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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Wilayah Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul,
Yogyakarta.

Desa Wukirsari adalah wilayah yang terletak di sebelah selatan dari arah

kota Yogyakarta dengan jarak sekitar 16 km, dengan strukur sebagai berikut:

- Luas wilayah : 15.385, 504 Ha

- Jumalah KK : 5.003 KK

- Jumlah Penduduk : 17.318 Jiwa

Desa Wukirasri terletak di Kecamatan Imogiri, Kabuputen Bantul,

Propinsi DIY. Yang berbatasan wilayah dengan:

- Sebelah Utara

Desa Trimulyo,

Desa Segoroyoso dan Desa Wonolelo

- Sebelah Timur

Desa Muntuk

dan Desa Mangunan Kecamatan Dlingo

- Sebelah Selatan

Desa Girirejo dan Desa Imogiri

- Sebelah Barat

Sungai Opak/Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis
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a. Struktur Pemerintah

Wukirsari terdiri dari 16 dusun (pedukuhan), yaitu:

1. Dusun Sindet 9.      Dusun Giriloyo

2. Dusun Singosaren 10.    Dusun Cengkehan

3. Dusun Manggung 11.    Dusun Nogosari I

4. Dusun Bendo 12.    Dusun Nogosari II

5. Dusun Tilaman 13.    Dusun Karangasem

6. Dusun Pundung 14.    Dusun Katirojo

7. Dusun Kedungbuweng 15.    Dusun Cengkehan

8. Dudun Karangkulon 16.    Dusun Karangtalun

Adapun strukur organisasi  pemerintahan desa Wukirsari berdasarkan

peraturan daerah Kabupaten Bantul No 08 Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009

perubahan atas peraturan daerah kabupaten No 20 tahun 2007 tentang Pedoman

Organisasi Pemerintah Desa.
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Keterangan:

Garis komando

Garis Komando

Gambar 4.1: Bagan strukur organisasi pemerintahan desa.
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b. Tingkat Pendidikan

Ditinjau dari data kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan hanya

rata-rata pendidikan penduduk desa Wukirsari belum memenuhi harapan

pemerintah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang dimiliki.

Sekitar 345 orang yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi, lulus SMA

sebanyak 3.325 orang, lulus SMP sebanyak 4.722 orang, lulus Sekolah Dasar

sebanyak 5.320. Selain pendidikan umum warga desa Wukirsari juga banyak

pendidikan khusus, yaitu pondok pesantren, madrasah dinyah dan kursus.

Tabel 4.1: Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wukirsari

No Tingkat Pendidikan Jumlah Orang
A. Pendidikan Umum

1 Taman Kanak-kanak 945
2 Sekolah Dasar 5.320
3 SMP/SLTP 4.722
4 SMU/SLTA 3.325
5 Akademi/D1-D3 155
6 Sarjana S1-S3 190

B. Pendidikan Khusus
1 Pondok Pesantren 104
2 Madrasah 120
3 Kursus Keterampilan 237

Diolah sumber: oleh Tim Perencana Desa 2009-2014, sumber dari Pemetaan Swadaya
2009

c. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonoman yang terdapat di Wukirsari sudah sangat agresif dan

boleh dibilang sangat maju dari masyarakatnya yang sangat kreatif dalam melihat

peluang usaha yang ada di daerahnya sendiri sekaligus melestarikan budaya

leluhurnya yang sudah tertanam sejak zaman Mataram dulu. Kegiatan
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perekonomiannya berupa fungsi-fungsi kegiatan pertanian, kegiatan industri

rumah tangga, perdagangan, jasa dan kegiatan budaya tradisional. Di desa

Wukirsari berupa kerajinan rakyat berupa: Kerajinan kulit, kerajinan batik,

kerajnan bamboo, kerajnan genteng, manik-manik, tas dan anyaman-anyaman

lainnya. Setiap dusun memiliki karakteristik masing-masing mengenai mata

pencahariannya. Cenderung mengelompok di setiap dusun dengan yang lain

memeliki karakteritik yang berbeda. Sebagai mana terlihat alam tabel di bawah

ini:

Tabel 4.2:  Jenis Kerajinan Penduduk Desa Wukirsari

N
o

Jenis kerajinan Jumlah
pengajin

Lokasi pengajin Keterangan

1 Kerajnan wayang kulit 750 org Pucung
Yang masuk
anggota
koperasi

2 Kerajinan batik 465 org Giriloyo
3 Kerajinan bambu 333 org Karangtalun dan

jatirejo
4 Kerajinan genteng 242 org Demi bendo
5 Kerajinan benang 67 org Sindet, nogosari I,

II
6. Kerajianan manik-

manik
144 org Sindet, nogosari I,

II
Sumber: Diolah oleh Tim Perencana Desa 2009-2014, sumber dari Pemetaan Swadaya 2009

d. Kondisi Sosial Dan Budaya

Desa Wukirasari sebagai desa pusat pertumbuhan diharapakan

berekmabang sebagai agropolitan yaitu pemukiman penduduk untuk menampung

pertumbuhan di wilayah itu sendiri dan penduduk pendatang maka perlu ditinjang

dengan fasilitas-fasilitas melalaui penyelesaian tata ruang desa dan pengaturan
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lokasi permukiman yang sebagian besar fasilitas telah rusak di landa gempa bumi

27 Mei 2006 yang lalu.

Kegiatan sosial di Wukirsari di koordiner oleh lembaga kemasyarakatan

melalaui kelompok unit kerja seperti LPMD, PKKM Karangtaruna, serta

lembaga-lembaga lain termasuk juga lembaga keagamanaan. Di lihat dari

keberhasilan pembangunan di wukirsari desa/dusun untuk mengembangkan

wilayah adalah dari kegiatan gotong royong kerja bakti, bahu membahu dengan

masyarakat di sekitarnya. Kelompok RT (Rukun Tetangga) kegiatannya cukup

menonjol dan fanatif akan pembangunan baik dari pengerjaan dan segi

pembiayaan meski demikian kesatuan warga dusun masih tetap terpelihara. Even-

even penting seperti peringatan hari besar nasional hari keagamaan dan kegiatan

adat dilaksanakan rutin setiap tahunnya sehingga dalam kegiatan tersebut sebagai

pembelajaran generasi penerusnya serta memberikan kepada grup-grup seni

budaya yang di dalamnya. Jenis peringatan yang dilaksanakan adalah:

- peringatan hari besar nasional
- malam tirakatan 17 agustus (dilaksanakan di masing-masing RT)
- hari sumpah pemuda dan hari kartini
- hari besar keagamaan
- manduduan rejeban
- syadranan sywalan

Wilayah ini mempunyai sejarah budaya yang akan berpengaruh pada

potensi wisata yang ada di Wukirsari seperti makam raja-raja Mataram dan

makam Sunan Cirebon yang terletak di atas bukit dan masih mempunyai
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hubungan erat antara kerajaan Mataram dan kerajaan Surakarta. Kegiatan sosial

budaya seperti terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3: Kegiatan Budaya Penduduk Wukirsari

a. Kegiatan Budaya
No Kegiatan Waktu Lokasi Keterangan

1. Malam tiraktan Malam satu suro Tiap RT
2. Malam Tirakatan Malam peringatan

kemerdekaan
RT/dusun/desa

3. Kemerdekaan RI Tgl 17 agustus RT/dusun/desa
4. Hari kartini 21-april RT/dusun/desa
5. Hari sumpah

pemuda
28 oktober RT/dusun/desa

Sumber: Diolah oleh Tim Perencana Desa 2009-2014, sumber dari Pemetaan Swadaya 2009

Tabel 4.4: Warisan Budaya Desa Wukirsari

b. Warisan Budaya
No Jenis Waktu Tempat Keterangan
1 Majemukan perti

Dusun atau  bersih
Dusun

Setelah panen
raya, setiap tahun

dusun Wayang kulit,
karnaval, doa
bersama

2 Nguras Guji/Kong Bulan Suro
(Jumat/Selasa
Kliwon)

Makam
raja-raja
mataram

Karnaval

3 Suran Tiap tanggal 9
soro

Dusun Kenduri

4 Selikuran Tanggal 12
Ramadhan

Dusun Kenduri

5 Sadranan Menjelang
Ramadhan

Dusun Doa

6 Rejeban Tia bulan rejeb Dusun Doa
7 Mauludan Tiap bulan mulud Dusun Doa

NORMA ADAT
Gotong-royong Tiap ada

keperluan masa
Dusun Jika tidak mau

gotong royong tidak
akan diroyong
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Tabel 4.5: Kondisi Sosial Budaya Desa Wukirsari

c. Kondisi kelompok seni budaya
No. Jenis Grup Waktu Pelatihan
1. Kerawitan - pamong desa, anak

karangsem,
nogosari,bendo,
karangtutun

Balai desa Malam rabu dan
malam minggu

2. Kethoprak - pucung Karangasem dan
jatirejo

Tiap akan
pentas

3. Sanggar
tari

- anak /remaja Manggung Tiap akan
pentas

4. Sholawat
mauludi

Sindet singosaren,
manggung,
karangkulon, giriloyo,
cengkehan, karngkulon,
karngtulun, dengkeng

Sindet (malam
senin) untuk yang
lain bergulir

5. Sholawat
rodat

Sindet, singosaren,
mananggung,
karangkulon, giriloyo,
cengkehan

Berglir tiap minggu Setiap malam
sabtu

6. Rebana/
hadroh

Sindet, singosaren,
bendo, dengkeng,
karangtalun

Tiap manggung
bergilir

Setiap malam
sabtu

7. Seni thek-
thek

PKK Rumah bapak lurah
(bayu Bintoro S.E)

Tiap akan
pentas

8. Srandul/
Mentro

karangasem Lapangan voly Tiap akan
pentas

9. Dalang
wayang
kulit

5 dalang (ki suwqanda,
ki saporo, ki sapar)

Dengkeng,
karangasem,
nogosari II

Sudah menjadi
profesi

10 Gejok
lesung

Tilaman, sindet,
manggung

Tilaman, sindet,
manggung

Tiap akan
pentas

11 Samroh karangtalun karangtalun

Sumber: Diolah oleh Tim Perencana Desa 2009-2014, sumber dari Pemetaan Swadaya 2009
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2. Deskripsi Instutute For Reaseach And Empowerment Yogyakarta.

Lembaga ini berdiri sejak  tanggal 02 Juni 1994 berdiri di Yogyakarta

yang masih berupa kelompok studi belum berbadan hukum karena memang

awalnya belum berbentuk LSM. Lalu kemudian seiring respon perkembangan

sosial politik, kemudian IRE berubah menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) di mana menuntut adanya Badan hukum dengan berbentuk yayasan, sesaui

dengan Akte Notaris Zainal Hakim, SH di Yogykarta salinan akta Perubahan

Anggaran Dasar Yasan IRE Flama, Nomor 1 Tanggal 03 April 2006.

Seiring berjalannya dari era ke era lembaga ini mulai kelihatan aksi ketika

rezim orde baru tumbang. Pintu keran demokrasi terbuka luas tak terkecuali bagi

IRE Yogyakarta yang semula hanyalah diskusi-diskusi rutin saja kini berubah

berbentuk LSM yang kegiatannya selain penelitian juga advokasi di beberapa

daerah khususnya di tingkat lokal dalam mempengahui pemangku kepentingan

dngan berbagai sarana artikulasi politik yang digunakan bisa dengan cara

membangun sinergi antar pemerintah desa maupun pendidikan politik pada

masyarakat lokal. Sebagai komponen input dalam infrastruktur politik sehingga

diharapkan dapat mempengahui kebijakan publik untuk kepentingan bersama.

Untuk menjalankan program-programnya LSM ini oleh seorang direktur

ekskutif yang dipilih oleh Dewan Pengurus yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris,

Bendahara. Masa jabatan Direktur ekskutif selama 3 tahun (tiga periode), dalam

melakukan aktifitasnya dibantu oleh seputi admistrasi dan keuangan yang terdiri
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dari bebrbagai unit yaitu: 1. Unit perpustakaan; 2. Finance manajer terdiri: a.

akuntan, b. kasir; 3. Manejer kantor terdiri: a.sekretars, b. staf; 4.Unit sistem

informasi

Sedangkan untuk pengangan program dibentuk empat bidang yaitu:

1.Riset aksi, 2. Pendidikan dan pelatihan, 3. Advokasi, 4. Publikasi.  Untuk

menjalankan program-program tersebut, dibantu oleh para peneliti dan research

associates. Adapun susunan personalia dan kompetensi masing-masing aktivis

sebagai berikut:

Yasasan IRE Flamma :

1. Dewan Pembina

a. Ketua : Prof. Dr. Heru Nugroho (Spesialis Sosiologi

Ekonomi)

b. Wakil Ketua : Dr. Suharko (Spesialis NGO dan Gerakan Sosial)

2. Dewan Pengurus

a. Ketua : Dr. Bambang Hudayana, M.A (Spesialis Antroplogi)

b. Sekretariat : Drs. Fajar Sudarwo, M.Si (spesialis Training)

c. Bendahara : Drs. Bambang Hendarta, M.Si (Spesialis

Kependudukan)

3. Dewan Pengawas

a. Ketua : Prof. Dr. Susetiawan (spes sosiologi Masyarakat

Industri)
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4. Badan Eksekutif

a. Sukasmanto, S.E, M.Si (Direktur ekskutif)

b. Abdur Rozaki, M.Si (Deputi Program/Spesialis Studi Sosiologi

Pembangunan)

c. Hesti Rindari,S.IP (Deputi Admistrasi dan Keungan)

5. Peneliti Senior

a. Sutoro Eko, M.Si (Spesialis Desentralisasi dan Demokrasi Lokal)

b. Dr. Bambang Hudayana, M.A (Spesialis Antrologi)

c. Fajar Sudarwo, M.Si (Spesialis Training)

d. Arie Sujito, M.Si (Spesialis Studi Pembangunan Masyarakat)

e. Krisdyatmiko, M.Si (Spesialis Studi Pembangunan Masyarakat)

6. Peneliti

a. Sunaji Zamroni, M.Si (Spesialis Studi Kebijakan Publik)

b. Titok Hariyanto, S.IP (Spesialis Media dan Demokratisasi)

c. Dina Mariana, S.H (Spesialis Hukum)

d. Sugeng Yulinto (Spesialis Lingkungan berbasis masyarakat)

e. Borni Kurniawan (spesialis Kelembagaan Desa)

f. Ashari Cahyo Edi,S.IP (Spesialis Ilmu Pemerintahan)

7. Unit-unit

a. Zainal Anwar, M.Si (Publikasi)

b. Mahmud NA, S.HI (IT dan sistem informasi)

c. Ahmad Subhan, S.IP (Perpustakaan)
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8. Keuangan

a. Mulyanti Eka Wahyuni (Manajer Keuangan)

b. Rika Sri Wrdani (akuntan)

c. Suparmo (kasir)

d. Triyanto (kasir)

9. Admistrasi

a. Soleh Sutanto (staf kantor)

b. Triyuwono (staf kantor)

10. Research associates

a. Prof.Dr. Pratikno

b. Drs. Lambang Trijono, M.A

c. Cornelis Lay.MA

d. Dr. Riawan Tjandra

e. Dr. Eric Hiarej

f. Abdul Gaffar Karim, M.A

g. AAGN Ari Dwipayana, M.Si

h. Andi Sunandi,S.H, LL.M

i. Drs. Farid Hadi Rahman, Dipl.ing., M.E

j. Tri Hastuti Nur Rochimah, M.Si

k. Dyah Widuri, M.A

l. Sri Rovana, M.Si.
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Dalam menjalankan kegiatannya, IRE dipipin oleh direktur ekskutif/

pelaksana, adapun strukur organisasi badan eksutuf IRE Yogyakarta periode

2011-2013 untuk lebih jelasnya dapat digambarkan melalui bagan di bawah ini:

Strukur Organisasi Badan Eksekutif IRE Yogyakarta
Periode 2011-2013

Gambar 4.2: Bagan Strukur Organisasi Badan Eksekutif IRE Yogyakarta 2011-2013
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Mahmud NA
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Dilihat dari kinerjanya IRE Yogyakarta dapat dianggap sudah mapan.

Mereka sudah  mempunyai sumber  pendanaan yang cukup baik terlihat dari

proyek-proyek yang bekerjasama yang pendanaannya  berasal dari funding

agency internasional, seperti The Ford Foundation, Komisi Eropa (Europan

Commision), Premier Oil, National Democratic Institute for International (NDI),

USAID-IOM OIM, International Rescue Committee, International Republican

Institute, Democratic Reform Support Program (DRSR USAID), International

Relief Develompment (IRD), The Unted Nations Democracy Fund (UNDEF).

Lagi pula IRE dalam melakukan aksinya bukan tanpa data dan persiapan

yang berarti. Sebagai langkah untuk melakukan advokasi maka IRE melakukan

berbagai penelitian berbasis data sehingga dari yang diperoleh di lapangan maka

kemudian dapat menjadi pijakan untuk melakukan advokasi. Apabila setelah

selesai melaksanakan advokasi setelah itu melakukan berbagai evaluasi lanjtan.

Dan kemudian sebagai pertanggungjawaban kegiatan maka disusunlah

dokumentasi bisa dalam bentuk tabloid, majalah, press realase bahkan buku. Di

mana publik bisa mengetahui bahkan bisa mengaksesnya secara mudah dengan

website IRE Yogyakarta.

Dari situlah peneliti tertarik untuk mengakaji dokumen-domekumen

pembuat teks IRE Yogyakarta secara kritis mengenai makna-makna yang

tersembunyi sehingga mendapatkan gambaran secara lebih mendalam secara

keseluruhan mengenai peran yang sesungguhnya dilakasanakan.
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Penelitian ini bukan hanya sekedar apa yang terdapat di dalam teks semata

namun lebih jauh lagi penelitian ini juga menganalisis kognisi sosial sebagai

pencerminan dari pembuat teks dengan pemikiran yang tumbuh berkembang di

dalam masyarakat. Juga pada melakukan penelitian konteks sosial yang tumbuh

dalam masyarakat, hal ini bisa dicari melalui penelurusan sejarah maupun melalui

studi pustaka walupun dalam penelitian ini bukan merupakan penelitian sejarah

namun tidak bisa terlepaskan metode yang digunakan dapat melalui penulusan

sejarah maupun studi pustaka.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan terkait dengan pembangunan

demokrasi di Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul Yogyakarta yaitu salah satunya

adalah berbentuk buku yaitu buku yang berjudul ‘ Menjembani Rakyat’ dan

Negara yang merupakan pengalaman advokasi IRE Yogyakarta berikutnya

Proceeeding program Penguatan Wacana Delimiterisasi Masyarakat Lokal yang

termasuk di dalamnya terdapat program di desa Wukirsari dan berbagai dokumen

tertulis lainnya yang tercakup di website IRE.

3. Hasil Dokumentasi IRE Yogyakarta

Ada begitu banyak dokumen-dokumen yang didokumenkan dari hasil

kegiatan maupun rencana kegiatan yang IRE Yogyakarta buat. Baik bisa berupa

buku-buku, booklet, e-book, press realease, maupun teks tertulis lainnya berupa

pengalaman-pengalaman yang selama ini telah dilaksanakan oleh IRE

Yogyakarta. Terkait dengan penelitian ini terkait dengan kegiatan pemberdayaan
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dan advokasi di Desa Wukirsari maka yang sekiranya tepat adalah buku berjudul

‘Menjembatani Rakyat dan Negara Pengalaman Advokasi IRE Yogyakarta, juga

Proceding program Penguatan Wacana Demiliterisasi Masyarakat Lokal

termasuk di dalamnya di Desa Wukirsari Bantul Yogyakarta dan berbagai

pegalaman IRE Yogyakarta yang terdapat dalam alamat ini

http://www.ireyogya.org/id/about/pengalaman-2f5c0f.html.

Dalam buku Menjembatani Rakyat dan Negara dapat diulas sedikit bahwa

buku tersebut merupakan hasil kegiatan advokasi IRE Yogyakarta merupakan

suatu contoh program yang keberhasilan advokasi IRE kepada warga negara

dengan maksud dijadikan percontohan bagi aktivis pemberdayaan yang lain.

Walaupun memang hal ini bisa diakses secara umum oleh siapa pun saja bukan

berarti buku ini bukan hanya untuk sekedar digunakan oleh para aktivis

pemberdayaan yang lain. Namun strategi IRE yang demikian inilah sebagai

pengaruh wacana kepada publik sebagai langkah menstranformasikan gagasan-

gagasan demokrasi yang menjadi konsen IRE selama ini pada masyarakat desa

yang dijadikan sasaran pemberbedayaan.

Adapun untuk melengkapi dokumen-dokumen yang belum lengkap seperti

program Pengembangan Good Governance Dalam Konteks Otonomi Desa, begitu

pula program kegiatan Riset Advokasi Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola

Industrialisasi Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa, dengan

begitu peneliti  untuk mendaptkan komponen teks dengan melakukan wawancara

http://www.ireyogya.org/id/about/pengalaman-2f5c0f.html
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dari hasil ucapan, ujaran informan dari peneliti IRE Yogyakarta yaitu Bapak

Sunaji Zamroni.M.Si sebagai bidang peneliti Kebijakan Publik yang ketika itu

melakukan pendampingan di Wukirsari untuk melengkapi elemen teks maupun

kognisi sosial.

Sebenarnya dari setiap program yang ada telah di dokumenkan dalam

proceding program, namun karena untuk program di atas pada referensi

perpustakaan IRE tidak ditemukan. Maka peneliti sebagai gantinya melakukan

kegiatan wawancara dengan maksud berguna untuk mendapatkan gambaran dan

berjalannya program pengembangan good governece dalam konteks otonomi desa

dan juga kegiatan Riset Advokasi Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola

Industrialisasi Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa juga

sedikit gambaran mengena program Revitalising Craftwomen of Batik Cottage

Industri in Bantul. Wawancara ini dilalakukan kepada bapak Sunaji Zamroni

M.Si sebagai peneliti IRE spesialis kebijakan Publik yang pernah melakukan

melakukan pendampingan di Desa Wukirsari dan tak terkecuali Deputi Program

Abdur Rozaki M.Si juga spesialis Studi Sosialogi Pembangunan.

