbulkan
kemauan dan kemampuan dari suatu masyarakat untuk mandiri,
dalam arti kemauan masyarakat itu untuk menciptakan
pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-
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hasil pembangunan, baik yang berasal dari usaha mereka
sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari
luar masyarakat.

Di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk
Indonesia, negara mempunyai peranan yang sangat sentral
dalam proses pembangunan. Negara tidak hanya membiayai
pembangunan tetapi juga merencanakan dan melaksanakan
pembangunan, sedang anggota masyarakat hanyalah ber-
fungsi sebagai konsumen pembangunan, dimana mereka
tinggal menerima dan menikmati hasil pembangunan yang
dibiayai dan direncanakan negara.

Proses pembangunan seperti ini mempunyai segi positif
dan segi negatif. Segi positifnya, proses pembangunan dapat
berjalan dengan cepat di mana target-target yang ditetapkan
negara, dapat dicapai tepat pada waktunya. Namun, kelancaran
pembangunan itu sangat tergantung pada kemampuan negara
menyediakan dana dan kemampuan aparat negara untuk
bertindak kreatif walaupun kreativitas itu sulit diharapkan
karena para aparat negara terikat pada peraturan-peraturan
dan target yang telah ditentukan dari pusat secara ketat dalam
melaksanakan pembangunan. Hal ini membuat proses pem-
bangunan berwarna instruktif daripada bersifat dialogis yang
dalam jangka panjangnya mengakibatkan masyarakat sangat
tergantung pada negara dan aparatnya dalam hal pem-
bangunan.

Ketergantungan masyarakat, khususnya masyarakat
pedesaan, dalam hal pembangunan di Indonesia merupakan
akibat dari proses interaksi faktor sosial, ekonomi, politik dan
budaya yang mendasari munculnya negara sebagai satu
kekuatan yang dominan di Indonesia. Kata negara atau state
mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau
wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua, adalah
lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang
menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu.
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Bila dikaji dengan teliti, maka akan kita lihat bahwa sejauh
peranan negara dalam pembangunan pada dasarnya tidak ada
perubahan yang menonjol antara masa kolonial dan masa pasca
kolonial di Indonesia. Pada tingkat pedesaan umpamanya,
perubahan yang mendasar dalam proses pembangunan
pedesaan belum banyak terjadi. Negara dan aparatnya masih
memegang peranan yang dominan sebagai pencipta, perencana
dan pelaksana pembangunan pedesaan, sementara rakyat
pedesaan tetap seperti halnya pada masa kolonial yakni hanya
sebagai konsumen pembangunan. Dari segi ini dapat dikatakan,
sampai saat ini strategi pembangunan pedesaan di Indonesia
masih tetap diwarnai jiwa etis politik yang pernah menjadi
strategi dasar dari pembangunan pedesaan di Indonesia pada
masa kolonial.

Dalam konteks etis politik itu pemerintah membanjiri
masyarakat pedesaan dengan berbagai jenis program yang
bertujuan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi rakyat
pedesaan. Program-program itu direncanakan, dibiayai, serta
dilaksanakan negara dan aparatnya. Negara yang membiayai
semua program pembangunan pedesaan menyebabkan aparat
negara merasa mempunyai wewenang untuk secara langsung
terlibat dalam pelaksanaan program tersebut pada tingkat desa.
Untuk ini negara menciptakan aparat-aparat pelaksana yang
baru yang jenisnya sangat banyak, mulai dari mantri cacar
sampai dengan mantri pertanian. Semua aparat ini ber-
kewajiban mensukseskan program-program pembangunan
pedesaan yang direncanakan masing-masing departemen.
entree point pelaksanaan berbagai program tersebut adalah satu
saluran, yakni Kepala Desa dan perangkatnya.

Kemerdekaan politik nampaknya belum banyak me-
ngubah strategi pembangunan pedesaan yang dikembangkan
oleh pemerintah. Jiwa etis politik tetap mewarnai strategi
pembangunan pedesaan dalam kaitannya dengan siapa yang
mengambil inisiatif dalam proses pembangunan, siapa yang
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merencanakan program-program pembangunan, dan siapa
yang melaksanakan program-program itu. Dari segi ketiga
aspek proses pembangunan pedesaan tersebut negara dan
aparatnya tetap merupakan unsur yang dominan. Inisiatif
pembangunan pedesaan tetap ada pada tangan negara dan
aparatnya. Hampir semua departemen mempunyai program
pembangunan pedesaan. Kepala desa dan aparatnya masih
tetap menjadi entree point yang utama bagi masuknya semua
program pembangunan pedesaan.

