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Dari Deja Vu ke Vuja 
De

• Yogi Berra mempopulerkan istilah De Javu : Kita 
melihat seolah hal yang baru padahal kita 
sudah familiar sebelumnya

• Vuja De dikenalkan oleh Adam Grant : kita 
melihat sesuatu yang familier, namun dengan 
perspektif yang berbeda sehingga 
menghasilkan insight pada masalah yang lama

• Pesoalan  pembangunan wilayah dan 
perdesaan adalah masalah lama yang kita 
semua sudah faham, namun kita lihat dengan 
perspektif yang berbeda : Vuja De



Sumber : liputan6.com, Dec 2018 “Sri Mulyani menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam
mengawal pembangunan di Indonesia”(Tempo.co.id, November 2018)

déjà vu pembangunan desa..?



In the news…

• 30 ribu Bumdes dengan
Omset 2.1 trilyun

• Sebagian berhasil sebagian
mangkrak

• Sebanyak 50.199 atau 67% 
desa tercatat memiliki
BUMDes.

• Sekitar 74 % nya berstatus
aktif.



Berdasarkan 
hasil uji petik 

terhadap 
8.220 

BUMDes

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2018

Kriteria BUMDes Jumlah

Tidak beroperasi 26,7%

Belum memberi kontribusi bagi pendapatan desa 20,3%

Tidak menyampaikan laporan 12,6%

Pembentukannya tidak ditunjang studi kelayakan 10,6%

Belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan 10,5%

Belum didukung oleh pengelola yang kompeten 7.1%

Bidang usahanya belum sesuai dengan potensi
unggulan desa

6,7%



Déjà vu…



Oveview Aspek Teoritis

• Definisi Teoritis Pembangunan Perdesaan (Deaton dan 
Nelson, 1992) : Alokasi sumber-sumber fisik, sosial 
dan sumber daya manusia dalam pola spasial sehingga 
mampu menyediakan:

• Pendapatan yang cukup
• Pendidikan untuk kepemimpinan, 

kewirausahaan, tenaga kerja dan 
kewarganegaraan

• Akses terhadap kesehatan
• Pembangunan ekonomi dan regional yang 

menghasilkan kesempatan baru
• Kepemimpinan dan struktur organisas yang 

mampu menjamin kesehatan sosial dan 
ekonomi

• Kesehatan sumber daya alam dan lingkungan



Demand side vs Supply side 
analysis

1960-1970 analisis ekonomi regional dan 
komunitas fokus pada demand side factor

Demand private sector
Injection melalui belanja publik
Transfer

Dampak kebijakan diukur dari multiplier effect atau efek ganda dari sektor basis dan non-
basis

Model lebih didasarkan pada pendekatan Glikman (Method of Regional Economic 
Analysis, 1977)

Model Demand berkembang sejalan dengan model Keynessian

Fokus : Daya tarik firm yang akan berkonribusi pada export base
Ukuran multiplier



Supply sides

Model supply side dimulai pada periode 1980-
1990

Model supply side:
Investasi pada sumber daya manusia
Peningkatan pada insentive untuk 
bekerja atau pengurangan pajak
Investasi pada R & D

Supply side fokus pada formasi kapital 



Hypothesis of Rural Development  Policy

• Shock pada sisi demand lebih terasa pada short tem shift pada 
output dan tenaga kerja

• Meski kedua faktor di atas dominan dalam demand side, long 
term prospect dari ekonomi regional tergantung pada 
produktifitas relatif terhadap daerah lain yakni pada sisi suplai

• Investasi pada pendidikan dan riset yang menghasilkan 
produktifitas yang lebih tinggi lebih susbtansial pada 
pembangunan perdesaan



Perubahan pendekatan pembangunan
wilayah dan perdesaan

1. Counterfactual model
– Dampak dari suatu perubahan kebijakan harus diukur dari 

basis -> counter factual
– Assessment terhadap kondisi saat ini sebagai counterfactual 

bagi pilihan alternatif kebijakan
– Baseline menambah insight pada pendefinisian masalah 

perdesaan
2. Representative community model

– Komuniti merupakan fokus penting dalam analisis
– Memiliki pengaruh penting dalam kesejahteraan masyarakat
– Komunity penting dalam investasi human capital
– Komuniti juga  merupakan “pipa” dimana dana 

pembangunan seharusnya disalurkan



Third Way dan 
Network Relationship

• Diusulkan oleh Lowe et al 1995
• Mensintesis link antara endogenous 

(local, bottom-up) dan exogenous (extra-
local, top-down) dalam rangka 
pembelajaran dan inovasi