Selanjutnya pada program Revitalising Craftwomen of Batik Cottage

Industri in Bantul peneliti mendapatkan dokumen tertulis dari buku

‘Menjembatani Rakyat dan Negara Pengalaman Advokasi IRE Yogyakarta’

khususnya pada halaman 77-83, begitu juga pada program Pengembangan

Wacana Demiliterisasi di Tingkat Lokal 54-59 namun juga terdapat dalam
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proceding program Penguatan Wacana Demiliterisasi Masyakat Lokal yang telah

terdokumentasikan. Dokumen-dokumen yang diperoleh dapat digambarkan dalam

tabe di bawah ini:

Tabel 4.6: Dokumentasi IRE Yogyakarta

NO PROGRAM DOKUMEN TERTULIS DOKUMEN
WAWANCARA

1. Penguatan
wacana
demiliterisasi
masyakat lokal

- Proceding program
- buku: menjembatani

rakyat dan negara
hal.54-59

- website IRE pada
pengalaman IRE

-

2. pengembangan
good governance
dalam konteks
otonomi desa

- website IRE pada
pengalaman IRE

- Wawancara
dengan Sunaji
Zamroni. M.Si

- Abdur
Rozaki.M.Si

3. Riset Advokasi
Prakarsa
Pembaharuan
Tata Kelola
Industrialisasi
Desa untuk
Penguatan Basis
Ekonomi bagi
Otonomi Desa

- website IRE pada
pengalaman

- Wawancara
dengan Sunaji
Zamroni. M.Si

4. Revitalising
Craftwomen of
Batik Cottage
Industri in Bantul

- buku: Menjembatani
Rakyat Dan Negara
hal.77-83

- website IRE pada
pengalaman

- Wawancara
dengan Sunaji
Zamroni. M.Si

Sumber: diolah oleh peneliti, 2012

Dari program-program tersebut dapat menggambarkan bagaimana peran

IRE Yogyakarta dalam pembangunan demokras di Wukirsari, Bantul, Yogyakarta
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dengan melalukan studi analisis kritis dengan model Van Dijk namun bukan

hanya yang terdapat dalam program tersebut saja, untuk memahami seutuhnya tak

bisa terlepaskan dari lembaga IRE Yogyakarta sebagai komponen civil society

dengan kedudukannya sebagai penyeimbang negara yang sangat penting.

Maka itulah penting bagi peneliti juga dapat menggali dengan studi

analisis wacana teks melalui salah satunya buku ‘menjembatani negara dan

rakyat’ dari situlah selain dari bab-bab yang menggambarkan pelaksanaan

adovokasi di berbagai daerah, juga pada bab 1 dan bab 2 dapat digaki untuk

memaham bagaimana peran IRE Yogyakarta sesungguhnya dalam kedududknya

sebagai civil society.

Untuk dapat menggambarkan bagaimana isi buku menjembatani rakyat

dan negara, maka peneliti memberikan gambaran dengan skema isi dari buku

tersebut sebagai berikut:
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Tabel 4.7: Skema Isi Buku ‘Menjembatani Rakyat dan Negara’

S
u
m
b
e
r
:

d
i
o
l
a
h

o
l
e
hasil peneliti dari buku menjembatani rakyat dan Negara, 2012

Dengan begitu peneliti dapat memperoeh informasi, membaca kemudian

menelaah untuk dimasukan ke dalam sebuah analisis teks wacana kritis model

Van Djk. Di mana dari dokumen yang ada baik itu berupa teks dokumen tertulis

BAB ISI KETERNGAN
Bab 1 pembangunan yang Miskin

Kebijakan
Menggambarkan dinamika
pembangunan politik dari sejak orde
lama, baru dan reformasi dengan
demikian dapat diketahui strategi
pembuat teks IRE memaparkan
sebagai latar belakang untuk
melakukan advokasi, pemberdayaan
rakyat.

Bab 2 Menapak Jejak Advokasi Dapat diketahui dengan jelas
mengenai cara-cara advokasi dengan
begitu akan diketahui secara
langsung maupun tidak langsung
baik bentuk, peran LSM  ini sebagai
civil society yang dilakukan oleh
IRE dikemas melalui teks dalam
bentuk buku ini.

Bab 3 Berbagai pengalaman Dari bab 3 dimaksudkan peneliti
tidak semata-mata percaya apa yang
tertulis dalam teks namun mencoba
mencari apa maksud tersembunyi
yang tertulis oleh pembuat teks IRE
di mana isinya menggembarkan
bagaimana pengalaman advokasi
yang sudah dilakukan oleh IRE
dalam penelitian ini mengambil
pengalaman pada program
demilitersasi di tingkat lokal dan
pemberdayaan perempuan batik di
wukirsari.



83

seperti dalam bentuk buku, proceding program, dan berbagai pengalaman IRE

Yogyakarta yang terdokumentasikan di website IRE Yogyakarta begitu juga

dokumen hasil wawancara seperti yang telah disebutkan di atas kemudian dipilih

mana yang tepat untuk dijadkan bahan analisis wacana kritis model Van Dijk,

tentu tidak semua teks baik tulisan, ujaran, hasil wawancara, itu tidak dimasukkan

semuanya.

Begitu juga dimensi kognisi sosial dapat diperoleh melalui wawancara

baik dari aktivis IRE Yogyakarta sendiri seperti yang disebutkan di atas dan

masyakat Wukirsari sendiri. Di mana masyarakat Wukirsari yang pernah

dijadikan sasaran pemberdayaan maupun advokasi terdiri dari tokoh-tokoh

perwakilan dari:

Tabel 4.8: Daftar Responden Dari Masyarakat Desa Wukirsari

NO PERWAKILAN Tokoh Tokoh Peneliti Ambil

1. Masyakat politik Kepala desa, BPD, kepala dusun - Kepala desa periode 2005-
2015 Bayu Bintoro.SE

- Kepala desa periode 1996-
2005 Sujiyono

- BPD periode 2002-2012
Supratman

- Kepala dusun 1990-sekrang
Bambang Purwanto

2. Masyakat sipil Karangtaruna,Kelompok
Yasinan, Orgnisasi NU

Karangtaruna Agus Saroyo. S.IP

3. Masyarakat Ekonomi Pengarjin batik, pengarjin tatah
sunggih/ wayang kulit, pedang
kelontong, gurah

-Pengarjin batik Zuyinah
-pengarjin wayang kulit (tatah
sungging) Suyono

Sumber: diolah oleh peneliti, 2012

Dari perwakilan-perwakilan tersebut mereka berpedapat, beropini

mengenai peran IRE Yogyakata yang ada di lingkungannya, maka apa yang
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dipikirkan oleh mereka, pendapat mereka itu yang menjadi dimensi kognisi sosial

bagi penelitian ini. Selanjutnya untuk dimensi konteks dilakukan melalui studi

pustaka atau bisa penelusuran sejarah untuk penelitian ini dengan melihat konteks

sosial, politik, budaya yang melingkupi pada saat itu berlangsung hingga

perembangannya sampai sekarang. Hal ini dapat dilakukan bisa dengan melalui

buku-buku yang terkait atau surat kabar. Dari situlah peneliti diharapakan akan

mendapatkan sebuah kontruksi melalui analisis wacana kritis yang utuh dari

beberapa program IRE Yogyakarta, sehingga akan terlihat bagaimana

sesungguhya peran IRE Yogyakarta dalam kedudukannya sebagai civil society

dan juga menemukan ideologi yang tersembunyi di balik program-program yang

telah dilaksanakan oleh IRE sebagai cerminan dari ideologi yang berpengaruh

dijadikan pegangan dalam melakukan aktivitasnya dalam pembangunan politik di

Desa Wurukirsari, Bantul, Yogyakarta.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada peran Institute For Research And

Empowerment Yogyakarta di mana untuk mengetahui peran IRE Yogyakarta

dilakukan melalui analisis wacana kritis dalam penelitian ini menggunakan model

Van Dijk. Di mana kerangka kerja dalam analisis ini di mulai dengan analisis teks

(Tematik, Tematik, Semantik: Latar, detail, maksud, pranggapan, nominalisasi
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Sintaksis: Bentuk kalimat, koherensi, kata ganti, Stilistik: Leksikon, Retoris:

grafis, metafora) kemudian analisis kognisi sosial dan terakhir analisis konteks.

Dari program-program IRE Yogyakarta di Wukirsari di analisis

menggunanakan metode analisis wacana kritis model Van Dijk. Program-program

IRE Yogyakarta yang telah terdokumentasikan maupun hasil ujaran-ujaran aktivis

IRE yaitu antara lain: program Pengembangan Wacana Demiliterisasi di Tingkat

Lokal, program Pengembangan Good Governance Dalam Konteks Otonomi

Desa, kegiatan Riset Advokasi Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola Industrialisasi

Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa, kegiatan Revitalising

Craftwomen of Batik Cottage Industri in Bantul kemudian dianalisis menurut

metode analisis wacana kritis yang telah disebutkan di atas. Sehingga

memudahkan menganalisis ketiga dimensi analisis wacana dengan

mengklasifikasikan menurut program IRE Yogyakarta, proses pembangunan

politik yang dilakukan oleh IRE Yogyakarta, ideologi IRE Yogyakarta yang

tersembunyi pada kegiatan program-program di Wukirsari, Bantul, Yogyakarta

dan hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan politik. Berikut ini hasil

analisis dari masing-masing program seperti di bawah ini:

1. Program IRE Yogyakarta Dalam Pembangunan Politik di Desa Wukrsari,
Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

Pertama progam pengembangan wacanana demiliterisasi di tingkat

lokal berdasarkan analisis tematik, pengembangan wacana demiliterisasi di

tingkat lokal ini sebagai langkah awal memahami peta dan pengetahun
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masyarakat tentang wacana militerisme. Tujuannya untuk melacak aktor terlibat,

atau mendukung praktik militerismsasi serta mengidentifikasi strategi penguatan

wacana demiliterisasi  pada masa selanjutnya.

Bahwa dalam buku ini penuh manipulatif jika dibandingkan dengan

proceding program yang ada. Di dalam proceding program mengenai penguatan

wacana demiliterisasi di tingkat lokal, di dalam proseding program tersebut

diberikan judul ‘penguatan wacana demiliterisasi masyarakat lokal’. Antara

pengembangan dan penguatan tentu sangat berbeda makna. Penguatan berarti

telah ada pengembangan mengenai wacana ini sehingga perlu diperkuat dan

diinternalisasikan ke dalam pikiran masyarakat. Terlebih lagi yang penting bahwa

dalam buku menjembatani rakyat dan negara ini sangat menonjolkan keberhasilan

program ini melalui contoh militerisme yang syarat dengan budaya kekerasaan

yang dilakukan oleh masyarakat lokal, dalam artian di sini bukan militer, seperti

pada halaman 58, ada baiknya peneliti menuliskan kembali:

Agenda aksi masyarakat menunjukan bahwa persoalan keamaman
seharusnya bisa ditangani oleh warga dan perangkat, tanpa harus
melibatkan hansip. Bahkan ada agenda aksi yang mengusulkan
dihapusnya hansip karena memeberatkan warga dengan harus membayar
iuran hansip.

Hal ini sama pula ditunjukan di proceding program seperti pada

halaman74, berikut ini:

Hansip sangat arogan, malah terkesan menjadi musuh masyarakat.
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Memang keduanya menunjukan adanya budaya militersme yang sejak

orde baru dulu masih melekat pada tubuh-tubuh penjaga keamanan desa

walaupun hansip bukanlah katogri aparat militer dalam hal ini peneliti

memberikan contoh tentara. Namun apakah benar keadaan yang demikian itu?

Apakah dalam buku dilatar belakangi oleh satu contoh itu mengenai budaya

militer yang berkembang pada masyarakat sipil? Tentu masih banyak lagi namun

dari banyaknya itu jika dibandingkan pada proceding program, pemahaman

warga mengenai militerisme itu adalah aparat militer yang diidentikan polisi dan

tentara. Kedudukan polisi yang disebutkan di proceding program sangat

mencolok melakukan kekerasan pada masyarakat sipil. Hal ini sangat

membingungan bagi peneliti perlu digarisbawahi pada program ini arahnya

pembedayaan masyarakat sipil agar tidak melakukan gaya-gaya militersme,

namun dalam proceding program yang berisi ucapa-ucapan warga Wukirsari

menunjukan keterbalikan pemahaman mengenai isu demilitesme di tingkat lokal,

IRE terkesan mendorong dan menggiring wacana ini dengan memancing kearah

persoalan militer dalam anggapan masyarakat, militer itu adalah polisi dan

tentara. Maka dalam diskusi yang dibuka pertama kali adalah mengenai

pengalaman individu dari masng-masing peserta dialog, seperti dalam kutipan di

bawah ini:

Ahmad Farid

Pengalaman: pegalaman dengan militer: ditangkap karena helm tidak
dipakai, terus ke pengadilan, tidak membawa SIM terus mau ambil malah
dikejar, terus disuruh bayar Rp.10.000, 00.
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Padahal sebelumnya pada halaman 69 paragraf 2 pembuat teks

menyebutkan dalam pendahuluannya mengungkapkan sebagai berikut

kutipannya:

Mengingat istilah aparat kemanman atau militer terlalu sensitif digunakan,
maka tema dialog kali ini kami mengambil tema ‘dialog Pemberdayaan
Masyarakat Lokal’’, Dalam setiap serial, kami sebagai fasilitar tidak
memulai dengan istilah tentara dan polisi, tetapi warga masyarakat sendiri
yang memunculkan istilah tentara polisi itu. Karena aktor militer yang
masih disamarkan itu, maka dalam dialog muncul berbagai masalah
sosial-politik-ekonomi yang terkait langsung dengan kehadiran tentara dan
polisi di tingkat desa.

Berarti di sini IRE memncing gagasan, gambaran mengenai presepsi

militer. Yang mana dari warga sendiri disebutkan yang mendefinisikan militer itu

adalah polisi dan tentara. Apakah maksud di balik itu semua? Kenapa IRE tidak

mau menggunakan istlah militerme pada dialog bersama warga? Hal itu adalah

salah satu strategi IRE agar masyarakat merasa tidak ada tekanan dan tidak ada

pola yang timpang antara fasilator dengan warga dengan menggenukan ‘dalog

pemberdayaan lokal’ tadi. Dengan begitu masyarakat merasa aman dengan

mengeluarkan pendapat yang bebas tanpa ada rasa takut namun di balik itu

masyarakat dalam program ini seperti ayam yang digiring untuk jauman makan

bersama yang lezat. Artinya sebelumnya masyarakat dengan pikiran kosong tanpa

ada persiapan apapun karena undangan dibuat warga adalah pemberdayaan

masyarakat lokal yang kelihatnnya lebih mengarah aspek sosial untuk kepetingan

bersama namun ketika dialog berlangsung terlihat pikiran masyarakat kosong
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dengan terjebak untk mengeluarkan pendapatnya, yang sebenarnya tidak ada

kaitnnya dengan persolan militer seperti pendapat Rustam Ahamd (Proceding

program halaman 71) sebagai berkut:

Pengalaman: Pernah mendaftarkan jadi bintara, terus dimintai uang 8 juta,
kalau tidak dterima akan dikembalikan, tertanya uang itu juga kembali setelah
tidak dterima.

Memang hal itu interksi dengan milititer namun hal itu lebih dariapda

persolan pribadi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemsalahatan

umum. Jika seperti penglaman-pegalan seperti pembuatan SIM dan prosedur-

prosudur pengurusan STNK itu lebih bersifat untuk kepetingan umum. Hal itulah

strategi IRE untuk membuat dinamika dialog berjalan lebih alami. Namun di sisi

lain masyarakat menjadi tidak jelasnya setelah program ini. Karana di sini IRE

sendiri pun lebih dominan memnbahas persolan militer dalam artian militer yang

dimakud polisi dan tentaraa. Padahal program ini sesungguhnya untuk

memperkuat masyarakat sipil agar tidak melakukan gaya-gaya militer seperti

kekerasan, tawuran dan main hakim sendiri. Dengan begitu berbeda sekali

tekanannya dan penonjolan pada buku menjembatani rakyat dan negara dan

prosedig program. Pada buku tersebut sangat menonjolkan keberhasilan program

penguatan wacana demiliterisasi di tingkat lokal dengan lebih menonjolkan

langkah-langkah advokasi yang dilakukan IRE dengan mengaburkan akar

masalah yang terjadi sesaungguhnya kenapa program demilirisme tersebut di

wacanakan kepada warga Wukrsari?
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Dalam beberapa kalimat dan paragraf pada buku ini tidak disebutkan dan

contoh-contoh konkret dari program pengembangan demiliterisasi tersebut tidak

kurang disebutkan secara jelas, hanya menyebutkan satu contoh tentang hansip di

atas. Padahal sesungguhnya bentuk-bentuk gaya militersme yang dilakukan oleh

masyarakat lokal, hal ini tidak digambarkan secara jelas malah hanya pada

proceding program banyak menonjolkan militer yang dilakukan oleh polisi dan

tentara.

Hal ini salah satu reduksi semata yang terdapat dalam buku ini untuk

dikemas menjadi lebih berfokus bahwa IRE melakukan penguatan wacana

demiliterisasi pada masyarakat sipil” bukan” pada militer. Sehingga tematik pada

program ini lebih condong kepada persoalan kemanan yang diakibatkan dari

tindakan militer. Bukan pada penguatan untuk masyarakat sipil agar tidak

melalukukan gaya militerisme. Hal ini seharusnya yang ditonjolkan pada program

ini.

Berdasarkan elemen leksikon (pemilihan kata atas berbagai kemungkinan

kata yang tersedia’ Pilihan kata-kata yang dipakai meunjukan sikap dan ideologi

tertentu). Seperti dalam paragraf ini:

Program ini dimaksudkan untuk penyebaran wacana militerisme sebagai
kendala pengembangan demokrasi, dan sekaligus membuka kesadaran pada
masyarakat akan bahaya praktik-praktik militerisme yang berkembang dalam
masyarakat. Militerisme di sini dimaknai sebagai “persiapan perang” yang
dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dengan kehadiran para
militer maupun praktik-praktik penggunaan sarana kekerasan dari kalangan
sipil (Teks dokumentasi pengalaman IRE, kegiatan no 6)
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Penggunaan kata persiapan perang di sini pembuat teks IRE menggunakan

kata ini sebagai gaya bahasa yang dipakai oleh pembuat teks IRE yang sayrat

dengan gaya bahasa dengan orang lain harus berfkir dua kali mengenai maksud

yang dituliskannya. Menurut peneliti persiapan perang bisa diartikan sebagai

langkah antisipasi dengan melakukan perlawanan dengan cara pedidikan politik

di kalangan warga untuk lebih sadar akan kehadiran para militer masuk di

daerahnya maupun praktik-praktik penggunaan kekerasan dari kalangan sipil.

Dalam hal ini di wukirsari. Di sini sangat terasa unsur penggunaan kata yang

dibesar-besarkan dan sepertinya ada masalah yang sangat krusial terkait dengan

intervensi militer yang masuk di desa tersebut.

Padahal program demiliterisasi masyarakat sipil dilaksanakan di Desa

Wukirsari menurut peneliti memang terasa dan terkesan dibesar-besarkan saja

karena pengarauh politik militer pada masa orde baru di Desa Wukirsari tidak

terlalu kuat jika dibandingkan dengan daerah-daaerah lain dan masalah-masalah

yang ada tidak terlalu besar juga sama sekali tidak ada hubungannya dengan

kehidupan politik di desa tersebut. Karena seperti dalam kenyataannya kehidupan

di desa di Wukirsari terasa aman, tentram tanpa ada kerusuhan yang berarti. Hal

ini hanyalah sebagai strategi pembuat teks untuk menuangkan dalam tulisannya

lebih ada greget dan menarik khalayak lebih tertantang mengetahuinya dengan

dibubuhi kata perang yang terkesan berkobar-kobar, keadaan yang rusuh dan

tidak aman.
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Kedua, program Pengembangan Good Governance Dalam Konteks

Otonomi Desa. Analisis yang berdasarkan analisis teks pada elemen tematik

peneliti menemukan pada paragraf pertama, pembuat teks melalui ujarannya

memberitahukan bahwa maksud dari kegiatan tersebut yaitu mengakapnyekan,

mempromosikan konsep good governance di masyakat desa Wukirsari. Terlihat

maksud serta tujuan dari kegiatan ini pembuat teks ingin menekankan bahwa IRE

dalam kedudukannya sengat civil society memperlihatkan bahwa IRE benar-benar

terlepas dari domnasi negara dalam hal ini pemeintah desa beruapa agar good

governance itu bukan hanya milik pemerintah saja namun juga pada elemen-

elemen masyarakat lain seperti pada masyarakat sipil, masyarakat ekononi

walupun dalam pelatihan ini unsur pemerintah desa juga dilibatkan. Pembuat teks

IRE memberikan istilah yaitu masyarakat politik yang terdiri dari lurah atau

kepala desa, dan BPD juga dalam pelatihan tersebut sama-sama diikutkan.

Dengan begitu secara implisit bahwa dalam paragraf ini teks pembuat IRE

memberikan penekan bahwa bukan hanya pemerintah saja yang diadakan

pelatihan good governece karena selama ini peneliti berpendapat, bahwa pelatihan

good governance sering kali hanya dilakukan pada elemen pemerintah saja tanpa

melibatkan masyarakat sipil atau masyarakat ekonomi. Memang secara

terminology governce dimengerti sebagai kepermerintahan sehingga masih

banyak yang beranggapan bahwa governance adalah sinomin government.

Inteprestasi dari praktek-praktek good governance selama ini banyak mengacu
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pada pelaku dan kapasitas pemerintah, sehingga seolah-olah otomatis akan

tercapa apabla ada good government.