Terlepas dari mutunya setiap kabupaten mempunyai
Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dari Propeda
disusunlah Rencana Strategis (Renstra), dan yang bersifat
tahunan. Tetapi pada umumnya desa tidak mempunyai prog-
ram pembangunan sendiri. Selama ini yang dilakukan adalah
pembangunan desa yang mengikut pada program pemba-
ngunan kabupaten, bukan menurut pembangunan desa.

Diharapkan program pembangunan kabupaten itu dapat
mencerminkan kebutuhan pembangunan desa berdasarkan
masukan dari desa melalui sistem Musrenbang baik di tingkat
desa, kecamatan atau kabupaten. Namun dalam prakteknya
Musrenbang ini hanya formalitas saja. Penentuan program
pembangunan pada akhirnya adalah kabupaten. Tegasnya
pembangunan desa tetap diskenariokan oleh orang luar desa
(kabupaten, propinsi dan pusat).

Oleh karena desa tidak mempunyai program pemba-
ngunan sendiri, maka sangatlah sulit bagi aparat desa untuk
mengarahkan potensi-potensi yang ada dalam masyarakatnya
dan untuk menentukan arah pembangunan, kemana mas-
yarakatnya akan mengarahkan dirinya. Tidak adanya program
pembangunan desa menjadi masalah ketika intervensi-
intervensi dari luar desa harus masuk ke desa. Di satu pihak,
orang desa tidak bisa menentukan untuk apa intervensi
dilakukan. Di lain pihak, orang luar pun tidak dapat me-
nentukan dalam bidang apa saja masyarakat desa itu perlu
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dibantu. Salah satu dampaknya yang sangat terasakan adalah
tidak terjaminnya sustainability, tidak muncul partisipasi dari
masyarakat desa, tidak adanya transparansi, tidak terjadi
kontrol sosial. Karena, caranya pembangunan itu dilaksanakan
tidak berdasarkan tolok ukur yang diambil dari program
pembangunan.

Terdapat tiga komponen di desa dan kabupaten (termasuk
propinsi dan pusat) yang secara bersama-sama membangun
governance. pemerintah (government), civil society (organisasi
non profit) dan dunia usaha (market). Yang disebut gover-
nance menurut teori heterarchic governance adalah kemam-
puan mengorganisasi sendiri (self-organising) semua hal yang
dianggap perlu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
masyarakat. Kalau perspektif ini diterapkan untuk menjelaskan
atau memodeli pembangunan desa, maka intinya adalah ke-
ikutsertaan semua komponen untuk menyusun program
pembangunan, melaksanakan dan mengevaluasinya.

Komponen yang paling aktif dan terlatih selama ini dalam
menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan
desa adalah pemerintah desa (dibaliknya: pemerintah kabu-
paten, propinsi dan pusat). Jadi masalahnya adalah ketidak-
seimbangan yang terjadi antara ketiga komponen governance
itu yang berdampak pada keempat hal sebagai berikut:

1. Tidak terjadinya kesinambungan pembangunan (masalah
sustainability)

2. Tidak demokratis, karena sebagian besar unsur masyarakat
tidak diikutsertakan

3. Tidak transparan, karena masyarakat tidak tahu-menahu
tentang apa yang sedang terjadi

4. Pada akhirnya tidak dapat dipertangungjawabkan (masalah
accountability) dan macam-macam dampak negatif
lainnya.
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Masalah yang muncul adalah bagaimana ketiga kom-
ponen ini dapat menjalin suatu kerjasama atau koordinasi
sehingga mereka mampu melakukan self-organizing untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu
program pembangunan yang jelas? Hal ini sulit dilakukan atau
sulit terjadi karena kemampuan tiga komponen governance
dalam kerjasama dan organisasi distorsif. Ketidakseimbangan
sudah menjadi pengetahuan pejabat pemerintah dimanapun.
Oleh karenanya yang masih perlu diperhatikan adalah masalah-
masalah governance, yang sering dijumpai dalam program
pengembangan kelembagaan masyarakat desa melalui inter-
vensi dari luar. Pertanyaan yang harus dijawab di sini adalah,
langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh aparatur desa
dan kelembagaannya, agar interversi dari luar itu dapat
dimanfaatkan secara maksimal?

Dengan jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yang
terdiri dari 11 kelurahan dan 198 desa, Kabupaten Kuantan
Singingi pada tahun 2007 akan melaksanakan otonomi desa
sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Namun untuk melaksanakan
Otonomi desa tersebut kendala yang dihadapi cukup banyak,
antara lain kemampuan dan pengalaman aparatur desa masih
sangat rendah. Hal ini tentu saja berkaitan dengan rendahnya
tingkat pendidikan mereka. Selain itu terbatasnya infrastruktur
ke dan di desa juga menjadi hambatan yang krusial dalam
melaksanakan otonomi desa.***