• Network merupakan instrumen yang 
tepat untuk menghasilkan pembelajaran 
dan inovasi

• Latour (1986) network “gugus relasi 
kekuasaan, dimana kekuasaan terletak 
pada ikatan atara aktor dan entiti)

• Key elemen: keseimbangan antara 
elemen “internal” dan elemen 
“eksternal”

• Focus: mengidentifikasi bagaimana 
keterkaitan lokal dan non lokal 
menfasilitasi keberhasilan



Axis of Network

•
Ke

te
rg

an
ui

ng
an

po
iti

k
ek

on
om

iy
an

g 
te

rb
en

tu
k

di
pe

rd
es

aa
n

se
ba

ga
i

ak
ib

at
da

ri
ra

nt
ai

pa
ng

an
•

Co
nt

oh
: a

gr
cu

ltu
ra

lh
ot

 
sp

otVe
rt

ic
al

 N
et

w
or

k

• Ditentukan secara spasial
• Kordinasi antara berbagai kegiatan di tingkat lokal
• Memfasilitasi akses terhadap pasar

Horizontal 
Network



Murdoch tiga type rurality

Cluster of 
innvation

• Didominasi network 
horizontal

• UKM
• Hubungan berdasarka

kerjasama dan kepercayaan

Hotspot of
Standarization

• Didominasi oleh network 
vertikal

• Pertanian dengan produksi
yang intensif

• Trans-national network of 
food sector

Tidak
hroizontal dan
tidak vertikal

• Desa yang telah kehilangan
sumber daya alamnya

• Ketergantungan pada
pemerintah/luar

• Sulit mengembangkan
potensi lokalnya



Tipologi berdasarkan OECD

Tipologi

Integrated

RemoteIntermediate

•Banyak aktivitas yang 
mendukung netwokr vertikal
•Tidak banyak membutuhkan
intervensi pemerintah

Link yang kuat
antara sektor
dominan
(pertanian) dengan
produksi

Jaringan tdk memiliki network
Namun ketika ada akan kuat
dan bisa mengembangkan
Dengan network kuat



Intervensi bagi remote areas 

Bantuan
langsung

• Bantuan pada sektor khusus
• Subsidi, training dan job creation

Bantuan tidak
langsung

• Ditujukan untuk memperkuat aspek sosia ekonomi lokal secara keselauhan
• Bantuan dalam diseminasi inovasi dan informasi

Penguatan
SDM

• Mengembangankan program untuk memperkuat tingkat pendidikan, training 
dlsb

Program 
Infrastruktur

Infrastuktur untuk meningkat layanan publik



Beberapa variabel yang mendukung 
pengembangan kapasitas lokal

• Keberhasilan menempati posisi pasar
• Ke-swadayaan pelaku lokal
• Kontrol terhadap produksi, pengolahan dan marketing di 

tingkat rumah tangga
• Penggunaan sumber daya lokal
• Kohesi dan dukungan produsen lokal
• Interkasi positif antara kelembagaan lokal dan luar
• Bantuan teknis dan dana dan kordinasi



Mutlifungsi pertanian sebagai Third 
way lainnya

• Lowe et al (2002) melihat bahwa fungsionalitas juga dapat 
dianggap sebagai “third way” dalam pembangunan 
perdesaan

• Mulfiungsionalitas lebih menekankan pada pertanian dan 
usaha pertanian

• Pertanian dan petani masih menjadi central dalam 
pembangunan perdesaan

• Merekonstruksi basis ekonomi yang terhapus akibat 
modernisasi

• Pengembangan livelihood strategi oleh rumah tangga 
petani untuk menampung aset livelihood



Eliminasi keterbatasan

Keterbatasan
akses

Akses fisik

Akses
ekonomi

Akses politik

Keterbatasan
Sumber daya

S.D. finansial

S.D. Manusia

S.D. 
Kelembagaan



Rekonfigurasi sistim nilai perdesaan

Lingkungan

Biodiversity

Natural landscape

Ecological value
Budaya
perdesaan

Pangan lokal Hubungan
kekerabatan

Hubungan
kekerabatan

Tata cara
komunikasi

Seni dan
adat istiadat

Cultural 
Value

Community 
Value

Jejaring
sosial



Komponen
kunci
(Jolliffee, 
2010)

Consumption History

Tradition Culture

Rural 
Economy



Pendekatan Local 
Economic Development 
pada BUMDes

• Berpijak pada kekuatan lokal 
yang dimiliki oleh desa
• Potensi sumber daya alam 