Untuk memeperjelas pembuat teks, maka penulis akan menuliskan

kembali paragraf pertama :

Maksudnya IRE mengakampenyakan bahwasannya yang namanya menata
mengelola pemerintahan, tidak semata-mata bersumber dari pemerintah desa
dari pamong apo tidak hanya dari elit desa tapi bisa juga, mengelola
pemerintahan adanya kebaikan-kebaikan bersama, itu bersumber dari
masyarakat: 1.masyarakat itu sipil, ya karangtaruna, organsasi NU, Kelompok
Yasinan...2.Bisa juga dari pelaku ekonomi, misalnya Blantik, gurah, trus
pedagang kelontong, kalau pengajin di wukirsari batik atau tatah sungging, 3.
Termasuk juga dalam masyarakat politik yaitu badan perwaklan desa, lurah,
intine mengelola pemerntahan desa, dalam hal ini desa tidak kudhu pak lurah
(tidak harus pak lurah), ora kudhu pamong desa (tidak harus pamong desa),
nek iso (lalau bisa) kebaikan usul-usul pemekiran itu.

Pada intinya pembuat teks Sunaji Zamroni seperti yang telah disebutkan di

atas intinya good governance itu mengola negara dalam konteks desa bukan

hanya milik pemerintah semata, tetapi juga elemen masyaraat yang lain seperti

elemen masyarakat sipil dan masyakat ekonomi untuk ikut berpartisipasi dalam

mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Wukirsari. Namun jika dipahami

lebih jauh lagi konsep good governance tersebut berawal dari lembaga

internasional yang pertama kali dipopolerkan oleh bankk dunia melalaui

publikasinya yang diterbtkan tahun 1992 berjudul governce and develoment.

Definsi governace menerut bank dunia adalah ’ the manner in wihich power is

exercised in the management of a country’s sosial and economic resources for

develoment’. Good governance mamasuki pelataran kamus pembangunan mulai
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tahun 1980-an dan di bawah pengaruh lembaga berkuasa seperti world bank dan

agen-agen bilateral lainnya menjadi salah sat oranaen perusahaan pembangunan.

Dari sinilah artinya good governance secara implisit bukan tidak lagi

hanya milik pemerintah tetapi juga ada keterlibatan pasar dari pelaku ekonomi. Di

mana cenderung berbau neo-liberal yang konsep tersebut datangya dari barat,

memang tidak selalu buruk, namun konsep tersebut oleh IRE dipromosikan di

desa Wukirsari yang di sini dalam konteks Indonesia sebagai salah satu negara

berkembang yang memang empuk menjadi sasaran promosi good governance.

Hanya persoalannya apakah budaya politik di desa tersebut akan mampu

menyerap konsep-konsep yang datangya dari barat? Tentu tidak semua mampu

menyerap dan siapa sebernya yang menjadi sasaran diutamakan oleh promiosi

good governance tersebut? Apakah masyarkat politik yaitu pemerintah desa atau

masyarakat sipil atau bahkan masyarakat ekonomi?

Dengan demikaian topik yang dimunculkan dalam teks di ats adalah usaha

IRE dalam memeperkenalkan konsep good governace di masyarakat Wukirsari

yang dulu hanya menjadi porsi kewewngan pusat dengan era desntralisasi daerah

memnuntut adanya good governance di tingkat daerah maupun lokal dalam

konteks ini di desa.

Apabila dikaitkan dengan analisis skematik pada buku Menjemabatani

rakyat dan Negara bahwa program ini termasuk salah satunya peran IRE dalam

pendidikan politik pada warga yang dengan alasan dari paragraf terdapat
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kesimpulan bahwa IRE memainkan perannya sebagai agen pendidikan politik.

Peneliti memberikan alasan karena di situ jelas ada unsur :

a. Adanya upaya menggorganisir warga miskin atau rentan

b. Penyadaran hak-hak warga dalam proses pembuatan kebijakan publik

c. Caranya dengan diskusi atau pelatihan

Pertama adanya upaya mengorganisir warga miskin atau rentan. Dari

peran LSM tersebut secara sepintas memang dari unsur pertama dan kedua bisa

dimasukan dalam katogori LSM mobilisasi yang memusatkan perhatiannya pada

pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin sekitar isu yang berkaitan dengan

ekologi, hak asasi manusia, status perempuan dan lain namun jika melhat peran

IRE di desa Wukirsari ini terkait dengan penyadaran warga masyarakat dengan

didorong menjadi warga aktif terhadap kebijakan publik yang ada di daeranya.

Lebih lanjut lagi jika LSM ditinjuau dari pelaksanaannya kegiatannya

dalam berhungan dengan Negara maka IRE dapat dikatogorikan ke dalam Model

High Level Politics: roots Mobilization yaitu mempunyai kecenderungan untuk

aktif dalam kegiatan politik. Kegiatannya berhubungan dengan usaha untuk

mendukung peningkatan kesadaran politik masyarakat. Mereka pada umumnya

tidak begitu saja dapat bekerja sama dengan pemerintah sekalipun ada juga

diantaranya telah mendapat proyek-proyek penelitian dari pemerintah.

Lalu timbul pernyataan lagi jika melihat dari nama organisasi IRE dari

singkatan Instite For Reseach And Empowerment di sini terlihat dari kata yang
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terakhir dari bahasa asing dalam bahasa Indonesia diartikan ‘pemberdayaan’

secara langsung bisa menjelaskan bahwa IRE dalam melakukannya aksinya

bergerak pada upaya pemberdayaan warga. Namun pemeberdayaan di sini terasa

abstrak dan membingunkan karena biasanya pemberdayaan secara fisik seperti

melakukan pembangunan fisik, seperti jalan, saluran irigasi namun IRE

memberikan arti yang lain dengan maksud pemberdayaan di sini bersifat non-fisik

dengan dilatarbelakangi karena adanya ketidakberdayaan masyarakat dalam hal

tekanan sosio-politik yang melingkupi di daerahnya dengan upaya didorog

masyarakat lokal agar mandiri dan terbebas dari tekanan negara. Lalu apakah di

sini juga termasuk dalam katogori model Model Empowerment at the Grassroots

yang oleh Affan Gafar disebutkan cenderung memusatkan perhatiannya pada

usaha untuk memberdayakan masyarakat, terutama pada tingkat grassroots.

Mereka tidak begitu berminat untuk mengadakan kontak dengan pejabat

pemerintah (Afan Gaffar, 2009: 213). Kata pemberdayaan memang cocok untuk

model ini namun sekali lagi terdapat ambiguitas definsi dan arti karena disebutkan

NGO ini tidak begitu berminat untuk mengadakan kontak dengan pejabat

pemerintah, padahal telah disebutkan dalam misi IRE yang kedua dan ketiga

yaitu:

1. Membangun persenyawaan (engagement) multi pihak untuk reformasi

kebijakan.

2. Mendorong negara bertanggung jawab memenuhi hak-hak warga dan

komunitas
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Hal di atas tentu saja berhubungan dengan pemerintah untuk

memengahaui kebijakan dalam agenda reformasi kebijakan serta adanya upaya

negara bertanggung jawan memenuhi hak-hak warga dan komunitanya. Maka

tidaklah benar jika dalam katogori tadi tidak berminat mengadakan kontak dengan

pemerintah.

Dengan begitu menerut peneliti bahwa LSM ini cendurung condong pada

model yang kedua yaitu Model High Level Politics :Grassroots Mobilization

walupun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks tertulis kata ‘ empowerment

(pemberdayaan) merupakan strategi yang memudahkan orang mengenal bahwa

organisasi ini bergerak dalam aktivitas pemberdayaan pada masyarakat dan agar

masyarakat lokal atau warga yang diberdayakan mengganggap tidak terlalu politis

dengan demikian bisa mendekatkan warga dengan aktivis IRE.

Peran IRE Yogyakarta ditinjau dari elemen leksikon di mana terdapat di

penglaman IRE yang pernah dilakukan dengan didokumentasikan ke dalam salah

satu website IRE tersebut. Terdapat dua elemen leksikon yaitu fund rising dan

civil engagement. Dari kata pertama yaitu fundrising ‘’ IRE juga hendak

mendorong pengembangan fund raising di tingkat desa, melalui pengembangan

badan usaha milik desa’’. Kata ini cukup asing ditangkap dan didengar oleh

orang awam dan peneliti sendiri, hal ini sangat cocok ditujukan oleh kalangan

komunitas IRE sendiri atau juga organisasi non-profit lainnya tentu kata ini sudah

tidak asing lagi. Kata ini memang kental istalah bidang ekonomi dari bahasa
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inggris yang bisa diartikan penggalangan dana lebih spesifik lagi penggalangan

dana yang ini biasanya dilakukan oleh organisasi non-profit dalam hal ini IRE.

Kegiatan yang dilakukan adalah proses untuk meminta dan mengumpulkan

sumbangan sukarela sebagai uang atau sumber daya, dengan minta sumbagan dari

individu, bisnis, yayasan, atau lembaga pemerintah.

Berarti di sini Fundraising istilah untuk kegiatan organisasi non profit

seperti LSM IRE. Kenapa LSM ini menggunakan istilah bidang ekonomi yang

notabe itu istilah yang digunakan untuk kepentingan IRE sendiri, dengan

melakukan pengembangan fundraising (penggalangan dana) di tingakat desa

melalui pengembangan BUMDes. Padahal BUMDes di sini adalah badan milik

pemerintah desa. Menerut peneliti di situ ada maksud yang ingin disembunyikan

dengan bahasa asing yang kelihatannya lebih menarik namun melihat konteks

kalimat berikutnya tidak lain organisasi seperti IRE itu bisa dalam bahasa karanya

mengintervensi, mencampuri badan pemerintah walupun memang civil society

seperti IRE tersebut dengan pemerintah desa saling berhubungan, namun itu tidak

lain hanyalah usaha untuk menutup-nutupi dengan istilah asing yang sulit

dimengerti.

Dalam hal kegiatan di Wukirsari yang dimaksudkan fundraising ada

potensi kas desa jadi dia meningkatkan pendanaan mandiri melalui format

kelembagaan BUMDes, adanya usaha IRE untuk mendorong keperintah desa.

Misalnya di desa itu ada potensi usaha air bersih bisa dialirkan ke warga

selanjutnya air bersih itu dikelola oleh desa dengan lembaga BUMDes atau kios
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desa, pasar desa wukirsari. Dengan mengembangkan pasar desa itu nanti ada kios-

kios untuk di sewa untuk persewaan, atau orang yang dagang memberikan

retribusi itu yang namanya fundraising desa.

Di dalam artian fundraing sesaungguhnya selalu ada proses

mempengaruhi. Proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan,

mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga

melakukan penguatan stressing, jika hal tersebut memungkinkan atau

diperbolehkan. Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan

perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang

lain sehingga nenimbulakan kesadaran dan kepedulian.Hal ini sama hal yang

dilakukan oleh IRE untuk mempengaruhui BUMDes agar menimbulkan

kesadaran akan terlibat dalam pengelolaan pasar yang mandiri seperti yang

disebutkan tadi. Hal ini tak lebih hanya untuk kepentigan lembaga sendiri

BUMDes sendiri maupun bagi IRE sendiri yang melakukan insiatif

pengembangan fundraising tersebut yang akan digunakan untuk membiayai

program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk

mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

Jadi IRE sebagai organisasi non-profit berarti mendapatkan dana dari hasil

kegiatan BUMDes maka BUMDes didorong untuk mengembangkan karena

dirasa menjadi alasan yang strategis untuk mengembangkan BUMDes yang

selama ini kurang maksimal kinerjanya dan usahanya. Cukup alasan bagi IRE

yang kelihatannya dibungkus dengan jasa-jasa baik, program-program untuk
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kesejahteraan masyarakat desa tak ubahnya hanyalah untuk kepentingan

pendanaan bagi organisasinya sendiri dalam hal ini IRE.

Menerut analisis konteks prinsip dasar governance yang dilakukan ketiga

elemen governance desa haruslah sesuai dengan penjelasan UU No 22 tahun 1999

yaitu keanekargaman, partisipasi, otonomi ada pada masyarakat, demokratisasi

dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran civil society sebagai salah

satu komponen governance desa sangat penting. Hal ini sudah barang tentu

menjadi pijakan LSM IRE bergerak ketika program good governance

dilaksanakan di lapangan ketika pada tahun awal tahun 2001-akhir 2002 hal ini

lebih daripada sebagai program dari aplikasian dari program pemerintah dikala itu

masih diperlukan penguatan good governance diberbagai lini bukan hanya di

dalam pemerintah untuk pembenahan birokrasi di tingkat pusat, propinsi,

kabupaten dan IRE lebih berorientasi ke tingkat lokal/desa. Hal ini tentunya akan

memperkuat posisi pemerintah desa yang sesungguhnya akan memperlemah

komponen masyarakat sipil di dalamnya. Dalam konteks civil society dapat dilihat

bahwa IRE masih menjadi perpanjangan dari pemerintah desa untuk melakukan

kampanye good governance agar supaya dianggap bahwa program yang

dilaksanakan itu datang dari pihak LSM bukan dari pemerintah yang mengurangi

anggapan bahwa tidak ada posisi yang timpang antara masyarakat dan

pemerintah, kedudukannnya menjadi lebih sejajar. Hal ini cukup menjadi alasan

bahwa LSM  ini berparadigma reformis yang berideologi develomentalisme di

mana pembangunan menjadi jargon utama yang mengikuti latar belakang pijakan
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dari pola rezim pemerintah seperti program Rencana pembangunan lima tahun

(Repelita) Soeharto, sama halnya pola LSM ini masih mengacu apa yang

dicanangkan pemerntah seperti kampanye good governance yang mengacu pada

UU No 22 Tahun 1999 terlebih lagi LSM ini masih menjadi semacam lembaga

think tank yang belum bisa mandiri menjadi LSM kuat.

Di mana segala program-program LSM harus disetujui terlebih dahulu

oleh lembaga tink tank yang sesuai dengan kebijakan lembaga tink tank tersebut.

Di mana lemnbaga tink tank bisa dari pendonor untuk menyetujui dari program-

progam LSM  IRE yang dibuat agar sesaui dengan kehendak pendonor hal  ini

pada gilirannya akan mewaranai program-program yang diterapakan di lapagan

seperti pengembangan good governance di muka hal ini memperkuat bahwa

ternyata mengandung ideologi neo-liberal yang datang dari pendonor seperti

disampaikan pada analisis koherensi kondisional dan konteks (rumusan masalah

no 3, tentang ideologi IRE Yogyakarta) bahwa ternyata good governance di sini

mengacu pada apa yahg diwacanakan oleh Bank Dunia (WB).

Jika dilihat dari visi IRE dari pernyataan di atas tentunya akan malah

memperkuat negara di mana IRE sebagai lembaga tink tank yang ada

kecenderungan kurang berientasi pada kompomen masyarakat sipil yang

dijadikan pemberdayaan, hal ini diperkuat dari visi IRE dalam ’mengembangkan

pengetahuan untuk memperngaruhi kebijakan strategis menuju terwujudnya

negara yang kuat dan masyarakat lokal yang mandiri’ hal ini lebih daripada

hanya ingin mewujudkan negara yang kuat tanpa mempertimbangkan masyarakat
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kelompok sasaran untuk mempengaruhi kebijakan, masyarakat yang

diperdayakan dalam hal ini belum mampu terdorong untuk menentukan kebijakan

sendiri dan IRE masih mendomanisasi dalam hal ini mempengaui kebijakan

kepada pemangku kepentingan dan sering kali hanya IRE dan peemerintah yang

menjadi mengetahui segala urusan kebijakan dan masyarakat diperdayakan hanya

dijadikan obyek riset para ahli untuk mengidentifkasikan masalah yang ada di

lapangan kemudian hasil riset tersebut tidak dikomunikasikan lagi kepada

masyarakat yang diperdayakan. Terlebih lagi dari visi IRE yang ingin

mewujudkan masyarakat lokal yang mandiri di sini perlu digarisbawahi bahwa

masyarakat lokal yang mandiri seperti apa? Hal ini mengandung makna secara

implisit bahwa IRE ingin membentuk masyarakat yang mandiri yang lebih

mempunyai kecenderungan indivialis yang lebih liberal untuk membentuk

kebijakan masyarakat sendiri  dalam mengrus rumah tangga sendiri dalam artian

yang lebi luas, kurangnya intervensi pemerintah pada pemenuhan hak-hak

massyarakat. Hal ini sebagaimana program kampanye good governance yang

berbau neo-liberal yang ditularkan kepada masyarakat. Jika dikaitkan pada peran

masyarakat bahwa logika pasar bebas mengamsumsikan pengendapan

kepentingan tiap-tiap individu, bukan kebaikan kolektif maupun kepentingan

publik. Masyarakat dalam asumsi pandangan neo-liberal adalah kumpulan

individu-indivu.

Hal ini setelah kemunculan UU No 32 Tahun 2004 mengenai otonomi

daerah juga IRE mengiikuti pola pemerinta hal ini ditunjukan ketika wewenang
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BPD dikurangi tidak seperti pada UU No 22 tahun 1999, IRE lebih mengarah

pada program-programnya ada kecenderungan tidak bergerak pada penataan

kearah birokrasi, politis tidak seperti pada program terdahulu seperti wacana

demliterisasi dan pengembangan good governance yang lebih sifatnya mengarah

pada penetaan, pembinaaan. Program di Wukirsari setelah kemunculan UU No 32

tahun 2004 tersebut lebih bersifat gerakannya pada bidang ekonomi ditunjukan

pada program riset advokasi tata pembahuruan industrialisasi dan peguatan

pengarjin pembatik perempuan di Wukirsari dan juga sejalan dengan otonomi

luas yang beralaku sesaui dengan UU No 32 tahun 2004 di mana pemerintah

daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan daerah masing-masing

termasuk pemberdayaan masyarakat tentu pemerintah daerah termasuk pemrintah

desa memiliki kewenangan untuk pemberdayaan masyarakat.

Hal inilah yang menjadi peluang bagi IRE yang mengikuti pola

pemerintah untuk memperdayakan masyarakat Wukirsari yang dalam hal ini

masih terlihat dominasi dari pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan

bagi warga di mana IRE dijadikan alat bagi pemerintah desa untuk sekedar

membantu dalam hal mengakomodasi warga untuk turut aktif yang akan

menghilangkan kesan bahwa program tersebut berasal dari pemerintah yang

membuat masyarakat enggan untuk mengikuti segala program yang

sesungguhnya dari pemerintah desa sendiri bukan IRE hal menunjukan bahwa

gerakan LSM IRE  lebih merupakan bagian dari Negara ketimbang bagian dari

masyarakat sipil.
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Ketiga, kegiatan Riset Advokasi Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola

Industrialisasi Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa.

Berdasarkan analisis tematik kegiatan ini merujuk pada pernyataan pembuat

teks IRE melalaui ujaran-ujarannya menujukan adanya kegiatan riset yang

diadakan oleh IRE dalam melakukan riset mengenai tata kelola industrialisasi

desa di situ terlihat adanya kegiatan riset advokasi khususnya kepada pengarjin di

satu kaputen bantul. Dari situ IRE mengajak para pengarjin dikumpulkan untuk

bersama-sama memikirkan bersama pemerintah sehingga industri-industri warga

terjamin oleh pemerintah, dan pemerintah berupaya juga memikirkan, lebih

memperhatikan sektor-sektor industri di desanya. Hal ini juga seperti yang ada

dalam dokumen website IRE di mana secara lengkap dengan judul:

Riset Advokasi Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola Industrialisasi Desa
untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa

Hal ini sesungguhnya yang menjadi topik utama dalam bahasan ini,

namun pembuat teks IRE melalaui ujaran-ujarannnya hanya menyebutkan di

bagian awal kalimat ini langsung pada contoh, penerapan di desa Wukursari

seperti paragraf pertama dari peneliti susun menjadi sederet paragraf dari hasil

ujaran-ujaran peneliti IRE. Maka peneliti ada baiknya menuliskan kembali seperti

di bawah ini:

Kegiatan tersebut, di satu kabupaten, jadi risetnya itu bagaimana

mengelola industri-industri di bantul, seperti gerabah di jetis panjangrejo,
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kasongan, pucung dewe, kuwi, jadi gini, sing ngaloni warga, neng isoh gak

pratek-praktek industri di panjangrejo itu nanti dipikirkan juga sama pemerintah

desa, oleh tokoh-tokoh. Nah saat itu, riset seperti itu, diupayakan agar kegiatan-

kegiatan industri itu ada keberlanjutan dari segi bahan baku, kemudian dari segi

pasar, itu juga terjamain.

Jadi pembuat teks IRE menjelaskan kepada peneliti tidak menyinggung

persoalan bagaimana riset tersebut ada kaitannya dengan industriasilasi di mana

adalah meruapakan proses yang dalam konsepnya adanya perubahan dari yang

kurang maju mengenai alat produksi hinggga samapai pada taraf kemajuan yang

dikehendaki dari kegiatan industri. Hal ini hanyalah merupakan ‘kegiatan

pengelolaan’ industri-industri di Bantul agar ada keberanjutan dan terjamin.

Sehingga stilah industrilasi desa tak sam maknanya dengan konsep yang

sebenarnya dari industrialisasi itu sendiri. Hal ini bisa saja untuk

menyembunyikan sesuatu agar peneliti maupun masyarakat desa Wukirsari

termasuk desa-desa di kabupaten Bantul tak mengetahui bagaimana

sesungguhnya agenda indstralisasi yang sesungguhnya hanya pada pembuat teks

IRE dan termasuk IRE sendiri yang mengetahui agenda-agenda inudstrilasi yang

dimaksudkan untuk pada riset tersebut.

