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lJ -"-bi." secercah ha
rapan sekaligus tantangan bagi
balgkitnya perekonomiar desa.

Yang menarik dari agenda kun-
jungannya adalah keinginan
agar pengembangan ekonomi
digital dan ekonomikreatif tidak
hanya untuk kepentingan ma-
syarakat perkotaan, melainkan
dapat dirasakan ralryat di per-
desaan. Tentu ini sejalan dengan
amanat Undang-Undang No-
mor6Tahun 2014tentangDesa.

Namun, kita sadar bahwa
menggerakkan perekonomian
desa tidak cukup hanya dengan
membangun infrastruktur.
Perlu penguatan kapasitas
sumber daya manusia desa. Bu-
kankah program internet ma-
suk desa pemah &laksanakan,
tetapiperekonomiardesatetap
saja terpuruk. Kedaulatan pa-
ngan yang kita harapkan tidak
akan pernah terwrrjud bila
pelaku utamanya termarginal-
kan. Alangkah tidak bijaknya
bila kita menyamakan profil pe-

tani di Amerika dengan petani
di Indonesia. Sosokmereka se-

ring diistilahkan "petani atau pe-

temak ber dasi" der,gankepemi-
Iikan lahan yang luas, sementa-
ra petani kita jangankan untuk
beli dasi dan punya lahan, beli
pupuk saja harus memelas ke-
pada tengkulak.

Sejak bangsa ini merdeka,
orientasi pembangunan ekono-
mi terpusat di wilayah perkota-

an. Akibatnya, kantong-kan
tong kemiskinan menumpuk di
perdesaan. Puluhan ribu desa di
pelosok Nusantara sebenamya
memiliki potensi untuk ber-
kembang. Hanya, warga desa
lebih senang mencari jalan pin-
tas dengan berurbanisasi ke
perkotaan untuk mencari kerja.
Urbanisasitentuhanyamemin-
dahkan persoalan kemiskinan
dari desake kota. Padahal, jika
mau, sumber daya ekonomi
desa sebenamya dapat diutilasi
oleh masyarakatnya. Karakter
masyarakat perdesaan yang ta-
han kemalangan misalnya me-
rupakanmodalbagi lahimyawi-
rausaha desa. Kita tahu syarat
kepribadian seoran g entr epr e

neur sukses adalah mau bekerja
keras dan tahan banting.

Desa harus mampu menye
mai benih-benih muncul wira-
usaha mumpuni. Mereka inilah
yang dapat diharapkan men-
transformasi sumber daya desa

menjadi barang dan jasa ber
nilai ekonomi. Tersedianya la-
pangan pekerjaan di desa seti-
daknya mampu mengurangi
laju ams urbanisasi. Kita tentu
sepalat bahwa desa harus
diarahkan agar mandiri secara
ekonomi, sosial, dan budaya.
Lalu, pertanyaannya, bagai-
mana menumbuhkembangkan
kewirausahaan di desa?

Perlu Kemitraan
Strategis

Kebiiakan pemerintah da-
Iam memperkuat perekonomi-
an desa dibuktikan dengan
mendirikan BUMdes dan peng.
alokasian dana desa. Kebijakan
ini tentu harus ditopang pe-
nguatan kapasitas warga desa

untukselaluinovatif dankreatif
moclalbagikelahiran wirausaha
baru di perdesaan. Untuk itu,
perlu sinergitas program dalam
mewujudkannya. Desa harus
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menjadi inkubasi kewirausaha-
an. Alokasi dana desadapatdi
manfaatkan tidak saja untuk
membangun sarana dan pra
sarana publik, tetapi juga untuk
program pengembangan kapa-
sitas sumber daya manusia se-
perti pendidikan dan pelatihan
kewirausahaan. Jika alokasi
dana desa hanya diperuntuk-
kan bagi inftastruktur, kebiiak-
an ini dikhawatirkan akan men
jadi kotraproduktif. Desa tidak
lagibisa diharapkan mandiri ka-
rena dimanjakan dengan gelon
toran dana dari pemerintah
pusat. Tantangan lain adalah
ketakutan aparat desa teaerat
persoalan hukum dalam meng
gunakan alokasi dana desa yang
berasal dari APBN.

BUMDesa dankoperasidesa
sebagai lembaga usaha harus
terlibat aktif. Mereka dapat
membentuk konsorsium bagi
pemasaranbersamabarangdan
jasa yang diproduksi warga.
Strategi pemasaran diarahkan
pada pembentukan sekaligus
penguatan branding prod'*
unggulan desa. Dualembaga ini
diharapkan menjadi mediator
manakala ada kelompok usaha
skala kecil yang berorientasi
ekspor. Peran Iain dapat diwu-
judkan dalam bentuk pembina-
an qualir4 controlbagi produk
yangdihasilkan. Lembagaini ju
ga diharapkan berkontribusi
mengatasi persoalan klasik
yang selalu dihadapi usaha mi'
kro dankecilyaituketidakmam-
puan mengelola keuangan usa-

ha dengan baik. Pada saat yang
sama, secara kelembagaan me
reka secara profesional dapat
menjadi penyalur kredit usaha
ralryat.

Perguruan tinggi melalui ke-
giatan pengabdian masyarakat-
nya dapat membentuk desa wi
Iayah binaan. Masyarakat kam-
pus dapatmemetakan desabi-

g llllirausaha

\



naan sesuai potensi unggulan
. yangdimiliki. Dengandemiki-

an, perlakuan terhadap desa bi-
naan satu dengan lainnya tentu
berbeda berdasarkan pengklus-
teran seperti desa wisata, desa

maritim, desa kreatif, desa bu-
daya, dan lain sebagainya. Kam-
pus dan pemerintah daerah
bersama-sama mewujudkan
konsep one village one product.
Dosen dan mahasiswa diarah-
kan untuk berperan sebagai
te chni c al assist ance bagi kelom-
pok usaha sesuai kluster wila-
yah binaan. Mereka dengan ke-
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ada manfaat sosial

usaha
etika
Karena itu,
bisnis yang
penularan

nya.

tuk

dengan
usaha

WA

Air. Sudah

dapat
terwujud sekaligus membantu
pengentasan kemiskinan.
Semoga.l

jar Masyarakat (PKBM), Sang-
gar Kegiatan Belajar (SKB), dan
pondok pesantren melalui pro-
gram aksara kewiraus ahaannya
dapat memosisikan diri sebagai

uangan misalnya dapat dilaksa-
nakan oleh lembagapendidikan
tersebut.

Pemerintah
keras menarik minat di

Insentif pajakdan
perizinan seyogia- income

kepada mereka
yarigberminat. Tentu kita tidak
menghendaki partisipasi aktif
investor hanya sekedar menye-

desa