(produk dan jasa dari alam)
• Potensi sosial, sejarah dan 

budaya
• Potensi sumber daya 

manusia

• Menekankan pada aspek 
kemitraan antarstakeholder
• Pemerintahan desa
• Pelaku usaha
• Masyarakat



Faktor faktor penting
ekonomi perdesaan
• Setiap usaha berbeda dan mencermikan

konsern dan kepentingan shareholder
• Mengusahakan agar “profit stay local”

• Reinvented dalam usaha
• Distribusi diantara shareholder
• Decision-making is distributed
• More responsive to community 

(good governance and strong 
engagement)

• Addressing inequality



”Frugal 
Innovation” untuk 
perdesaan

• Di Perdesaan India kulkas tanah liat
menjadi popular karena tanpa
memerlukan listrik

• Inovasi yang sesuai untuk wilayah
perdesaan dan daerah tertinggal

• Di Indonesia…Kendi malah
menghilang



Iniasi FE desa-
desa di 
Indonesia 
yang perlu
“scaling up”



Kunci 
pengembangan 
Frugal Economy 
dan Frugal 
Innovation

Shape behavior merupan implementasi dari Behavioural 
Economics dalam mengembangkan ekonomi wilayah dan 

perdesaan

Engagement aktor kunci dalam mengembangkan inovasi di 
perdesaan dan ekonomi wilayah

FE dan FI mengedepankan beberapa prinsip diantaranya adalah 

Engage (keterlibatan) dan 
iterasi Shape behavior



Komponen
kunci
(Jolliffee, 
2010)

Consumption History

Tradition Culture

Rural 
Economy



Keterlibatan aktor kunci
(Actor engagement)

• Keterlibatan aktor penting menjadi salah satu
variabel kunci dalam mengembangkan FE

• Jerman menjadi negara terbesar produser kentang
di dunia karena keterlibatan Frederick the Great 
ketika Jerman mengalami kelaparan tahun 1750an

• Rakyat Jerman pada waktu itu enggan menanam
kentang karena menurut mereka “not even dogs 
will eat them”

• Tahun 1770 bahkan memicu “Kartoffeilkrieg” 
(Perang kentang)



Economic Gardening (EG) Approach

• EG merupakan salah satu
pendekatan yang sesuai untuk
wilayah perdesaan

• EG fokus pada pengembangan
ekonomi “dari dalam” melalui
kewirausahaan

• Elemen kunci
• Market intelligence
• Local and regional 

infrastructure (physical dan 
quality of life)

• Strategic connection



Tiga gelombang ke Pembangunan

•Hunting strategi
investasi (Hunting 
Gazelle)

•Tax break incentive 
dlsb

1st Wave(Low Road)

•Strategi high road
•Venturing new jobs, 

business incubator, 
etc

2nd Wave (Fostering 
Gazelle) •Menciptakan

lingkungan untuk
pertumbuhan

•Menumbuhkan local 
economy

3rd Wave
(Economic Gardening)

Sumber: Miles et al , 2018



Prinsip mekanisme ”gardening” dalam ekonomi

• Ekonomi sebagai seni merawat 
“kebun”

• Ekonomi sebagai sistem yang hidup 
(living organism)

• Bagaimana memahami setiap aktor 
saling berhubungan dan 
mempengaruhi satu sama lain

• Menciptakan kondisi dalam sistem 
dan pelaku di dalamnya untuk 
“prosper” 

• Terus menerus  berinovasi dan  
melakukan perubahan positif



Mengembangkan “Long tail 
demand” perdesaan
• Chris Anderson mengenalkan konsep ekonomi

“long tail” yang kemudian diadopsi oleh 
Amazon, Netflix, Google, dlsb
• Potensi long tail demand ada di wilayah 

perdesaan dan daerah remote melalui
“distinct attraction”
• Bumdes sejatinya bisa mengisi “log tail” 

demand



Apa yang harus dikerjakan 
(What should we do)?

• Kebijakan ekonomi untuk wilayah 
perdesaan yang bersifat “ Gardener” 
dengan prinsip DSA (Diversify, Select, 
Amplify)
• Setiap orang dapat berperan membantu

membentuk evolusi ekonomi
• Bukan hanya dalam konsumsi (how we 

shop, eat and travel)
• Namun juga “how we volunteer, invest 

and protest”
• Butterfly Effect :Setiap orang dapat menjadi

kupu-kupu yang mengepakan sayap yang 
kuat untuk membuat perubahan