Ditinjua dari elemen skematik pada buku menjembatani rakyat dan

Negara, bahwa kegiatan ini mengandung kegiatan advokasi. Ditelusuri lebih jauh

bahwa kegiatan advokasi ini dapat dilihat pada paragraf berikut ini:
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Dari pergumulan menjalan advokasi dengan berbagai komunitas itulah, kami
memahami advokasi sebagai sebentuk kerja kolektif yang dilakukan secara
terorganisasir dan sistematis tertama dalam proses pembuatan kebijakan
publik, entah kelompok miskin, kaum perempuan, masyarakat adat atau
komuntas desa, dan bersama-sama mereka mendorong suatu perubahan
sosial-politik yang lebih baik dengan prinsip menhormati, melindungi dan
menjamin.  (halaman 26)

Intinya advokasi yang diartikan oleh IRE sebagai sebentuk kerja kolektif

yang dilakukan secara terorganisasir dan sistematis tertama dalam proses

pembuatan kebijakan public dengan demikian advokasi yang dilakukan oleh IRE

hal ini termasuk dalam kegiatan pembangunan politik sebagai satu segi proses

perubahan sosial pembangunan politik tidak mungkin terlepas dari proses

pembangunan-pembangunan lainnya. Secara terbatas, pembangunan politik bisa

dipisahkan dari masyarakat. Akan tetapi, pembangunan politik hanya bisa

berjalan dalam konteks perubahan sosial yang multidimensional, dimana, tidak

ada bagian atau sektor masyarakat yang terlalu jauh tertinggal.

Dengan demikian perlu digarisbawahi bahwa adanya pembangunan politik

tidak terlepas dari perubahan sosial yang saling mempenngahui entah itu bidang

ekonomi maupun bidang sosial. Dalam hal ini IRE mempunyai hal tersebut

sebagai agen pembangunan politik menuju masyarakat yang demokratis dengan

melibatkan berbagai kelompok masyarakat kelompok miskin, kaum perempuan,

masyarakat adat atau komunitas desa. Di mana dari beberapa mereka didorong

dalam perubahan sosial-politik dengan begitu dapat mempengahui sistem politik

hal ini merupakan komponen input dalam sistem politik dengan peran IRE
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sebagai kelompok kepentingan sebagai kompenen infrastruktur politik yang dapat

mempengahahi kinerja sistem politik dengan kegiatan advokasi ini.

Hal ini pula sebagai pembinaaan demokrasi pula di mana warga dari

berbagai kelompok tersebut mampu secara aktif dibina oleh IRE untuk

memberikan masukan terkait dengan kebjakan publik harapannya agar menuju

masyarakat yang mandiri dan berdemokratis sesaui makna civil society

/masyarakat madani.

Lain halnya advokasi diartikan oleh LSM pandangan umum, bahwa

advokasi diartikan sebagai bantuan hukum untuk melindungi warga negara yang

karena ketidakadilan dengan demikian LSM lebih bergerak pada aspek hukum.

Ini berbeda dengan IRE yang sebagai yang gerakannya untuk menmpengahaui

kebijakan publik agar terjadi perbuahan sosial, hal ini sekiranya LSM ini lebih

condong bergerak pada aspek politik.

Hal ini karena memang gerakan LSM ini mengarah kepada gerakan LSM

demokrasi jika melihat perkembangan LSM yang tumbuh di dunia era sekarag

lebih mengutamakan advokasi, hal itu lebih darpada mengkuti perkembangan

global yang ada di dunia saat ini dengan demikian IRE dapat menyusaikan dan

berinteraksi secara lebih luas di dunia internasonal tak terkecuali agr lebih mudah

menerimadari lembaga donor dari luar negeri dengan mengangkat isu-su yang

terjdadi di negaranya (Indonesia).

Ditinjau dari segi analisis sintaksis yaitu pada elemen kata ganti pada

kaegiatan ini melakukan riset advokasi di mana pada industri-industri di bantul.
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IRE melakukan advokasi berbasis kemitraan seperti menjalain mitra dengan

pemerintah daerah dan pelaku ekonomi seperti ada kegiatan riset ini. Lebih jauh

untuk mengetahui peran IRE Yogyakarta dalam melakukan advokasi ada baiknya

peneliti memeberikan gambaran secara umum pada buku’ menjembatani rakyat

dan Negara, seperti pada halaman 47 bab 3, ‘’

Strategi yang kami kembangkan dalam proses advokasi adalah bermitra
secara kritis (critical partnership). Prinsip ini kami lakukan dengan
mengedepankan pendekatan secara sistematis, berbasis data dan
menghindarkan diri dari upaya-upaya perubahan secara ekstrim yang
berakibat pada sulitnya internalisasi nilai pada kelompok sasaran. Dengan
strategi ini, kami berusaha agar tidak terperangkap dalam dikotomi
sebagai orang ‘dalam’ atau ‘luar’.

Halaman 49:

Berbeda pada masa transisi dan paska reformasi, advokasi yang
dilakukakan IRE mengarah pada advokasi berbasis kemitraan, dimana
konsolidasi antar komunitas lokal bertujuan untuk memperkuat basis akar
rumput, yang diberangi dengan usaha mempengarahi kebijakan
pemerintah

Dari kedua paragraf di atas sama-sama menyebutkan IRE dalam

menjalankan kegiatanya berbasis kemitraan.

Tabel 4.9: Perbandingan Kegiatan Berbasis Kemintraan

Halaman 48 Halaman 49
Proses advokasi adalah bermitra
secara kritis (critical partnership)

Pada advokasi berbasis kemitraan

Sumber: Buku Menjembatani Rakyat dan Negara, diolah olah peneliti, 2012
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Hanya pada halaman 48 ada lebih kabur definisinya daripada halaman 49

yang lebih tegas dan sederhana bahwa IRE dalam aksinya menggunakan advokasi

berbasis kemitraan. Pada halaman 48 IRE ingin menonjolkan bahwa IRE bukan

semata-mata kepanjangan tangan dari pemerintah oleh karenanya diubuhi dengan

kata ’kritis (critacal partnership)’’dengan maksud mempertegas bahwa IRE

adalah organisasi yang independen, mandiri, dan tidak tergantung pada Negara

dalam hal ini pemerintah yang melingkupinya. Hanya saja  pada kalimat terakhir

pada paragraf ini terdapat kalimat “ Dengan strategi ini, kami berusaha agar

tidak terperangkap dalam dikotomi sebagai orang ‘dalam’ atau ‘luar’.

Dari teks yang ditulis di sini  dari kata ‘berusaha’ berarti belum

sepenuhnya terlepas dari hegemoni Negara dengan masih kuatnya pengaruh

Negara mempengarahui LSM  ini, dengan ditunjukan program-program yang

menjadi isu yang justru memperkuat Negara dalam hal ini pemerintah di tingakat

lokal yang dijadikan sasaran IRE seperti pemerintah desa. Dengan begitu kata

‘berusaha’ berarti masih belajar untuk menjadi LSM yang benar-benar terlepas

dari Negara walaupun memang ada saling timbal balik satu sama lain demi

terwujudnya stabilas politik di Negara  demokrasi seperti Indonesia.

Terlebih lagi ditunjukan dengan kalimat ‘….agar tidak terperangkap

dalam dikotomi sebagai orang ‘dalam’ atau ‘luar’. Di sini kata dalam dan luar

diberi tanda ‘petik’ yang mengisyaratakankan ada arti yang tersembunyi. Maksud

di sini artinya orang dalam adalah anggota IRE ada yang terlibat di pemerintahan

dan kata luar diartikan bukan termasuk di pemerintahan. Hal ini menunjukan ada
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rasa kekhawatiran ada anggapan dari pembaca bahwa LSM ini sebagai bermitra

dengan pemerintah yang posisinya masih terhegemoni pada kekuatan Negara.

Jika melihat dari pendapat oleh M.M. Billah pada makalanya juga

mempersepsikan LSM sebagai:

1. LSM sebagai bagian intergral dari pemerintah (istilah yang digunakan
adalah mitra pemerintah atau sekutu bukan seturu, dan kawan bukan
lawan).

2. LSM  sebagai mediator antara pemerintah dengan masyakat (istilah yang
dgunakan adalah ‘jembatan antara pemerintah dengan masayakat)

3. LSM  yang secara tegas menyatakan memihak rakyat dalam berhadapan
dengan Negara  (istilah yang digunakan ‘pendamping rakyat’)

4. LSM yang melebur dan menyatu dengan rakyat (istilah yang digunakan
adalah ‘menyatu dalam organisasi kelompok basis’ (Muhammad Budiari,
2002: 90).

Dari situ IRE bisa diakatogorikan masuk pada no 1 karena menggunakan

istilah ‘bermitra’ walaupun tak disebutkan jelas bermitra pada pemerintah.

Namun secara implisit IRE selain bermitra pada basis akar rumput juga pada

aktor strategis yang melingkupi di daerahnya. Hal ini menjadi kelompok sasaran

yang saling berinteraksi. Karena tidaklah mungkin IRE dalam melakukan

kegiatan advokasi tidak bisa terlepas dari pemerintah yang dijadikan sasaran

pemberdayaan maupun pendidikan politik.

Hal ini memang agak cukup membingunkan definisi yang sering

digunakan IRE di atas teks. Maka ada baiknya penliti memberikan perbandingan

halaman 48: praragraf 2:

Penguatan kapasitas masyarakat dan organsasinya yang telah kami lakukan
dalam pelaksanaan program merupakan wujud pertangungjawaban kami dan
kapasitas yang kami tularkan pada pelaku advokasi lokal terus belanjut
meskipun fasitas dan dukungan materi yang tersedia telah berhenti. Dalam hal
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ini kami banyak berfungsi sebagai pendukung, pendamping, teman, penyedia
data, fasilatator atau dalam basaha ekstrmenya bisa juga sebagai provokator.
Provokator positif ini tentu saja bermaksud untuk membuka kesadaran warga
masyarakat, pemuda, pembuat kebijakan (pemerintah dan legislative),
organisasi kemasyarakatan dan sektor swasta tentang pentingnya partispasi,
emanspasi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan publik.

Diketahui bahwa IRE melakukan kegiatan dalam upaya penguatan

kapasitas masyarakat dan organisasi menempatan dirinya sebagai pendukung,

pendamping, teman, penyedia data, fasilatator. Hal ini memang jelas terlihat

dan bertentangan dengan model yang pertama dengan advokasi berbasis

kemitraan. Berarti jika dikaitkan menurut M.M. Billah di atas, katagori dengan

menerut susunan kata bahwa LSM ini masuk dalam katogari ke 3 yaitu terdapat

kata ‘ pendamping’.

Dari situlah memang IRE tampaknya memliki kemampuan ganda bisa dan

bisa menyesauikan, menjelma disesauikan dengan isu yang diangkat dan

disesauikan pula pada aktor-akator pemangku kepentingan yang ada dengan

berbagai langkah strategi yang ia gunakan demi terlaksananya program. Begitu

juga pada program riset advokasi kegiatan Riset Advokasi Prakarsa Pembaharuan

Tata Kelola Industrialisasi Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi

Desa. Oleh karena itu penggunaan kata ganti ‘kami’ memang digunakan untuk

‘merangkul dukungan’. Di sini bisa aktor pemerintah maupu masyarakat yang

dijadikan sasaran IRE.

Keempat, kegiatan ”Revitalising Craftwomen of Batik Cottage Industri

in Bantul’’. Tema pada kegiatan ini adalah untuk mengembangkan kapasitas
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pengarjin batik uang selama ini IRE memmandang bahwa yang semula pembuat

motif batik hanya dengan canting semata dan harga jualnya kurang laku di

pasaran. Karena prosesnya lama juga tidak mempunyai jaringan ke luar untuk

memasarannya. Maka di sini IRE  memperkuat untuk itu. Walaupun masyarakat

sendiri sudah mempunyai kapasitas sendiri untuk mengembangkannya dan

mempunyai cara sendiri untuk mengembangkan motif batik karena masyarakat

sudah lebih tahu daripada IRE. IRE dalam hal ini meruapakan sumbagan besar

pada program ini dengan memperkuat dan membentuk paguyuban batik agar

lebih terkonsolidasi dari berbagai kelompok batik yang ada di Wukirsari.

Terlihat juga pada elemen skematik pada unsur pendahuluan terletak

pada awal kalimat pada paragraf pertama dari ujaran-ujaran peneliti IRE pada

program ini adalah sebagai berikut:

Maksudnya adanya penguatan di sana itu itu kan ada perumpuan

pembatik, perempuan, pegarajn pembatik. San gempa membantu sumber-sumber

penghidupan, karena harga-harga mahal, kantor-kantor masih tutup, petani tidak

dapat bekerja. Ada potensi yang bisa dihidupan kembali. Namanya batik tulis

hampir ditingkat dusun  itu permpuan-perempuan karangkolongiriloyo,

cengkehan.

Pada intinya pesan yang disampaikan adalah mengenai peguatan

perempuan-perempuan pengarjin batik di Desa Wukirsari yang dilatarbelakangi

aanya gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 yang lalu dan permpuan-permpuan

pembatk tidak dapat bekerja dengan demikian tidak mendapatkan pengahasilan.
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Hal itu ditempatkan di awal kalimat menjadi unsur pendahuluan yang memang

ingin ada pesan yang ingin ditonjolkan di awal kalimat. Pembuat teks IRE

memberikan penguatan melaksanakan program itu dikarenakan adana gempa

bumi yang mengakibatkan banyak pekerjaan terbekalai, makanya perempuan-

permuan pembatik diberikan semacam penguatan agar bangkit dari keterpurukan.

Namun apakah ini agenda yang sangat mendadak? Padahal namnaya program

harus direncanakan sejak awal tak bisa sekaligus langsung dilaksanakan begitu

saja. Padahal adanya benana alam itu tak terduga, bisa kapan pun terjadi.

Dari sini dapat diamati bahwa sesungguhnya tak mungkin IRE

melaksanakan program di masyarakat Wukirsari dalam bentuk pelatihan yang

menguras waktu dan tenaga dengan jadwal yang tekat ini tidak mungkin bagi IRE

dan tidak tepatlah kalau program ini hanya dlatarbelakangi dengan adanya respon

gempa bumi di Bantul khususnya di Wukirsari pasti ada agenda tersembunyi di

balik itu sesungguhnya alasan itu tidak tepat untuk dijadikan latar belakang

adanya program ini. Bisa saja ada sesuatu yang ingin ditranferkan ke dalam

pikiran-pikran pembatik Wukirsari, bukan hanya sekdar berupa pelatihan untuk

membuat motif batik dari yang dulu masih berupa batik klasik yang ingin

diupayakan menjadi batik kontemporer. Hal ini menurut peneliti tak leas dari

program yang dulu yang pernah dilakukan di Wukirsari yaitu mengenai program

Riset Advokasi Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola Industrialisasi Desa untuk

Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa ntak lebih dari sekedar untuk

melanjutkan program yang dulu pernah ditancapkan di Wukirsari namanun
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dengan kegiatan yang berbeda. Dalam ini lebih bersifat implematif dari pada

program yang lalu, dan lebih mengakar pada masyarakat pembatik perempuan

Wukirsari.

Selain itu dapat ditinjau dari elemen pranggapan (Elemen wacana

praanggapan (preposition) merupakan pernyataan yang digunakan untuk

mendukung makna suatu teks. Praanggapan adalah upaya mendukung pendapat

dengan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya) seperti pada paragraf

di bawah ini:

Sejak tahun 1999, kami telah bekerja bersama komunitas Desa Wukirsari,
Bantul - Yogyakarta dalam rangka mendorong partisipasi komunitas untuk
menggagas isu-isu krusial di masyarakat. Kami baru melakukan
pengembangan komunitas (community development) dalam bidang
pengembangan ekonomi dan wirausaha sebagai respon paska bencana Gempa
pada tahun 2006. Dimulai tahun 2007-2008, kami memperkuat kapasitas
perajin dalam mengelola kerajinan tangan batik, mempunyai kemampuan
untuk meningkatkan kontrol terhadap teknologi produksi dan kapital,
mempunyai kemampuan untuk membuka akses dan jaringan, serta
mempunyai kemampuan untuk mengelola pemasaran. Kegiatan ini kami
lakukan dengan 3 prinsip utama yaitu berbasis pada masyarakat (community
based), berbasis pada sumberdaya lokal (lokal resource based) dan
berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran kapasitas dan kesejahteraan
menjadi tujuan.

Unsur penarangggapan tidaklah benar seluruhnya dengan alasan yang

disebutkan oleh pembuat teks IRE di atas penguatan perempuan parajin batik d

desa Wukirsari di atas dikarenakan respon adanya gempa bumi di bantul pada

waktu 2006 lalu seperti dalam teks ini Kami baru melakukan pengembangan

komunitas (community development) dalam bidang pengembangan ekonomi dan

wirausaha sebagai respon paska bencana Gempa pada tahun 2006. Untuk
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melakukan pemberdayaan perempuan perajin batik yang memang di dorong untuk

bangkit kembali setelah terpuruknya akibat gempa bumi. Namun timbul

pertanyaan’ kenapa harus di Wukirsari dengan pemberdayaan batik yang selama

ini di Wukirsari yang telah lama menjadi mitra IRE pada persolan tata kelola

pemerintahan yang baik, namun pada tahun 2007 itu IRE melakukan pada bidang

ekonomi? Dan tidak memperdayakan batik di desa lain? kenapa dipilihnya di

Desa Wukirsari?

Padahal sejauh ini Desa Wukirsari terkenal akan batiknya yang sudah

sejak zaman kerajaan Mataram dulu. Batiknya merupakan batik asli yang tetap

mempertahankn corak dan cara pembuatannya masih tradisional. Dengan begitu

masyarakat sebenarnya telah lebih tahu dan mengerti daripada IRE yang masuk di

Desa tersebut. Masyarakat Wukirsari memang enggan mengguanakn cara-cara

penulisan corak batik modern. Namun perlu disadari dalam hal ini IRE hanya

berusaha untuk aspek pemasaran dan produksinya sehingga hasilnya dipasarkan

dluar desa Wukirsari dan memperkuat jaringan. Dengan demikian pembuat teks

IRE hanya menutupi dengan latar belakang adanya gempa bum di bantul, padahal

yang ingin ditonjolkan adalah segi pemasaran dan produsinya. Hal ini bisa saja

punya maksud tersendiri agar pemasaran bisa menjakau di dunia internasoal pula.

Apakah juga ini suatu pesanan asing untuk memperdayakan batik padahal tak

lebih hanyalah untuk menguntungkan IRE sendiri dan bisa menguntungkan pihak

asing yang saling bekerja sama dengan dengan pemersaran hasil produksi,
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walaupun sebelumnya warga diberikan yang terkesan menyenangkan dengan

berbagai pelatihan seperti mengembangkan motif batik.

Berdasarkan analisis leksikon (pemilihan kata), dari kegiatan ini

tergambar dari pembuat teks IRE seperti di bawah ini:

Terakhir, memperuat desa sebagai pusat kerajnan dan seni, serta menjadikan
kerajinan batik sebagai masterpiece desa Wkirisari dalam rangka
mengembangkan desa wisata. (halaman 79, buku Menjembatani Rakyat dan
Negara, Pengalaman IRE Yogyakarta)

Masterpiece di ini diartikan sebagai karya besar masyarakat desa dengan

berbagai kerajina, seni, dan kerajinan batik yang mana gaya penulisan  teks

pembuat IRE  di sni membuat kesan lebih elegan dibadngkan kata yang biasa

digunakan dan sebagai salah satu strategi untu bisa diterima oleh masyarakat luar

negeri dengan istilah asing sebagai salah carany untuk mempromosikan

kerajianan yang ada di wukirsari tersebut di mana orang dapat mengetahi dan

melhat mmelalaui website IRE tidak terbatas ruang, waktu dan tempat.

2. Proses Pembangunan Politik di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul
Yogyakarta

Pertama program pengembangan wacanana demilitrisasi di tingkat

local. Berdasarkan analisis skematik mengandung mengandung di damanya

proses pembangunan demokrasi dalam kaitannya ini dalam pembangunan politik

sebagai peminaan demokrasi yang berkaitan dengan pendidikan politik kepada

warga Wukirsari. Dengan mengakaji dengan analisis sekematik data diperoleh
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mengenai gambaran proses pendidikan politik kepada warga dengan merujuk

kepada elemen-emen pendahuluan, isi dan penetup. Seperti di bawah ini:

Peneliti menemukan unsur pendahuluan pada halaman 70 pada

proceding program peguatan wacana demiliterisasi di tingkat lokal. Berikut

peneliti menuliskan teks asli proceding program penguatan wacana demiliterisasi

di tingkat lokal :

Di desa Wukirsari, kegiatan dialog tahap I dan II dilakukan di tiga dusun,

yakni dusun Cengkehan, Manggung dan Karangsem. Dalam dialog di tingkat

dusun dihadari oleh kurang lebih 20 orang partisipan. Partisipan dialog berasal

dari tokoh-tokoh masyarakat, baik dari kalangan ulama, kepala dusun, ketua

RT/RW, tokoh pemuda dan ibu-ibu. Sedangkan koferensi desa (tahap III),

disamping dihadari oleh partisipan dialog di tingkat dusun yang secara

keseluruhan berjumlah 60 orang, juga diundang intitusi pemerintahan dan militer,

seperti Camat, Kepala Desa, Polsek dan koramil (Halaman 70)

Pada paragraf ini sebenarnya telah mencukup beberapa pokok isi bahasan

dalam semua isi wacana dan sudah cukup mewakliki apa yang dimaksud berbagai

kegiatan penguatan wacana demiliterisasi di tingkat lokal yang ditujukan tiga

dusun di desa Wukirsari. Memamang pembuat teks IRE membuat dokumen

dengan berbentuk proceding program agar dapat meguatkan berbagai dinamika

dialog yang terjadi di tingkat dusun dan pada koferensi desa yang terkumpul dari

bebrbagai dusun-dusun tersebut. Dengan demikian pembuat teks IRE begitu

uniknya membuat berbagai dokumen yang sufatnya memengaruhi wacana dan
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pemikiran warga akan wacana penguatan demiliterisasi tersebut dalam bentuk

proceding program. Walaupun secara ssepintas memang dokume-dokuuemn

tersebut hanya lebih banyak dominanan pada pembuat teks IRE sendiri dan hanya

sedikit warga yang tahu akan keberadaan proceding program tersebut.

Karena bagi IRE  sendiri merupakan bahan dokumentasi. Lebih dari pada

itu hanyalah waana-wacana yang mengumpulkan ide-ide dan gagasan masyarakat

wukirri, tanpa ada suatu solusi yang tepat sasaran utuk keberlanjutan desa

tersebut. Hnayalah sebuah disuksi-disuksi semata.

Sesusungguhnya hal ini berbeda dari fasilaor di dusun cengkehan karena

di dusun cengkehan hanya mengualas seputar pengalaman berinteraksi dengan

militer. Namun di dusun manggung ini fasitor membuat wacana sendiri menururt

versi IRE sendiri untuk sebelmnnya di diskusikan pada masyarakat. Padahal sama

saja di dusun mangggung ini juga menceritakan kurang lebih sama dengan di

dusun cengkehan, seperti pada pengalaman salah satu orang warga yaitu:

Wakijo: Saya pernah ditilang oleh polisi karena tidak mengenakan helm.
Sedangkan tetangga saya yang tidak dari keluarga polisi tidak.

Memang tak dapat dipungkiri, warga digiring untuk belajar berdemokrasi,

mengeluarkan pendapat dengan terbuka. IRE memang melakuka kegiatan pada

pendidikan politik di tingkat masuyarakat, sanngat dapat diacungi jempol. Hanya

persoalannnya apakah ide-ide demokrasi dapat terserap warga bahwa soal

keamananan desa bukan hanya persoalan polisi dan tentara. Warga di sini hanya

melihat dari kacamata keamanan di desa saja. Belum bisa pada taraf kesadaran
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apakah hubungan keamanan dengan demokrasi? Hal itu pembuat teks IRE sangat

lihai untuk menggiring wacana keaarah yang bersifat polisitis  dengan

menggulirkan pertanyaan sebagai pancingan warga untuk berpikir secara polititis.

Peneliti meneukan pada kalimat berikut ini setelah dalog antar warga yang

menceritakan pengalamannya secara pribadi maka fasilitor menggring untuk

memancing pemikiran warga masyarakat yaitu seperti di bawah ini:

Fasilitator mengatakan bahwa militer mungkin sudah dilihat dari TV dan

surat kabar dan mungkin ada pengalaman buruk dengan militer. Ini tida asing bagi

masyarakat. Maksud perkenalan di atas adalah untuk tukar pendapat kemudian

mencari harapan/kekhawatiran dari diskusi ini.

Pertanyaannya, mengapa soal kemandirian desa terkait dengan militer? Di
zaman Orba, persoalan di desa tidak diselsaikan sendiri tetapi oleh lembaga
non desa. Misalnya PILKADES ditentukan oleh LITSUS yang dilakukan oleh
aparat Militer di Kabupaten bukan oleh masyarakat. (Proceding Program,
halaman 72)

Dari situlah terlihat betapa penggringan wacana ke masyarakat untuk

mengarahkan ke persoalan militer yang selama ini di rasa oleh pembuat teks IRE

militer sangat dominan mengatur dalam segi di berbabagi bidang kehidupan, dan

seolah-oleh mencari kejelakan dari militer yang melingkupi di desanya. Apakah

benar begitu kenyataannnya? Pemahaman masyarakat tentang militer hanyalah

persoalan yang warga hadapi ketika ada masalah hokum yang masyarakat kurang

berdaya untuk melawan dengan cara masyarakat sendiri untuk penindasan

militer.Namun tidak sedikit militer yag memberikan kontribusi pada msyarakat

dalam menjaga keamanan di desa. Memang itulah fenomena di msyarakat. Hanya
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saja anggapan pembuat teks IRE dengan menggiring warga untuk mencari-cari

ketidakbaikan militer pada interaksnya pada warga. Sepeti yang diungkapkan

warga berikut ini:

Nurwahyudi
Pengalaman: Mereka (militer) tidak boleh disamaratakan karena ada yang
baik juga. (proceding program, halaman 71)

Memang masyarakat Wukirsari belum bisa mengarahkan pada persaolan

dengan kaitannya masalah politik, hanya bagaimana perseolan kemanan di

desanya dengan interaksinya dengan militer padahal lebih jauh lagi kalau boleh

peneliti tuangkan dalam tulisan ini bawasannya pengaruh militer di desa ketika

orde baru dulu sangat kuat, namun ketika dihadapkan pada soal kehidupan

masyarakat desa, ada kecenderungan masyarakat desa tidak merasakannya adanya

kekuatan militer yang melingkupi di wilayahnya. Walaupun pada program-

program yang dicanangkan militer, ketika itu masyarakat menggap hal itu sangat

wajar dan merasa terbantu dengan adanya program-program yang digalakan oleh

militer. Namun jika melihat konteks yang sekarang tak lain hanyalah suatu

program yang dianggap ketidakprofesionalan militer dalam hubungannanya

dengan masyarakat sipil. Karena dianggap bukan wewenang militer untuk terjun

di masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, politik. Padahal militer

sesungguhnya hanyalah untuk menjaga keamanan dari adanya ancaman dari luar

negar untuk menjaga kedulatan Negara.
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Salah satu turunan penting dari konsep dwifungsi adalah lembaga

territorial, mengingat salah satu peran penting dari lembaga ini adalah untuk

melakukan pembinaan sosial politik. Secara kelembagaan, peran demikian

dijalankan oleh Komando Teritorial (Koter) yang meliputi sampai Babinsa di

tingkat kelurahan/desa.

Seperti yang dipaparan oleh Kacung Marijan (2011: 256) Mabes TNI telah

mendentifikasi empat belas fungsi teritorial yang selama ini ditangani oleh TNI.

Keempat belas fungsi territorial itu mencakup: (1) persatuan dan kesatuan bangsa,

(2) binkanwil/siskamling, (3) operasi bakti buta aksara, (4) partisipasi

pembangunan, (5) gerakan nasional orang tua asuh, (6) pembinaan menwa, (7)

pembinaan daerah rawan pangan, (8) pembinaan tokoh masyarakat, (9) keluarga

berencana/kesehatan, (10) menunggal pertanian, (11) pembinaan generasi muda,

(12) pembinaan unit pemukiman transmigrasi, (13) pembinaan kawasan

pembangunan terpadu, dan (14) pembinaan keluarga prasejahtera.

Tak pelak saja masarakat desa menggap adanya peride ketika orde baru

dulu yang memungkinkan ABRI masuk di desa untuk menjaga keamanan dan

program-program sseperti ungkapkan di atas sangatlah membekas di benak warga

yang sangat strategis dan dapat diaplisikan di masyarakat desa seperti

binkanwil/siskamling, menunggal pertanian, pembinaan kawasan pembangunan

terpadu, pembinaan keluarga prasejahtera. Yang sekerang masih membekas

adalah manggualang pertanian yang ada kalanya masyarakat tidak menyaari
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bahwa itu adalah program-program dari ABRI ketika masa orde baru yang

masyaraakt sangat menerimananya dengan baik. Nah ketika IRE melakukan

pemdidika peddik di masuarkat Wukirsar agaknya malah hanya menggiring

warga terhadap soal keamanan dan belum menyentuh aspek-aspek sosial, politik

yang lain yang secara tidak sadar warga hanya digiring untuk mencari kejelekan

dari aparat TNI padaal seperti yang diungkapkan di atas sebagai salah satu warga

‘Nurwahyudi: Pengalaman: Mereka (militer) tidak boleh disamaratakan

karena ada yang baik juga. ‘Hal itu menerupakan aspirasi warga yang ingin

sejujurnya mengatakna bahwa militer di desanya telah memberikan kontribusi

terbaik dalam pembangunan di desanya.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada masalah krusial yang

menjadi persoalan dwifungsi ABRI ketika itu di tingkat lokal khususnya di

Wukirsari? Jika boleh peneliti hal ini apakah berdampak di pedesaan? Khususnya

di Wukirsari? Menurut peneliti agenda-agenda yang dicangkan oleh ABRI ketika

itu apakah benar mempengaruhi di desa Wukirsari? Namun ketika peneliti

melihat pada proceding program tentang kaitannya demiliterisasi di tingkat lokal

hanya soal keamananan yang disebutkan oleh kacung marijan tentang masalah

keamanan di desa binkanwil/siskamling dan itu tentu saja bukan secara langsung

apakah benar di desa tersebut terdapat militerisasi terhadap warga sipil. Memang

benar, dalam proceding program adanya militerisasi oleh warga sipil. Namun

sekali lagi apakah ini hanyalah isu nasional (Dwifungsi ABRI) yang diangkat

untuk warga desa Wukirssari? Ternayata pembuatt teks IRE pada kenayaaannya
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bukan didasari oleh kondisi wilayah yang sesunggunhya, IRE hanya ingin

mewacanakan di desa Wukirsari yang jelas-jelas menyebutkan dalam teks di

proceding program sebagi berikut :

Salah satu penyebab ini kan masalah keamanan. Bagaimana terjadi
tawuran besar, pembunuhan, pemukulan tanpa ada penjelasan hukum.
Bagaimana terjadi kesewenang-wewangan  yang itu semua merugikan.
Nah, dalam kaitan ini IRE sedang bicara bagaimana  menata masyarakat
ini menurut dirinya sendiri dengan baik. Kita punya pengalaman yang
kurang baik selama pemerintahan Orde Baru, hokum itu tidak pernah
menjadi alat yang menjadi aturan main kita.Jadi sak karepe dewe.Sekrang
ini ada reformasi. Dan ini diharapaan akan mejadi pintu yang membuka
perubahan kita kea rah yang lebih baik. Nah karena itu pemberdayaan
masyarakat lokal yang kita bayangkan disini ada.

Dari pagaraf terakhir itu sangat jelas bahwa program demilitersasi di

tingkat lokal khhususnya di Wukirsari, fasilitatorm pembuat teks IRE ingin

menhyampaikan bahwa adanya ketidakbrdayaan masyarakat lokal akibat

kebijakan orde baru dengan adanya dwifunsi ABRI yang sangat meresahkan

masyarakat di kala itu. Namun seperti yang peneliti samapaikan di muka apakah

benar-benar di masyarakat Wukirsari mengalami hal itu? Dari hasil proceding

program dan kondisi di Wukirsari dikala itu sampai sekarang memeng lebih

banyak pada aspek keamaman yang bersifat lokal seperti adanya gangguan

keamanan dari anak-anak remaja yang suka miras, pencurian, masalah-msalah

kecil di pedesaan. Memang di sini tidak menggap kecil permasalahan itu, hanya

saja fasilitator (pembuat teks IRE) menggiring wacana masyarakat untuk sampai

pada taraf yang seakan-akan ada masalah besar dengan mengakaitkan isu nasional

yang terjadi di tubuh ABRI hal ini terlihat pada paragraf terakhir di atas dengan



124

menyebutkan ‘’Nah karena itu pemberdayaan masyarakat lokal yang kita

bayangkan disini ada.’’ Hal ini lah yang kurang bisa peneliti tangakap dari pesan

yang disamapaikan IRE kepada masyarakat. Padahal secara tersembunyi

padaakhirnya ingin mengarahkan pada persoalan dwifunsi ABRI namun dibugkus

dengan persoalan keamanan di desa. Keamanan di desa sungguh kurang

berpengaruh pada isu nasional seperti kerusuhan yang besar yang trjadi di Ambon

misalnya  dalam paragraf ini juga dituliskan oleh pembuat teks IRE seperti

adanya kerusuhan di Ambon, di glodok). Ada baiknya peneliti menuliskan lagi

teks aslinya sebagai berikut:

Mengapa ini perlu kita ungkap, karena kalau kita sering nonton TV dan baca
Koran kita tahu ada banyak kekacuan. Minggu lalu di Glodok kerusuhan. Di
Ambon sana belum selesai. Kita jangan sampai hal yang sama itu terjadi di
daerah kita. Salah satu penyebab, ini kan persoalan keamanan. Salah satu
penyebab ini kan masalah keamanan. Bagaimana terjadi tawuran besar,
pembunuhan, pemukulan tanpa ada penjelasan hukum. Bagaimana terjadi
kesewenang-wewangan  yang itu semua merugikan (halaman 90)

Hal inilah yang sengaja IRE membuat cara pikir masyarakat dan

menggiring wacana kearah contoh konrit seperti kerusuhan di atas. Pembuat teks

IRE sebagai adalah pembelajaran berdokrasi untuk menjaring data-data yang

bersal dari warga untuk menyampaakan berbagai argumen dari ketidak aman di

desanya padahal belum mengetahaui yang pada akhirnya adalah disusi mengenai

demiliterisasi masyarakat di tingkat lokal. Hal inilah menurut peneliti diletakan

pada unsur pendahulan di mana fasilator berperan aktif untuk menggring wacana

kearah yang lebih sederna sebelum masuk pada arah demilitesasi masyarakat

lokal.
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Dalam sejarahnya, eksistensi lembaga ini tidak lepas dari konsep

pertahanan yang dipakai oleh TNI, yaitu sistem pertahann rakyat semesta atau

sering disebut total war (Wirahadikusumah, 1999). Di dalam konsep demikian,

yang menjadi alat pertahanan bukan hanya TNI, melainkan juga kekuatan-

kekuatan yang ada di dalam masyarakat di seluruh Indonesia. Agus

Wirahadikusumah mejelaskan doktrin sistem pertahanan rakyat sebagai berikut:

Dalam doktrin ini Indonesia dibayangkan selalu berada di bawah ancaman
perang, dan ancaman perang itu tidak hanya datang dari luar negeri tetapi juga
dalam negeri.Perang tidak hanya berupa fisik tetapi juga ancaman yang
bersumber pada bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya (oleh
Wirahadaikusumah, dikutip Kacung Marijan: 256)

Hal ini nampkanya senasa yang IRE gagas dengan istilah dibayanngkan

sama dengan doktrin TNI di atas. Dengan kalimat ‘dibayangkan’ sesungguhnya

apabila peneliti mencermati doktrin TNI di atas sebetulnya sangat lahai dalam

menguangkapkan kepada anak buahnya untuk menginternalisasikan ke dalam

anggota prajurit agar bukan hanya masalah pertahanan saja nanun bisa bergerak

kepada tatatan bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya. Hal pada

era reformasi sekarang ini hal ini tidak lagi demikian, TNI hanya mengurusi soal

keadulatan Negara dari ancaman dari luar. Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1),

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
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darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan

negara.

Hal ini pada intinya pembuat teks IRE meniru gaya bahasa TNI yang

seoalah-olah terjadi perang yang dasayat bukan meliputi perang secara fisik saja,

namun sosial, politik, ekonoomi bahkan budaya. Hal inilah kenapa pembuat teks

IRE dalam menjelaska kepada warga menguangkapakan bahwa ‘Nah karena itu

pemberdayaan masyarakat lokal yang kita bayangkan disini ada’’ Padahal

belum tentu di desa Wukirsaei sendiri terjadi kerusuhan, seperti yang ungkap

fasilitor/ pembuat teks IRE  seperti di Glodok kerusuhan. Di Ambon sana belum

selesai (ketika itu). Hal ini upaya IRE menggiring warga untuk dapat diberi

pandangan ‘awal’ mengenai peroalan keamanan di desa untuk dikaitkan pada

aplikasikan pada di Wukirsari.

Hal inilah cukup kiranya sama dengan hal pengiringan warga untuk

mengarhkan bukan persoalan keamanan dalam arti sempit upaya IRE dalam

memeparkan pejelasan di awal sangat memudahkan warga untuk mengerti

masalah keamanan di desa nya secara sederhana sepeti ada perompokan, mabuk-

mabukan (wawancara mantan Lurah) di lokasi Pucung yang syarat akan tindak

pidana kriminal. Selanjutnya teks pembuat IRE memang menggiring wacana ini

ke arah yang lebih serius dengan apa yang dimaksud demiliterisasi dengan

kaitannya dengan Dwifungsi ABRI (Polisi dan tentara) seperti pada paragraf

berikut ini:
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Dalam dialog ini mencoba mengidentifikasi, memberi data-data seberanya
peran masyarakat di desa di dalam keamanan itu seperti. Apakah segala hal itu
harus melibatkan polisi dan tentara? Apakah tidak bisa di tangani sendiri? Nah
pengaaman masa lalu, segala hal kalau tidak diselesaikan dengan kemandirian
itu membuat masyarakat tidak berdaya. Masyarakat membuat tergantung.
Sedikit-dikit kalau ada konflikke pak lurah, ke polisi.Itu sebemarnya  yang
membuat masyarakat desa tidak mandiri. Sebernarnya yang ingin kita bahas
tentang pemberdayaan seperti itu. Itu ternyata sumbernya banyak sekaki
dalam temuan itu. Dulu kita sering dwifungsi ABRI.Ternyata dwifungsi
ABRI itu masih cukup efektif dan dominan. Dalam hasil penelitian itu:
ada contoh-contoh yang menarik; Bagaimana masalah pemeilihan Kades,
Kadus, Narkoba, bagaimana menyelesaikan masalah pencurian kayu. Itu
kalau masyarakat memiliki kemampuan di dalam menyelesaikan itu
sendiri, saya kira alasan tentara dan polisi untuk dominan di dalam
mengelola keamanan desa tidak punya alasan kok tidak punya alasan
yang cukup besar (Proceding program, halaman 92).

Dari situ terlihat bahwa IRE membukakan mata masyarakat untuk

memjelaskan keburukan doktrin dwi fungsi ABRI untuk menjadikan latar

belakang, kenapa masyarakat desa di lingkupi tekanan buan secara sosal budaya

saja, tekenan politik yang cukup besar ketika diterapkan dwi fungsi ABRI guna

melanggengkan kekuasaan Soeharto yang dianggap program-program dwi fungsi

ABRI sangat menguntungjan masyarakat padahal setelah terbuka nya bahwa

masalah-msalah yang seperti disebutkan di atas yaitu pemeilihan Kades, Kadus,

Narkoba, bagaimana menyelasaikan masalah pencurian kayu yang dianggap

masayarakat kurang berdaya untuk bangkit dalam mengelola masalahnya sendiri

setelah rezim orde baru tak lagi menguasai masyarakat.

Maka dari pada itu, peneliti dapat memberikakan penekanan bahwa dalam

proceding program di atas di halamanan 92 di atas, sudah bisa masuk dalam

unsur isi dari apa yang diwacanajan IRE walupun belum masuk dalam kegiatan-
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kegiatan diskusi warga, yang sesungguhnya IRE telah memeberikan gambaran

secara lengkap mengenai peran polisi dan tentara dalam kaitannya Dwifungsi

ABRI di masa orde baru ketika menghegemoni di Desa. Walaupun seperti yang

sudah disampaikan dimuka hanyalah untuk dibayangkan.

Unsur isi atau pokok wacana ini terdapat pada dialog-dialog warga

Wukirsari yang terdairi dari tiga dusun yang diantaranya Dusun Cengkehan,

Dusun Manggung dan Karangasem. Banyak terdapat dialog-dialog yang diulas

secara lugas dan menggambarkan dinamika alur dialog dari mendentifikasi

masalah dengan mengumpulkan berbagai ide dan identifikasi masalah yang ada di

sekitarnya mengenai prespektif militer yang ada di desanya walaupun kenayataan

masyarakat desa Wukirsari sendiri tidak mengerti apa yang di maksud dengan

demiliterisasi di tingkat lokal. Hanya soal keamanan saja yang masyarakat

mengerti.  Mengutip dari penyataan salah satu peneliti IRE bahwa:

‘’Demiliterisasi bisa disebut sebagai upaya mengakhiri intervensi politik
militer hingga meminggirkan militer ke baraknya. Di Indonesia, agenda
penting demiliterisasi adalah pencubatan Dwifungsi, untuk mengakhiri
intervensi militer ke dunia sosial-ekonomi-politik serta membubarkan
struktur teritorial tentara. Namun pencabutan Dwifungsi belum memadai
untuk kepentingan demiliterisme. Demiliterisme tentu saja jauh lebih
kompleks ketimbang demiliterisasi (pencabutan Dwifungsi), karena harus
mengikis nilai-nilai, perilaku, serta organisasi yang tumbuh dalam
masyarakat sipil’ (Sotoro Eko: dalam Makalah dibawakan dalam
Konferensi Nasional LSM/Organisasi Non Pemerintah, PACT-INPI-
CSSP, Hotel Salak, Bogor, 1-4 Agustus 2000).
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Inilah strategi IRE untuk membuka pintu pikiran warga agar dapat

mengikuti apa yang disampaikan oleh fasilator sekaligus membuka wawasan

kaitannnya dengan masalah demokrasi.

Selanjutnya untuk menenukan unsur penutup dari program di atas dapat

peneliti secara gamblang dan apa adanya temukan dalam paragraf terakhir ada

beberapa pernyataan dari kepala desa Wukirsari pada kegiatan Konferensi Desa di

mana di sinni sangat menunjukan adanya kerjasama secara personal dari IRE dan

Kepala Desa. Karena Kepala desa yang sangat mendominasi acara ini walupun

memang fasilitator dari IRE berperan besar untuk pendidikan politik warga.

Terlihat pada pembukaan acara Konferensi Desa, yang di buka ole Kepala desa

dengan di ikuti sambutan dari pihak IRE sendiri yaitu Bamabang Hudayana yang

sangat dikenal warga dari berbagai dusun. Dominasi Kepala desa tersebut

diungkapkan di awal konferensi desa maupun diakhir konfernsi desa.  Hal peneliti

dapat menunjukan dominasi Kepala desa di awal pembicaraannya seperti di

bawah ini:

Koferensi desa di awali dengan sambutan pembukaan oleh kepala desa.Yang
pada intinya menyampaikan bantuan IRE untuk mefasiltasi proses dialog
dalam rangka demokratisasi desa. Kepala desa juga memperkenalkan intstasi
pemerintaha dan militer yang hadir dalam konferensi desa. Adapun aparat
pemerintahan yang hadir pada saat koferensi desa adalah Kepala desa Polisi,
Praja yang mewakili kantor Kecamatan, babnsa yang mewakili Koramil dan
Babinkatimas yang mewakili Polsek (Proceding Program, halaman 126-127).

Namun dari pernyataaan yang dituliskan oleh pembuat teks IRE masih

secara gamblan, terbuka dan lugas disebutkan pada akhir kegiatan konfrensi. Lalu

apakah maksud di tuliskan di awal konferensi desa oleh penyataan yang
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disampaika ole kepala desa? Padahal hal itu menurut peneliti tidaklah tepat

pernyataan muncul secara tiba-tiba membicarakan mengenai demokratisasi desa,

Padahal hal itu jika ditelusuri lebih lanjut tidalah tepat pembuat teks IRE

menyebutkan akhir kegiatan dari kegiatan yang mula-mula IRE menfasilasi di

dusun-dusun lalu terakhir pada kegiatan konferensi desa tersebut. Pembuat teks

IRE alangkah baiknya peranyataan kepala desa tersebut diberikan sejak awal pada

tahap pertemuan di dusun-dusun dengan lebih menjelaskan maksud dan tujuan

pembuat teks IRE yang sifatnya politis seperti dengan adanya demokratisasi desa.

Hal ini pembuat teks IRE menunjukan penempatan alur dinamika kegiatan

wacana demilitesasi di tingkat lokal kenapa tidak di awal kegiatan saja? Hal ini

peneliti dapat menilai bahwa jika di awal kalimat (awal kegiatan fasilitor bergerak

di dusun-dusun) mengukapan secara gambalang apa yang dimaksud

demokratisasi desa pastinya masyarakat akan lebih memanahami sejak awal,

namun pertanyaan itu setelah diakhir kegiatan pada konferensi desa, di sini IRE

ingin menempatkan dirinya ketika di awal kegiatan ketika berhadapan dengan

warga ada kecendeungan untuk menutupi lebih agar ‘aman’ dan nyaman untuk

saling terbuka, sharing mengenai masalah keamanan di desanya bukan pada

masalah demokratisasi desa yang lebih luas.

Karena hal IRE ingin tidak dianggap bahwa gerakannya di tingkat dusun-

dusun mengarah pada persoalan yang bersifat politis di mana warga akan ada

semacam tekanan ketika mendengar wacana demilitisasi  dan terkait

demokratisasi desa yang akan berakibat warga cenderung menilai bersifat politis
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dan merasa enggan untuk  menyurulakan pendapatnya yang kurang terbuka

menyampaikan persoalan yang ada di desanya yang pada gillirannya berakibat

adanya jurang pemisah antara fasilitor dengan warga yang terkadang ada rasa

takut untuk menyampaikan pendapatnnya.

Kedua program pengembangan good governance dalam konteks

otonomi desa. Ditemukan dari analisis skematik bahwa dalam program ini

mengandung tema pembangunan politik yang di dalamnya termasuk pembinaan

demokrasi di mana terkait pendidikan politik kepada warga wukirsari khususnya

yaitu melalui analisis teks dengan elemen skematik.

Paragraf pertama berisi pengertian secara umum yang dimaksud dengan

program pengembangan good governance dalam konteks otonomi desa. Pembuat

teks IRE  memparkan dalam ujarannya yang cukup ringkas dengan diberikan

contoh-contoh siapa-siapa elemen masyarakat yang dilibatkan. Pembuat teks IRE

memberikan artiannya secara ringkas pada paragraf ke 2 bahwa pilar good

governance ’’bahwa sumber-sumber kebajikan-kebajikan di desa itu tidak

semata-mata, tidak harus datang dari lurah atau pamong desa, tapi BPD, anggota

yasinan, pegadang’’ hal ini meruapakan ringkasan dari paragraf pertama yang

menyebutkan secara rinci siapa-siapa saja perwakila yang dilibatkan dalam

petilihan good governace tersebut. Untuk memperjelas dari pembuat teks IRE

maka penliti akan menuliskannya kembali pada praragraf 1-2 yaitu:

Maksudnya IRE mengakampenyakan bahwasannya yang namanya menata
mengelola pemerintahan, tidak semata-mata bersumber dari pemerintah
desa dari pamong apo tidak hanya dari elit desa tapi bisa juga, mengelola
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pemerintahan adanya kebaikan-kebaikan bersama, itu bersumber dari
masyarakat: 1.masyarakat itu sipil, ya karangtaruna, organsasi NU,
Kelompok Yasinan...2.Bisa juga dari pelaku ekonomi, misalnya Blantik,
gurah, trus pedagang kelontong, kalau pengajin di wukirsari batik atau
tatah sungging, 3. Termasuk juga dalam masyarakat politik yaitu badan
perwaklan desa, lurah, intine mengelola pemerntahan desa, dalam hal ini
desa tidak kudhu pak lurah, ora kudhu pamong desa, nek iso kebaikan
usul-usul pemikiran  itu,
BPD bisa dari masyarakat pemerintah, ada pilar good governance
sehingga sumber-sumber kebajikan-kebajikan di desa itu tidak semata-
mata, tidak harus datang dari lurah atau pamong desa, tapi BPD, anggota
yasinan, pegadang. Lalu BPD itu kan penyelenggara pemerintahan, kalau
pakai akhiran an itu terdiri dari pemerintah desa, lurah, pamong-pamong
plus BPD. Tapi kalau lurah dan pamong desa itu disebut pemerintah desa.

Dari teks di atas terlihat bahwa ada tiga perwakilan yang diikutsertakan

yaitu dari masyarakat sipil dikemukan oleh pembuat teks sebagai contohnya

adalah karangtaruna, organsasi NU, Kelompok Yasinan kedua, pelaku ekonomi,

seperti Blantik (peternak sapi), gurah, pedagang kelontong, dan pengajin di

wukirsari batik atau tatah sungging/ wayang kulit, ketiga masyarakat politik yaitu

badan perwaklan desa, kepala desa (lurah) yang memang meruapakan simpulan

dari paragraf 2. Sehingga elemen pendahuluan terdapat pada paragraf 2 dan

paragraf pertama sebagai penjelas. Di sini pembuat teks IRE  tidak secara detail

bagaimana sesungguhnya konsep good governance yang dikampanyekan di

masyarakat Wursari? Padahal konsep good governance memeng sangat beragam

bisa dalam artian admistratif, politik, bahkan prespektif hukum.

Selanjutnya pada praragraf 4-8 itu mengandung proses dari jalannya

pendidikan politik terkait dengan penyadaran bagaimana konsep-konsep good

governance itu disampaikan kepada warga wukirsari dengan melakukan berbagai
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pelatihan-pelatihan dari masing-masing elemen masyarakat politik, masyarakat

sipil dan masyarakat ekonomi dilatih dan kemudian dilakukan pendampingan

setelah itu mereka dikumpulkan dari bebrgai kelompok msyarakat tersebut

dengan namanya lokarya desa.  Dari sinilah isi dari kegiatan program ini. Untuk

lebih memperjelas pertanyaan pembuat teks, maka penulis akan menuliskan

kembali:

Nah itu dulu kita kampanyekan ke BPD, masyarakat pelaku ekonomi,
kita latih jadi ada namanya lokarya dan pelatihan. Kita latih di tempat-tempat
pertemuan seperti gedung-gedung yang representative. Tujuannya untuk
transfer knowledge. Mereka kita kasih pemahaman tentang good governance
seperti apa, prakteknya seperti apa, hubungan antara masyarakat desa dan
pemerintah seperti apa.BPD  juga seperti apa.
Tapi pemerintah desa sendiri diikutkan dilatih. Jadi BPD dewe,masyarakat
dewe, setelah pelatihan, trus didampingi. Kan mereka pulang, lalu berfkir atau
latihan apa yo dinengke wae…

Agar itu tidak lepas dan itu bisa mengendap dan dipraktekan oleh
mereka yang mengikuti pelatihan. Makanya perlu dilatih proses
pendampingan, untuk mengawal, dilatih diyakinkan….’’ Piye pak? Nek aku
kon aktif neng pemerintahan desa urusan ku dewe piye mas? (Gimana pak,
kalau diminta aktif di pemerintahan desa urusan saya sendiri gimana mas?).
Maka perlu diyakinkan. Karena salah satunya materinyabegitu, bagaimana
masyarakat aktif ikut dalam tata kelola pemerintahan desa. Nek wis muleh
ngono, wah piye kuwi angel… (Kalau sudah pulang begitu, wah itu sulit)…
Pelitihan sendiri pun hanya perakilannya saja. Harapannya muleh nularke
‘gethok tular’ Nah Pendampingan itu sendiri berfungsi agar wong-wong ki do
yakin dengan pengetahuan itu dan mau untuk mempraktekan dan mau juga
mengelola. Yang dijadikan untuk kegiatan promosi itu menyebar di dusun-
dusun yang sering yaitu:

1. Giriloyo  dengan pak kyai asmuni
2. Manggung dengan bapak bambang sebAgai kadus/dukuh
3. Pucung bapak mantan lurah
4. Nogosar 2 mas supratman

Setelah didampingi kemudian mereka dipertemukan dilatih ‘trus iki
piye ‘Bertemu itu untuk membahas yang namaya lokakarya desa itu untuk
memepertumkan ide-ide. Misalnya masyarakat sipil idenya apa, masyarakat
ekonomi ide nya apa, BPD idenya apa, pemerntah sendri apa untuk
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membangun misale urusan sosial kemsyakatan kayak apo, pembangunan
kayak apa, pemerintahan seperti apa.

Dari paragraf 3-8 tersebut menggambarkan bagaimana proses peletihan

dan dinamka berlangsung ketika pelatihan dilaksanakan dari pandangan pembuat

teks yang ketika itu pula pembut teks melalui ujaran-ujaranya menjadi

pendampingan di Wukirsari.

Dari situsai pelaksaan pelatihan tersebut terlihat bahwa kedudukan

masyarakat ’biasa’ dalam hal ini bukan elemen pemerintah desa,  kedudukan

kurang sejajar dengan masyrakat ’ biasa’ walupun sama-sama dikutkan dalam

lokalrya desa setelah masing-masig dilakukan pedapingan kemudian

dipertemukan. Dan seolah-olah masyarakat biasa belum mengerti apa-apa

mengenai konsep dan tata kerja good governance tersebut yang mengisyaratkan

bahwa pemerintah desa yang sudah lebih tahu dan dominan akan kepentingan

pelaksanaan program tersebut.

Jelas ini lebih menguntungkan pemerintah desa sendiri untuk mengadakan

lokarkarya karana jika pemerintah desa sendiri yang mengadakan program seperti

itu, maka masyarakat sudah tidak lagi respek untuk menghadari dan biaya

akomodasi yang cukup besar. Namun jika dilakukan oleh LSM itu akan

mengubah pandngan masyarakat bahwa program itu bukan melulu dari

pemerintah yang akan menguntungkan pemerintah sehingga masyarakat lebih

antusias untuk mengukuti pelatihan karena mengubah pandangan yang atas bawah

apa yang dilakukan LSM dari pada dari pemerintah. Namun sebetulnya hal ini
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kembali lagi program ini lebih didominasi oleh pemerintah desa ketimbang

masyarakat.

Dalam hal ini nampaknya memanag IRE dengan pemerintah desa sudah

ada hubungan yang saling mengikat ketika program-program pemerintah basanya

sudah tidak lagi antusias warga, maka pemerintah desa banyak turut andil untuk

mendukung IRE di desanya. Agar tidak terkesan semuanya didominasi oleh

pemerintah desa, padahal meneurut peneliti hal itu hanyalah cara pemerintah desa

saja untuk melakukan diskusi-diskusi, forum terbuka dengan mengundang IRE

agar tidak terkesan ada ketimpangan antara pemerintah dan masyarakat. Secara

substantif isi permasalahan dari diskusi-diskusi tersebut lebih banyak diuntungkan

pemerintah desa daripada masyarakat desa sendiri.

Bisa diamati pula pada ungkapan-ungkapan dari pembuat teks di atas

banyak kalimat ungkapkan dari pembuat teks melalui ujaran-ujarannya terlihat

bahwa masyarakat ’biasa’ yang bukan pemerintah, terkesan dimoblisasi untuk

dipengaruhui dalam pikiranpikirannya demi kepentingan pemerintah desa padahal

alam pikiran warga desa tidak harus seperti itu dalam melakukan partisipasi

warga terhadap pemerintahan di daerahnya, masyarakat mempunyai dasar-dasar

kearifan lokalnya sendiri untuk menyelsaikan pemrmalahan yang ada terkait

dengan tata kelola pemerintahan, memang secara prosudaral mereka didik untuk

memepengarhui sistem politik yang ada di daerahnya, untuk mempengaruhi

pemerintah desa namun warga masyarakt desa tidak akan selalu sama

pemikirannya dan pemaknaannya dalam menyalurkan aspirasinya ke pemerintah
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desa, bisa saja malah lebih sederhana dari pada apa-apa yang selama ini

diprosedurkan melalui aturan-aturan dan peraturan desa tanpa harus berbelit-belit,

tunduk-tunduk pada pemerintah desa.

Memang benar di sini sangat konsen pada perbaikan pemerintahan yang

seperti kasus di atas. Namun jika melihat dalam pendampingan ini sangat

menonjolkan pendapingan pada masyarakat ’biasa’  hal ini terlihat dalam kalimat

ini: pada paragraf ke lima ’’ Makanya perlu dilatih proses pendampingan, untuk

mengawal, dilatih diyakinkan….’’ Piye pak,? Nek aku kon aktif neng

pemerintahan desa urusan ku dewe piye mas? Maka perlu diyakinkan. Karena

salah satunya materinya dan begitu, bagaimana masyarakat aktif ikut dalam tata

kelola pemerintahan desa. Nek wis muleh ngono, wah piye kuwi angel (kalau

sudah pulang, itu bagaimana sulit) ‘’ dalam kalimat ini pembuat teks sangat

menonjolkan dengan bahasa Jawa yang memungkinkan warga masyarakat desa

wukirsari dapat lebih paham dan menimbulkan kesan keakraban. Pembuat teks

IRE terlihat sangat menonjolkan perhatiannya kepada warga dengan banyak

kalimat yang diungkapkan dengan bahasa sehari-hari ketimbang pada pemerintah

desa. Porsinya kurang tepat, seharusnya pemerintah desa jika mau memberbaiki

sistem juga pemerintah desa sama harus juga diperhatikan oleh IRE walaupun

memang dalam pelatihan itu pemerintah desa diikutkan, tetapai kurang

mendapatkan porsi, kemungkinan sudah ada pesanan dan desaign dari pemerintah

desa untuk dikondosikan seperti itu. Jika pemerintahan yang baik maka elemen-

elemen yang lain seperti masyarakat tinggal mengkuti saja.
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Proses pemangunan politik ini juga terlihat pada analisis kognisi sosial di

mana pembuat teks IRE melihat menggambarkan dan memandang peristiwa dari

program ini menggambarkan. Jadi di sini seperti pandangan pembuat teks IRE

yang menggabarkan suatu peristiwa yang lebih tepatnya di sini menggabarkan

kejadian, situasi yaitu bagaimana berlangsungnya proses pelatihan promosi good

governance pada masyarakat Wukirsari Seperti dalam teks asli berikut ini:

Itu hanya apa ya’’ intrumen untuk, good governance sendiri itu kan juga
atau suatu klausul yang debatabel berbau neo liberalme kuat,  sangat kuat,
tapi dibalik itu memang ada suatu upaya untuk mempromosikan tentang
pentinngya power and sharing antara politisi, masyakat dan pelaku bisnis.
Ini kan menjadi konsep universal juga di dalam nilai-nilai demokrasi
egaliter, kebersamaan, egalitarian, persamaan, kebebesan, menyuarakan
pendapat, berpartisipasi dalam kebijakan politik. (pentngnya Good
governance dikampanyekan, paragraf 1) Nah prinsip demokrasi yang
hakiki itu penting untuk ditularkan, dikampanyekan, ke masyakat desa.
Dengan pgoram good governace.

Namun kita hati-hati dalam memepromosikan itu, good governance
sendiri kana da blok-bloknya. Jadi ada mahzabbya sendri-sendiri ada
sifatnya admistratif, tengah, politik. Kita cenderung memlih yang politik,
kalau ada admistratuf itu kan mudah, good governance sik penting nek
arep ana rapat ngundang wong tani, seperti itu. pemda diorganisir, baru
kalau ada forum bersama itu kan kemerin itu antar elemen itu. Kalau
admistratif yang penting teko yooo….

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, maka peneliti akan

menuliskannya kembali cara kerja kogisi sosial berdasarkan skema

peristiwa/kegiatan/kejadian. Seperti di bawah ini:
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Tabel 4.10: Cara Kerja Kognisi Sosial
Program Pengembangan Good Governance Dalam Konteks Otonomi Desa.

Pembuat teks
menggbarkan
suatu kegiatan

Kita cenderung memlih yang politik, kalau ada admistratuf
itu kan mudah, good governance sik penting nek arep ana
rapat ngundang wong tani (good governance yang penting
kalau mau ada rapat mengundang orang tani), seperti itu.
pemuda diorganisir, baru kalau ada forum bersama itu kan
kemerin itu antar elemen itu. Kalau admistratif yang
penting teko yoo( yang penting datang)

Pembuat teks
memandang
perisiwa lain

….good governance sendiri itu kan juga atau suatu klausul
yang debatabel berbau neo liberalme kuat, sangat kuat, tapi
dibalik itu memang ada suatu upaya untuk
mempromosikantentangpentinngya power and sharing
antara politisi, masyakat dan pelaku bisnis. Ini kan menjadi
konsep universal juga di dalam nilai-nilai demokrasi
egaliter, kebersamaan, egalitarian, persamaan, kebebesan,
menyuarakan pendapat, berpartisipasi dalam kebijakan
politik.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2012

Selain itu masih terkait dengan analisis kognisi sosial yang berkenanan

dengan individu pembuat teks yang memangaruhi teks yang dituliskannya atau

dituangkannya dengan latar belakang individu tersebut karena memang indivu

tidak terlepas dar lingkungan sosial disekitarnya yang sangat mempengaruhi

munculnya teks tersebut. Dalam hal ini dimaksudnya ditujukan kepada pembuat

teks IRE khusus untuk program ini yang melakukan pendampingan di wukirsari

yaitu Sunaji Zamroni beliau selain peneliti IRE Yogyakarta spesialis kebijakan

publik juga sebagai anggota KPU DIY. Oleh karena itu pula terlihat Sunaji
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Zamroni sangat menguasai tahap-tahap mekaisme pelatihan good governance

yang itu itu pula sebgai hasil pengetahuan, wawasan, pegalaman yang telah beliau

dapatkan di KPU Yogyakarta yang tidak jauh-jauh berbeda. Sehingga belaiu

sangat menguasai tahap-tahapan pelatihan good governance itu dengan

memberikan banyak ulasan, contoh yang mudah dicerna oleh orang awam dapat

lebih bisa dicerna oleh masyarakat. Inilah strategi pembuat teks IRE (sunaji

zamroni) dalam mengemas kalimatnya walupun memang konsep-konsep itu asing

untuk warga desa namun dengan cara pendekatan melalui bahasa yang digunakan

sehari-hari inilah warga masyarakat menjadi tertarik.

Ketiga, kegiatan Riset Advokasi Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola

Industrialisasi Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa

dilihat di dari amnalisis skematik bahwa dalam kegiatan ini di atas menyiratkan

IRE menjembatani antar 3 elemen tersebut, yaitu masyarakat industri, pemerintah

dan yang bukan industri. IRE berada di tengah-tengah yang dalam hal ini

menghubungkan dari sektor industri menghungkan ke pemerintah agar terjamin

keberaan industri-indstri tersebut namun dalam teks ini tidak menyebutkan peran

serta pelaku yang bukan indstri. Pertanyaan kemudian, mengapa hal ini tidak

dijelaskan perannya di situ? Apakah memeng pelaku indstri tidak ada kepentingan

dalam kegiatan ini atau hanya sebagai penilai dari program itu atau untuk agar

warga biasa mengetahui bahwa ada indstri di situ.
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Dijelaskan hanyalah antara pekaku industri dan pemerintah saja yang

mempunyai hubungan dalam memperkuat ekonomi warga. Bisa jadi yang bukan

pelaku industri sebgaian adalah investor-investor (pelaku ekonomi bukan pelaku

industri) baik dalam maupun luar negeri yang IRE undang dalam pertemuan itu

untuk menjalin kerjasama terkait pemasan dan permodalannya. Sehingga produksi

indutri di bantul akan bisa di pasarkan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk memeperjelas pertanyaaan pembuat teks IRE peneliti menuliskannya

kembali:

Advokasi yang dilakukan mengenai program tersebut ada 3 level pertama:
Masyakat yang bukan pelaku indstri, kedua, Masyakat pelaku indstri, ketiga,
Pemerintah. Pelaku industri sak bantul dulu kita dulu kita kumpulkan
membuat asosiasi industri/pengajin .Neng pucung.Tatah sungging.
Pemerintah Wukirsari, mendukung lebih agresif, terbentuk dari komitmen
polical will. Ada kemuan.

Selain itu, timbul pertanyaan lagi, dari pagagaraf pertama mengisyaratkan

adanya para pelaku indstri di jembatani ke pemerintah karena secara imlisit

pemerintah bisa diartikan kurang merepon adanya indstri yang ada di daerahnya

maka perlu IRE turut turun tangan untuk menjembatani kepada pemerintah. Di

sini memperlihatkan bawa pemerintah sepertinya kurang berdaya dari pada

masyaraakt indstri yang berdaya. Berati di sini lebih pada pemerintah yang

diperdayakan dalam artian agar sadar jika ada para industri yang membutuhan

jaminan pemerintah. Lalau ini sangat berbeda sekali pertanyaaan paragraf ketiga

bahwa:
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Pemerintah Desa setelah bermitra dengan IRE menerut saya ada perubahan
kemuan untuk untuk mengembangkan, pertama menyadari bahwa
bahwasannya kebijakan program itu ora mligi dipikirke karo pemerintah desa.

Jadi di situ maksudnya kebijakan pemerintah itu tidak semua dipikirkan

oleh pemerintah desa saja namun masyarakat sipil, ekonomi harus dilibatkan.

Dengan memahami kalimat itu bahwa ada kecenderungan masyarat berada di

bawah dan pemerintah desa yang paling mengerti sehingga posisinya di atas.

Pemerintah yang tahu segalanya, masyarakat yang tidak mengerti apa-apa

sehingga kurang bisa mengases ke pemerintah desa. Jadi di sini mengisyaratkan

bahwa pemritah desa lebih mampu mengelaloa sumber-sumber yang ada yang di

desanya dari pada pelaku industri. Maka IRE mendorong pada pemerintah ke

masyarat industri untuk mengembangkan usahanya, bukan sebaliknya seperti tadi.

Pelaku industri didorong kepemerintah desa.Pola hubungan antara IRE,

Pemerintah desa dan pelaku indstri dalam hal ini. Namun bisa saja IRE

mendorong dari 2 segi dari:

Pemerintah---------------IRE----------------- pelaku industri

Dari Pemerintah IRE mendorong pada pelaku indstri (pada pagagaf 3 di atas)

Pemerintah<------------IRE---------------------pelaku Indstri

Dari pelaku industri IRE mendorong pemerintah (seperti pada kegiatan advokasi
di atas).

Hal ini menunjukan antara IRE, pihak pemerintah dan pelaku industri

sama-sama saling mendukung, mendorong dari dua arah. Bisa pemerintah, IRE

mampu mendorong pelaku industri maupun sebaliknya.
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Gambar 4.3: Bagan Pola interaksi antara pemerintah desa, civil society dan pelaku
ekonomi

Sumber: Tumpal P.Saragi, 2004: 32

Dalam interaksinya civil society dalam hal ini IRE mempunyai sikap

kemandiriannya sangat rendah yang masih tergantug pada pemerintah desa.

Walaupun dalam kegiatan advoksi di atas, bahwa IRE mendorong pemerintah

desa untuk mengembangan industri-industri di Bantul, padahal hal ini ketika tidak

semestinya benar, bisa saja pemerintah desa yang memiliki ide untuk mendorong

industri-industri di Bantul melalui IRE seperti pada kegiatan kampanye good

governance, nuasana dan ide jelas-jelas dari pemerintah desa.  Kondisi ini tidak

dapat diharapakan sebagai penyeimbang interaksi diantara ketiganya.

Keempat, kegiatan ”Revitalising Craftwomen of Batik Cottage Industri

in Bantul’’. Proses kegiatan ini ditemukan pada elemen skematik pada unsur inti

ditemukan pada paragraf ke dua dari ujaran-ujaran peneliti IRE dan dalam buku

menjembatani Negara dan rakyat di bawah ini:

Jadi fokusnya itu tentang batik, jadi dulu itu hanya bisanya canting dan disetor
dari juragan batik di Yojo (Yogya). Income pengahasilannya kan thitik

Pemerintah
desa

Civil society Pelaku ekonomi

kapital
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(sedikit) 10, 30 an. Oleh program ini mereka didik dari mendasain, gambar
pola batik, finshing, sampai menjual. Mereka sampai memuat skape
mewaranai, secara income bertambah dana da pendopo gazebo untuk
memamarkan hasil karya batik mereka jika ada pameran. Juga paguyuban satu
pintu batik giriloyo di paguyuban itu tidak boleh ada batik printing atau cap,
harus tulis semua dan mereka ’ wooww la le jual angel” itu karena motif-
motif mereka motif klasik kayo sidomukti, wahyu temurun dan sebagainya,
suwe angel, nek di dol harganya mahal, gak ada yang beli 750-1 juta
perlembar (ujaran-ujaran pembuat Teks IRE, Peneliti IRE).

Pelatihan yang dirancang oleh dan untuk komunitas sendiri menjadi sangat
berarti jika diukur pada tataran outcome. Penentuan tema, materi, peserta
pelatihan dan kebutuhan selama pelatihan ditentukan melalui diskusi
komunitas. Melalui proses diskusi, perajin batik membutuhkan peningkatan
kapasitas memodifikasi batik untuk lukisan dan kayu, membuat batik siap
pakai, mengembangkan motif batik dan bagaimana finalisasi batik hingga
proses pewarnaan. Sekitar 100 perajin batik dari tiga dusun di Wukirsari
dibagi dalam empat macam pelatihan yang terkait dengan produksi batik.
Selain penguatan kapasitas individu, kapasitas kelembagaan dan manajemen
pemasaran juga menjadi materi dalam pelatihan yang kami selenggarakan.
Pelatih dalam pelatihan ini adalah tenaga praktisi yang termasuk pelukis batik,
Dosen ISI dan pelatih dari Balai Pelatihan Batik Nasional (buku
menjembatani Rakyat dan Negara, halaman 81).

Dari situ terlihat mengenai inti bagaimana proses yang tergambarkan dari

kegiatan program tersebut. Hal ini lebih banyak strategi pembuat teks IRE

menonjolkan alur pelaksaan dengan teratur mengenai berbagai langkah-langkah,

tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pelatihan mualai dari penentuan tema, materi,

peserta pelatihan dan kebutuhan selama pelatihan ditentukan melalui diskusi

komunitas. Melalui proses diskusi, perajin batik membutuhkan peningkatan

kapasitas memodifikasi batik untuk lukisan dan kayu, membuat batik siap pakai,

mengembangkan motif batik dan bagaimana finalisasi batik hingga proses

pewarnaan dan juga penguatan kapasitas individu, kapasitas kelembagaan dan
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manajemen pemasaran. Hal ini bisa terlihat bahwa selain memberikan pelatihan

yang berupa lebih bersifat fisik, seperti mengembangkan motif batik sampai

proses pewarnaan namun dibalik itu yang lebih ditetankan di sini adalah

manejemen pemasaran hal ini mampaknya ingin memasukan secara halus dengan

cara yang sedemikian rupa dann tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,

msyarakat tidak menyadari bahwa hal itu menggiring secara perlahan-lahan

kepada ideology neo-liberalisme walupun di tigkat desa.

Dari desa itulah sebagai tumpuan terkecil pembangunan demokrasi yang

mudah untuk disusupkan berbabgai ideologi. Apalagi terkait dengan pemasaran

hal itu menguatkn bahwa program ini syarat dengan idelogi neo-liberalsme yang

sengaja dimasukan ke dalam masyarakat desa melalaui pembatik desa Wukirsari.

Adapun prespektif yang di gunakan dalam kegiatan program ini adalah

menggunaan paradigm reformis dengan ideologi develomntalisme di mana dapat

dilihat secara jelas dari cara merencanakan program pada umumnya mulai dari

need assesement perencanaan, pengimplementasian serta evaluasi dengan jadwal

yang ketat. Salah satunya seperti pada tahap persiapan terdapat need assessment

sebagai berikut:

Tahap Persiapan
Need assessment

Kebutuhan akan kemampuan produksi batik hingga proses penjualan sejalan
dengan kebutuhan pemerintah desa Wukirsari untuk mewujudkan desa wisata
yang menampilkan banyak kerajinan kecil dengan kerajinan batik tulis
sebagai ciri khas kerajinan di Dusun Cengkehan, Giriloyo dan Karang Kulon.
Berdasar pada situasi seperti inilah kami merancang sebuah kegiatan
pemberdayaan komunitas perajin dengan prioritas pada tiga hal, yaitu
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memperkuat kapasitas produksi dengan meningkatkan keahlian, modal dan
akses pasar, penguatan organisasi dan kelembagaan kelompok perajin batik
untuk mengembangkan wilayahnya sebagai pusat industri. Terakhir,
memperkuat desa sebagai pusat kerajinan dan seni, serta menjadikan kerajinan
batik sebagai masterpiece desa Wukirsari dalam rangka mengembangkan desa
wisata. (Halaman 79, Buku Menjembatani Rakyat dan Negara: Pengalaman
Advokasi IRE Yogyakarta).

Tahap persiapan terdiri dari Need assesement dan menentukan kegiatan

yang dihadari  dihadiri sekitar 20-30 orang sebagai anggota kelompok perajin

Sukamaju dari tiga dusun di Wukirsari. Perumusan termasuk dalam hal

menentukan model pelatihan dan materi yang dibutuhkan, penentuan peserta,

aturan main dan prinsip dalam mengelola kegiatan serta jaringan; tahap kedua

Pelakasanaan yaitu terdiri dari pengorganisasian di mana dimulai dengan

melakukan kontak dengan tokoh masyarakat dan pemerintahan desa sebelum

bertemu dengan kelompok sasaran selanjutnya tahap mengumpulkan perajin di

tiga dusun sebagai kelompok sasara yaitu dusun Cengkehan, Giriloyo dan Karang

Kulon, selanjutnya penguatan kapasitas dan pelatihan tertama dalam kegiatan ini

adalah penentuan tema, materi, peserta pelatihan dan kebutuhan selama pelatihan

ditentukan melalui diskusi komunitas seperti pada halaman 81 di atas selanjutnya

dan membangun akses melaui ; ketiga tahap akhir yaitu monitoring dan evaluasi.

Selain itu dapat ditinjau melalaui elemen detail dapat dilihat dari halaman

81-82 buku Menjemebatani Rakyat dan Negara, Pengalaman Advokasi IRE

Yogyakarta. Untuk lebih lengkapanya peneliti akan menuliskan kembali, sebagai

berikut:
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Membangun akses disampng memperkuat kapasitas dan kemampuan
perajin batik dalam hal produksi, kelembagaan dan pemasaran, penyediaan
fasilitas untuk memasarkan dan adanya wahana konsolidasi antar kelompok
peraing patut dipertmbangkan. Itulah alasan mengapa pembanguanan gazebo
meruapakan kegiatan yang didukung oleh berbagai pihak. Pemerintah desa
sebagai penyedia lahan, IRE bertanggungjawab menyediakan material untuk
pebangunan Gazebo dan pemerintah daerah membantu melengkapi
infrastruktur lainnya seperti toilet dan jalan.

Keterlibatan banyak pihak dalam membangun gazebo turut membantu
dalam pengembangan desa wisata dimana desa wukirsari ini menjadi salah
satu pilot project untuk program pemerintah daerah ini.Gazebo, samapai saat
ini  masih difungsungkan sebagai ruang konsolidasi antara kelompok
pengaring, sebagai sentra promosi kegiatan perajin, sebagai sentra areana
transaksi sosial dan budaya desa wukirsari, serta salah asset pendukung
pembangunan perekonomian desa wukirsari.Pameran setiap tahun
dilaksanakan, seperti Wukirsar Expo berhasil menyerap ribuan pengunjung
dan pedagng yang hadir untuk melihat dan membeli hasil produksi kerajinan
masyarakat.

Detail yang ditonjolkan dalam teks tersebut bagaimana pembuat teks IRE

menggambarkan keberhasilannya dalam advokasi di desa Wukirsari terkait

pemberdayaan batik bagi kaum wanita secara eksplisit pembuat teks IRE

memaparkan secara gamblang hal itu lebih daripada sebuah strategi penarik

pembaca untuk memperkuat argumentasi apa yang sudah dilaksanakan pada

kegiatan Advokasi di deaerah ini. Dengan demikian sebagai pertanggungjawaban

kegiatan maka dibuatlah teks yang begitu menarik dengan memberikan efek

penguatan pada anggapan pembaca. Hal ini terdapat pada kalimat di bawah ini:

Membangun akses disampng memperkuat kapasitas dan kemampuan perajin
batik dalam hal produksi, kelembagaan dan pemasaran, penyediaan fasilitas
untuk memasarkan dan adanya wahana konsolidasi antar kelompok
peraing patut dipertmbangkan (kalimat pertama pada teks di atas)
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Padahal semuanya itu hanyalah bermuara ingin menggering pada pembaca

melewati alur pemikirannya yang teks pembuat IRE tuliskan dengan menonjolkan

keberhasilan ‘selain membangun akses namun juga memperkuat kapasitas dan

kemampuan perajin batik dalam hal produksi, kelembagaan dan pemasaran,

penyediaan fasilitas untuk memasarkan dan adanya wahana konsolidasi

antar kelompok peraing patut dipertmbangkan.’’

Untuk bermuara pada satu tujuan yaitu membangun Gazebo yang sengaja

diletakkan pada kalimat terakhir pada paragraf ini. Jadi diketahaui tidak semata-

mata menuliskan pada sub-bab tersendiri. Misal, pembangunan Gazebo di Desa

Wukirsari. Hal ini jika dituliskan pada sub-bab tersendiri, maka unsur ekonomi,

finasial akan terasa lebih menonjol karena masalah pembangunan fisik

(pembangunan gazebo) ini akan terasa lebih sensitif dan koruptif dari pandangan

publik yang selama ini IRE melakukan aksinya dengan yang bersfat non-fisik

seperti penyadaran warga dalam program yang sebelumnya pernah dilakuakan

yaitu diskusi JaringNet mengenai masalah-masalah transisi dan reformasi yang

tengah berkembang dalam masyarakat, apalagi kalau Gazebo ini tidak benar-

benar dimafaatkan sebagaimana mestinya.

Dapat dilihat dari segi analisis elemen Grafis dalam proses ini dapat

dilihat melalaui foto di bawah ini memggabarakan adanya kegiatan advokasi di

desa Wukirsari dari program terakhir yaitu Revitalising Craftwomen of Batik

Cottage Industri in Bantul’’ itu tidak menyebutkan secara eksplisit di Wukirsari
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hanya saja untuk mempertegas dari gambar teresebut dipakai dengan gambar foto

tersebut sehingga bisa memperjelas maksud pembuat teks.

Gambar 4.4: Kegiatan penguatan pengarjin batik perempuan Wukirsari
Sumber:Dokumentasi IRE: Workshop Alam

Hal ini jika dilihat dari elemen grafis tersebut menggunakan suatu strateg

yang cukup lihai, untuk memastikan pembaca agar yakin bahwa itu adalah

kegiatan advokasi dengan wokshop di ruang terbuka, wokshop alami. Yaitu

dengan meninjolkan aspek alam yang terlihat dengan salah satunya dengan

pengambil foto tersebut dengan mengambil pohon pisang di mana pohon pisang

menggambarkan susana pedesaaan yang alami walaupun dipinggir jalan terdapat

jalan beraspal yang identik bahwa daerah tersebut telah cukup maju. Namun

pembuat teks IRE memang ingin menonjolkan suasana pedesaaan yang

berlangsung pada kegiatan tersebut. Sehingga harapannya sesusai visi-misi IRE

yang konsen pada pada masyarakat lokal tertama di pedesaan.
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3. Kontruksi Ideologi IRE Yogyakarta Dalam Pembangunan Politik Di
Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta

Pertama, program penguatan wacana demiliterisasi di tingkat lokal.

Diketahu melalui analisis sekematik diperoleh dalam teks tertulis ada banyak

pemikiran untuk mengatasi masalah keamanan dan solusinya, namun secara

realitas warga secara umum tidak mengetahui akan gerakan dari masyarakat

Wukirsari sendiri hanya para elit dusun saja yang mengetahaui dan pemerintah

desa seperti pada halaman 129-130 antara lain pada kegiatan koferensi desa

sebagai berikut:

1. Presenter: Saya kira pembentukan lembaga independen yang bisa
bekoordinasi dengan aparat terkait meruapakan langkah konkrit yang bisa
kita lakukan.

2. Peserta: Lembaga indepen itu seperti apa?
3. Presenter: sementara ini kita sudah punya GAMAN (Gerakan anti

maksiat) mungkin nanti arahnya kesecamam DPR Desa
4. Peserta: saya kira itu terlalu muluk. Kita sebaiknya berpikir praktis saja.
5. Peserta lain: Saya setuju kita berdayakan ‘Gaman’ dan Tim Reformasi

untu mengkoreksi kita semua.

Presenter: saya setuju dan berharap GAMAN dan Tim reformasi bisa
bekerjasasama dengan IRE untuk menegakan demokrasi di Indonesia.

Juga terlebih lagi pada analisis konteks sosial bahwa ada warga yang lain

yang ketika itu masih menjabat anggota BPD yang mana mewakili di daerahnya

saja sekedar mendengar saja terkait adanya Gerakan Anti Maksiat tersebut  seperti

peneliti kutip berikut ini ‘’Saya pernah dengan sayup-sayup. Prakteknya belum

pernah tahu. Sekerang tak pernah dengr lagi’’ (wawancara tanggal 2 Desember

2012). Memang sejak tahun 2000 silam, namun warga sendiri tak melihat
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implementasi di lapangan. Hal ini cukup bagi penelti memberikan penelian bahwa

pergerkan LSM ini menunjukan adanya paradigma reformis karena seperti

kegiatan-kegiatan seperti penelian, palitihan partisipasi, komukinasi dua arah,

evaluasi partisipatif menjadi jargon utama.

Ada suatu kecenderungan, karena lemahnya visi di kalangan aktivis, yang

lebih condong memusatkan kegiatannya pada proses pengorganisasian, tanpa

mempertanyakan mengapa rakyat mesti diorgisir. Terbukti hanyalah rakyat

diorganisir saja tanpa tahu kenapa harus di organisir terlebih lagi kalangan

masyarakat yang bukan tokoh masyarakat tidak tahu menahu tentang gerakan anti

maksiat tersebut seperti yang ditunjukan oleh perwakilan BPD di kala itu pun dari

perwakilan BPD.

Hal ini sekedar untuk berlatih berdomokrasi rakyat saja tidak sampai

tujuan dan hasil yang diterapkan sampai akar persoalan yang di desa tersebut. Hal

ini hanyalah sekdar untuk pembangunan masyarakat saja untuk hidup secara

domokratis  tidak berangkat dari persaoalmemang dalam prespektif ini masalah

partisipasi dan swadaya menjadi tema utama. Sejalan dengan yang diutarakan

Mansour Fakih (2008: 129) bahwa partisipasi dan swadaya tidak dianggap

sebagai nilai dan tujuan fundamental dalam dirinya sendiri. Tetapi lebih dianggap

sebagai media, pendekatan dan metodologi untuk memotivasi rakyat agar

berpartisipasi dalam pembangunan yang secara konseptual dikembangkan oleh

mereka sendiri. Tidaklah mengeherenkan jika banyak kaangan LSM tipe reformis

ini yang menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.
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Kedua, pengembangan Good Governance Dalam Konteks Otonomi

Desa. Dicermati dengan melalui analisis sisnteksis yaitu pada Koherensi

Kondisional. Dari kalimat ini menengakan mengenai pentingnya good

governance dilaksanakan. Dari kedua kalimat di bawah ini terdapat unsur

kohernsi kondisional dengan ditandai dengan pemakaian anak kalimat sebagai

penjelas. Penjelas tersebut ditandai dengan kata ‘tapi’ pada kalimat pertama dan

untuk kalimat kedua ditandai dengan kata ‘yang’.

Hanya perbedaaannya kalimat pertama sebagai penjelas negatif

maksudnya di sini progam good governance dijelasan dengan prespektif pembuat

teks IRE melalui penggambaran yang bersifat negatif dengan memandang bahwa

konsep good governance tidak lepas dari ideologi neo-liberal. Untuk lebih jelas

pada kalimat dibawah ini:

Tabel 4.11: Koherensi Kondisional Program Pengembangan Good
Governance Dalam Konteks Otonomi Desa

Penjelas negatif …..good governance sendiri itu kan juga atau suatu klausul
yang debatabel berbau neo liberalisme kuat sangat kuat, tapi
dibalik itu memang ada suatu upaya untuk mempromosikan
tentang pentinngya power and sharing antara politisi,
masyakat dan pelaku bisnis.

Penjelas positif …prinsp demokrasi yang hakiki itu penting untuk
ditularkan, dikampanyekan, ke masyakat desa. Dengan
progoram good governace.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2012
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Dari penjelas negatif penekanan pada ideologi neo-liberal terdapat pada

akhir kalimat yaitu, ‘pentinngya power and sharing antara politisi, masyakat

dan pelaku bisnis’. Hal ini menyiratkan bahwa ideology neo-liberalisme ini

berakar dari konsepsi World Bank mendefinisikan ‘governance’ sebagai

cara/sikap dimana kekuasaan digunakan untuk mengolala sumberdaya ekonomi

dan sosial sebuah Negara. Dalam laoprannya pada tahun 1994, WB

menguaraikan tiga aspek penting dalam ekologi  ‘governance’. Pertama, terkait

dengan strukur politik sebuah Negara. Bagi sebuah Negara. Bagi sangat WB,

strukur ini sangat penting pada sikap dan perilaku elit politik pada pemberdayaan

ekonomi  dan soial dikelola, artinya, kesadaran dan mentalitas elit politik dalam

strukur tersebut berperan besar dalam perubahan kebijakan.Kedua, WB

menekankan pada proses bagaimanasumberdaya ekonomi dan social tersebut

dikelola. Pengelolaan sesaui tuntutan WB selalu bertumpu pada pertumbuhan

ekonomi, biasanya berupa angka-angka pertumbuhan yang kemudian ditafsirkan

ke dalam tingkat kesejahteraan yang telah dicapai. Ketiga, kapasitas pemerintah

secara intistioonal untuk mendesain, merumuskan samapai merapakan kebijakan

WB melihat kapasitas ini berpengaruh terhadap proses kebijakan yang

dijalankan.

Di mana di sini menujukan bahwa pembuat teks IRE secara implisit

sebenarnya tidak menyetujui dengan adanya konsep neo-liberal, yang mana

pandangan IRE menggap neo-liberal itu paham yang tidak sesaui  diterapakan di
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Indonesia dengan banyak merugikan banyak pihak hanya kepentingan pasar saja

yang diutamakan sehingga akan menindas kaum miskin. Itu pandangan IRE yang

merasakan kekhawatirannya untuk diterapakan program tersebut. Sehingga hal

ini menunjukan bahwa aktivis IRE (person: dalam hal ini Sunaji Zamroni

peneliti IRE) tidak serta merta dalam ideologinya menganut neo-liberal dan

boleh jadi dalam pikirannya secara pribadi menetang ideologi neo-liberal ketika

diimplementasikan dalam gerakan aksi.

Hanya saja ideologi itu hanya pandangan aktivis semata bukan pandangan

secar organisasional sehingga adanya kegamangan tentang  penerapan program

good governece. Masalahnya ketika itu ideologi disepakati secara organisasional

maka setuju tidak setuju itulah kesepatakan bersama bahwa ternyata program

tersebut berbau neo-liberal. Berbada dari penjelas positif bahwa good

governance itu didasarkan pada prinsip demokrasi yang dianggap baik dan cocok

untuk diterapakan di Indonesia, sehingga hal itu sebagai legimitasi positif

sehingga program good governance itu dapat diterima oleh khalayak. Dari

situlah pandangan pembuat teks IRE sangat lihai dalam memaparkan suatu

argumesi sehingga dapat diterima secara umum.

Dapat dilihat dari kedua penenjelas positif maupun negatif di atas, bahwa

program yang dilaksanakan ketika itu di desa Wukirsari terdapat pergolakan

ideologi dan prinsip yang ingin dipakai dalam melaksanakan gerakannya dengan

mengusahakan agar  tidak terjadi benturan kepentingan jika ketika diterapakan di
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lapangan.  Terlihat peneliti IRE pun ada keraguan untuk diterapakan program

good governance tersebut. Namun ketika itu sudah menjadi kesepakatan bersama

akhirnya program tersebut dapat terlaksana.

Hal ini diperkuat lagi berdasarkan analisis konteks bahwa kondisi di

Indonesia pasca reformasi 1998 tampak sekali dominasi wacana ‘good

governance’ yang diperkenalkan World Bank (WB) pada tahun 1989 untuk

menunjukan kesesuaian antara kebijikan domestik suatu Negara dengan prayarat

WB. Secara implisit, wacana ‘good governance’ yang syarat kandungan neo-

liberal (M.Faisal Aminudidin, 2009:188). Wacana ‘good governce’ yang

dipopulerkan oleh lembaga-lembaga donor asing rupanya kemudian berjalalan

seiring dengan desakan merformasi birokrasi pasca desntralisasi.  Produk

perundangan desntralisasi yang memberikan kewenagan lebih besar kepada

pemerintah daerah maupun NGO terlebih lagi justru menjadi pintu masuk

pembenahan-pembenahan instituional yang didukung kuat oleh lembaga-lembaga

donor asing. Hal inilah bagi IRE bukan tidak mungkin dalam programnya masih

berbau neo-liberal.

Adapun gerakan LSM IRE Yogyakarta berparadigma reformis dengan

ideokogi develomentalisme di mana dapat ditelusuri melalui analisis Retoris:

elemen metafora. Peneliti menemukan elemen metafora pada program

pengembangan good governance dalam konteks otonomi desa yaitu pada paragraf
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ke-3 mengenai pentingnya promosi good governance. Ada baiknya peneliti

menuliskan kembali pertanyaan pembuat teks IRE sebgai berikut:

Kalau good governece dalam dimensi politik itu kebijakan seperti misalnya
Rembung desa itu bukan ruang kosong, banyak kepentingan yang saling
berkompetsi, karena itu kita sadar oh kalau begitu ibarat maju perang itu
musuh ada senjatanya.

Dari kalimat terakhir tersebut terdapat elemen metafora terdapat pada

kalimat ini ‘’ ibarat maju perang itu, musuh ada senjatanya’’. Di sini terdapat

unsur yang memberikan penekanan yang multi arti di mana hal itu sebagai ciri

khas penulisan teks IRE dengaan gaya bahasa yang terkadang orang lain harus

memikirkan dua kali.

Maksud dari kalimat itu tidak langsung dapat dimengerti secara eksplisit

namun memerlukan pendalaman lagi mengenai arti kalaimat tersebut. Dari

pernyataan ini bisa diartikan bahwa masyarakat (yang maju perang) mengahadapi

pemerintah desa (diartikan sebagai musuh) di mana pemerintah dianggap sebagai

musuh karena dominasi negara (pemerintah) atas masyarakat yang cenderung

masyarakat dirasa tertindas, tidak mempunyai kekeuatan untuk melakukan voice

kepada negara, tidak mempunyai akses untuk berpolitik terhadap pemerintah dan

tidak punya saluran yang jelas untuk mengakses pada penerintah.

Dengan demikian IRE bermaksud untuk memberikan senjata (persiapan)

kepada rakyat untuk menghadapi negara dalam hal ini pemerintah desa di mana

rakyat dibekali berbagai pengetahuan bagaimana menyarakan aspirasi kepada

pemerintah, bagaimana undang-undang dibuat agar tidak ada ketimpangan antara
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masyarakat dan pemerintah desa. Karena pemerintah telah mengetahui seluk

beluk undang-undang dan apa-apa yang menjadi sumber alokasi daerahnya.

Dengan demikian agar terlaksananya pemerintahan yang tranparan,

akuntabel maka rakyat dibekali berbagai pengetahuan untuk menghadapi negara.

Sehingga diharapakan kedudukannya dapat saling seimbang. Hal ini

menggambarkan bahwa pembuat teks IRE dalam memaparkan sebuah kondisi

digambarkan melalui sebuah kiasan. Di mana di sini ini sangat kental ideologi

yang dipengahui oleh pembuat teks IRE  secara kelembagaan maupun sebagai

aktivis IRE sendiri (dalam hal ini Sunaji Zamroni) yang melontarkan,

memparakan kalimat tersebut. Dalam hal ini aktivis IRE secara kelembagaan

mewakili ideologi yang sama secara kelembagaan, komumitas bukan sebagai

secara personal. Walaupun kadang secara personal ada perbedaan idelogi pada

dirinya.  Namun di sini melihat sebagai ideologi yang terbentuk dari yang semula

person kemudian menjadi komitas oleh karena itu di dalamnya berikan embel-

emebl suatu ideilogi yang mewakili komintasnya. Dengan demikian aktivis IRE

dipandang sebagai mewakili kelembagaannya. kembali lagi pada kiasan di atas,

bahwasannya pembuat teks dalam melontarkan kalimatnya tidak terlepas dari

ideologi yang selama ini ada dalam tubuh- (organisasi) di mana dengan kata yang

nampak begitu revolusioner denegan membubuhi kata perang, musuh dan senjata.

Bisa dilihat melalui berbagai kegiatan seperti mengkuti rembug desa

dengan menyiapakan terlebih dahalu pengetahaun warga jika dihadapankan pada

diskusi dengan pemerintah desa. Apalagi jika masyarakat tidak mengerti kenapa
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dilakukan promosi good governance di Desa Wukirsari? Hal ini sangat jelas bagi

IRE dalam melakukan aksinya tanpa melihat apa yang sesungguhnya secara

empirik terjadi di masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan sekedar obyek saja

demi program-proram IRE tanpa melihat alasan krusial kenapa di desa tersebut

dilakukan promosi good governance. Hal ini menjukan LSM ini sekdar

berpargma reformis seperti disebutkan di atas adanya semacam kegiatan-kegiatan

seperti penelilaian, pelatihan partisipasi, komunikasi dua arah, evalauasi

partisipatif menjadi jargon. Ada suatu kecenderungan, karena lemahnya visi di

kalangan aktivis yang lebih condong memusatkan kegiatannya pada proses

pengorgisasian, tanpa mempertanyakan mengapa rakyat mesti diorganisir.

Paradigma reformis ini katogori kedua pemikiran ini di dasarkan pada

ideologi modernisasi dan developmentalisme. Intinya perlunya meningkatkan

partisipasi rakyat dalam pembangunan. Hal ini seakan-akan hanya dibuat-buat

untuk berpastisipasi. Walaupun memang dalam program ini dilakukan pendidikan

politik dengan pemahaman good governance yang pada gilirannya dengan

maksud agar berproses untuk mengikuti tindakan aktif dalam berpartisasi. Lalu

terbukiti setelah adanya konflik antar dusun desa berawal dari konflik antar dusun

dalam pemilihan kepala desa dalam di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul,

Yogyakarta, pembentukan Tim Pemekaran Desa dari wilayah Singosaren dan

Pajimatan mula-mula muncul karena kekalahan beruntun calon kepala desa dari

dua wilayah tersebut, oleh calon yang diajukan oleh wilayah pucung. Walaupun

sekali lagi pengertian tersebut bukan murni dari kesdaran dari masyarakat untuk
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mengusulkan adanya pemekaran dusun tersebut, melainkan banyak elit partai

politik yang mengunggangi untuk mencari kesempatan ingin mendapatkan bagian

dari proses pemekeran tersebut. Bukan semata-mata berasal dari masyarakat akar

rumput sendiri. Dengan demikian semakin jelas bahwa LSM  ini berparadigma

reformis.

Selanjutnya berkaitan dengan ideologi develomentalisme sering kali

gagasan aksi berjuang mempengaruhi pemerintah sehingga pendekatan dan

metodologi  akan dipakai dan dipmplementasikan oleh pemerintah juga.

Kenyataan memang beberapa kebijakan, pendekatan, metodologi dan tenkik

program LSM banyak diambil alih oleh pemerintah, seperti pada program

pengembangan good governance ini diambil alih juga oleh pemerintah untuk

penataan birokrasi di lingkungan internalnya dan juga program mengenai

pendidikan pemilih juga diambil alih untuk pendidikan pemilih oleh KPU.

Ketiga, kegiatan Riset Advokasi Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola

Industrialisasi Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa.

Berdasarkan analisis skematik ditemukan ideology yang terkandung dalam

kegiatan ini. Ada baiknya peneliti ulas beberapa dokumentasi berupa teks yang

terdapat di website IRE dibagian pengalaman. Yaitu sebagai berikut:

IRE melakukan kegiatan Riset Advokasi “Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola
Industrialisasi Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa” di
Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul, dan Kulonprogo (daerah Istimewa
Yogyakarta) serta di Kabupaten Klaten dan Kebumen (Jawa Tengah). Tujuan
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umum dari kegiatan riset advokasi tersebut adalah mendorong penguatan
basis ekonomi-politik desa secara berkelanjutan melalui pengintegrasian
antara governance reform dan industrialisasi desa. Sedangkan tujuan
khususnya adalah (1) Melakukan pemetaan dan analisis proses, problem,
manfaat dan dampak industrialisasi desa terhadap kehidupan (sosial, ekonomi
dan politik) masyarakat desa; (2) Mendorong pembaharuan tata kelola
industrialisasi desa untuk membangun model baru industrialisasi desa yang
berkelanjutan; (3) Mempersiapkan kondisi sosial-ekonomi desa melalui
pendekatan wacana industrial yang berbasis pada potensi lokalitas dalam
mendorong upaya produktifitas ekonomi kesejahteraan warga; (4)
Membangun kesepahaman antara masyarakat, pemerintah, dan investor dalam
mengembangkan prinsip-prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam
proses industrialisasi desa. Hasil yang diharapkan pertama,
terumuskannya model industrialisasi desa yang berbasis pada
pembangunan ekonomi kerakyatan yang bervisi berkelanjutan
(sustainable) melalui pendekatan governance reform. Kedua,
terdesiminasikannya model industrialisasi desa berkelanjutan kepada pembuat
kebijakan di level daerah dan nasional, investor, organisasi masyarakat sipil,
perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya. Dan ketiga, meningkatnya
kesadaran kritis dan kapasitas masyarakat untuk melakukan bargaining
position dalam proses perumusan kebijakan pengembangan industri di level
daerah (Website IRE pegalaman No. 15)

Dari situlah jelas dari tujuan khusus pada no 2 ‘’Mendorong pembaharuan

tata kelola industrialisasi desa untuk membangun model baru industrialisasi desa

yang berkelanjutan’’. Dari tujuan khusus no 2 tersebut, IRE secara eksplisit jelas

bahwa IRE ingin membangun model baru industrialisasi berkelanjutan, dengan

demkian apakah yang dimaksud dengan model baru industrialisasi? Ini tidak

secara jelas disebutkan maka peneliti berpendapat bahwa agaknya model baru

industrialisasi tersebut lebih condong pada ideologi neo-liberal dengan demikian

kerena di situ juga jelas terlihat bahwa IRE ingin mendorong adanya

kecenderungan untuk berhubungan dengan pihak asing dalam hal ini bisa
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inverstor dan adanya kertelibatan pemerintah sebagaimana ditunjukan pada tujuan

khusus pada no 4 di atas ‘’ membangun kesepahaman antara masyarakat,

pemerintah, dan investor dalam mengembangkan prinsip-prinsip kemitraan dan

saling menguntungkan dalam proses industrialisasi desa ’’ juga dikuatkan pada

harapan IRE setelah riset ini benar-benar dapat diimlepentasikan di lapangan

yaitu, harapanya ‘’terdesiminasikannya model industrialisasi desa berkelanjutan

kepada pembuat kebijakan di level daerah dan nasional, investor, organisasi

masyarakat sipil, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya’’.

Berdasarakan analisis konteks di mana melalui studi pustaka dapat

diamati untuk mendukung gagasan neo-lberal, ada baiknya peneliti ada baiknya

memberikan perbandingan antara prinsip-prinsip antara ekonomi neo-liberal

dengan ekonomi kerakyatan, mengutip pendapatnya Giersch, 1961 dalam

bukunya Revrisond Bastwir (2009: 166-167), seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.12: Perbandingan antara Sistem Ekonomi neo-liberal dan Ekonomi
kerakyatan

No Ekonomi neo-liberal Ekonomi kerakyatan (sesaui dengan UUD 1945)

1. tujuan utama ekonomi neo-liberal adalah
pengembangan kebebesan individu untuk
bersaing secara bebas-sempurna di pasar

(1). Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;

2. kepemilikan pribadi terhadap alat-alat
produksi diakui

(2).Cabang-cabang produksi yang penting bagi
Negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh Negara;

3. pembentukan harga pasar tidak bersifat
alami, melainkan hasil dari penertiban
pasar yang dilakukan oleh Negara melalui
penerbitan undang-undang

(3). Bumi, air, dan segala kekayaan yang
terkandung di dalamnya dikausai oleh Negara dan
dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
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Mencermati perbedaan mencolok antara ekonomi kerakyatan dengan

ekonomi neo-liberal tersebut, ekonomi kerakyatan diposisian sebagai antithesis

ekonomi neo-liberal. Oleh sebab itu, sebagai saudara kandung ekonomi

neoliberal, ekonomi Negara kesejahteraan (keynesianisme), tidak dapat pula

disamakan dengan ekonomi kerakyatan. Keynesianisme memang peduli terhadap

penciptaan lapangan, namun ia tetap dibangun berdasarkan prinsip persaingan

bebas dan pemilikan alat-alat produsi secara pribadi. Perlu ditambahkan, ekonomi

kerakyatan tidak pula disamakan dengan ekonomi pasar sosial. Sebagai mana

yang dikemukakan Giersch, ekonomi pasar sosial adalah varian awal

neoliberalisme.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan menerut peneliti alangkah

menariknya dengan berbagai macam diskusus yang dibuat oleh pembuat teks IRE

dalam website tersebut ternyata ada ide gagasan yang ingin disampaikan kepada

publik, masyarakat Wukirsari sendiri, bahkan peneliti ternyata gagasan tersebut

mengandung sebuah ideologi neo-liberalisme.

Selain itu bukan hanya berbicara mengenai ideologi yang tersembunyi dari

program tersebut yang mencerminkan sebagai salah satu contoh pelaksanaan

LSM IRE di Wukirsari. Tak lepas pula dilihat dari segi paradigma LSM maka

peneliti dapatlah menggeolongkan bahwa dari program ini tergambar bahwa LSM

ini masuk pada prespektif Reformis yang didasarkan pada ideologi

Devolommentalisme dan Modernisasi.
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LSM ini berprespektif reformis dapat dilihat dari program ini ketika hasil-

hasil dari studinya/risetnya tak pernah dikomunikasikan, atau dibahas bersama-

sama rakyat yang secara langsung sangat berkepentingan dengan hasil tersebut.

Rakyat benar-benar dianggap ‘obyek pembangunan’. Rakyat tidak menyadari

bagaimana hasil penelitian dominan digunakan untuk memahami rakyat dalam

rangka mengkontrol dan mengendalikan LSM IRE.

Berdasarkan analisis kognisi sosial dari hasil wawancara peneliti (tanggal

4 Desember 2012) kepada salah satu pengarjin wayang Kulit di desa Pucung yang

ketika itu pernah diikutkan dalam kegiatan program ini, bahwa respon dari

program ini bahwa respoden mengatakan:

Program IRE bagus juga. Program IRE itu rencannya sangat bagus, tetapi
belum ada hasilnya sampai sekarang. Setelah kami memberi masukan-
masukan, tetapi belum ada respon. Hanya diskusi-disksusi saja tetapi hasilnya
belum terlihat. Hanya diundang untuk disuksi saja tetapi tidak ada hasilnya.

Dengan begitu tepatlah bahwa Gerakan LSM IRE ini dalam melakukan

program Riset Advokasi “Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola Industrialisasi Desa

untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa’’ ini masuk dalam katagori

presepektif reformis yang bernafaskan ideologi develomentalisme karena dalam

hal ini seperti yang telah disebutkan di muka bahwa tak ada komunikasi dari hasil

yang disampakan kepada rakyat. Hal ini senada seperti yang disampaikan oleh

Olieveira dan De Olieveira, 1975 dalam bukunya Mansour Fakih (2008: 154)

bahwa paradigma rakyat ditempatkan sebagai obyek pembangunan yang
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didasarkan pada asumsi bahwa rakyat tidak dapt memecahkan masalahnya sendiri.

Sebagian besar rakyat dianggap terbelakang sehingga seolah-olah ada kewajiban

bagi para ahli untuk memecahkan masalahnya. Untuk itu LSM ini perlu melakukan

penelitian. Sebagai obyek penelitan, rakyat diindentifikasi, diukur, dibedah

dan diprogram dari luar oleh para ahli yang mewakili masyarakat.

Masyarakat dominan, dengan bantuan para peneliti, menentukan tujuan

‘pembangunan’ rakyat dan metodologi mencapainya.

Sehingga dapat terlihat bahwa dari program in hanya sekedar riset saja

untuk memetakan, mengidentifikasi, diukur, terlebih lagi dibedah yang secara

tidak langsung masyarakat merasa dikuliti apa yang sebelumnya tidak diketahui

oleh para peneliti dan pada akhirnya tak ada hasil yang disampaikan ke

masyarakat lagi. Hal ini hanyalah seperti tipuan belaka di mana hasilnya tidak

untuk masyarakat yang sebelumnya diikutkan untuk berpartisipasi, namun bisa

saja itu untuk keperluan pribadi peneliti atau untuk meloporan hasil-hasil tersebut

kepada pihak pendonor yang mendukung program. Maka perlu patut

dipertanyakan, di manakah akuntabilas LSM terhadap publik dalam hal ini

masyarakat ekonomi/masyarakat Wukirsari yang dijadikan sasaran untuk

ketercapaiannya program? Hal ini perlu menjadi cacatan bagi LSM IRE sendiri

untuk memperbaiki kinerjanya walaupun tak dapat dipungkiri LSM bekerja

dengan kerangka waktu yang ditentukan di mana mana apabila proyek telah habis

dari waktu yang telah ditentukan, maka LSM ini tak dapat bekerja di daerah
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sasaran yang memungkinkan hasil-hasil riset yang telah identifikasi dari

masyarakat tak dapat lagi dikomunikasikan kepada masyarakat pula karena

jangka waktu di daerah sasaran sudah selesai. Dengan demikian diketahui bahwa

LSM ini tergolong generasi tipe ke dua (2) yaitu berorientasi pada gerakan

pembangunan masyarakat. (dalam buku David Corten, mengenai klasifikasi

generasi  strategi LSM-Pembangunan: Genarasi-generasi Keempat, 2002: 191).

Keempat, kegiatan ”Revitalising Craftwomen of Batik Cottage Industri

in Bantul’’.Ideologi yang tersembunyi dalam program ini terlihat pada elemen

skematik. Adapun prespektif yang di gunakan dalam kegiatan program ini adalah

menggunaan paradigm reformis dengan ideologi develomntalisme di mana dapat

dilihat secara jelas dari cara merencanakan program pada umumnya mulai dari

need assesement perencanaan, pengimplementasian serta evaluasi dengan jadwal

yang ketat.  Salah satunya seperti pada tahap persiapan terdapat need assessment

sebagai berikut:

Tahap Persiapan
Need assessment

Kebutuhan akan kemampuan produksi batik hingga proses penjualan sejalan
dengan kebutuhan pemerintah desa Wukirsari untuk mewujudkan desa wisata
yang menampilkan banyak kerajinan kecil dengan kerajinan batik tulis
sebagai ciri khas kerajinan di Dusun Cengkehan, Giriloyo dan Karang Kulon.
Berdasar pada situasi seperti inilah kami merancang sebuah kegiatan
pemberdayaan komunitas perajin dengan prioritas pada tiga hal, yaitu
memperkuat kapasitas produksi dengan meningkatkan keahlian, modal dan
akses pasar, penguatan organisasi dan kelembagaan kelompok perajin batik
untuk mengembangkan wilayahnya sebagai pusat industri. Terakhir,
memperkuat desa sebagai pusat kerajinan dan seni, serta menjadikan kerajinan
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batik sebagai masterpiece desa Wukirsari dalam rangka mengembangkan desa
wisata. (Halaman 79, Buku Menjembatani Rakyat dan Negara: Pengalaman
Advokasi IRE Yogyakarta).

Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam program pelatihan ini

mengembangkan yaitu memperkuat kapasitas produksi dengan meningkatkan

keahlian, modal dan akses pasar, penguatan organisasi dan kelembagaan

kelompok perajin batik untuk mengembangkan wilayahnya sebagai pusat industri.

Terakhir, memperkuat desa sebagai pusat kerajinan dan seni dalam hal ini dapat

dicermati bahwa model pengembangan seperti ini menunjukan ideologi

develompentalisme dan prespektif reformis di mana masyarakat tanpa

mempertanyakan kenapa massyarakat dilatih, diagendakan, secara ketat menurut

jadwal. Hal ini paradigm LSM masih bersifat refomis dalam kaitannya ini juga

sama hal masyarakat tidak mengetahui kenapa dahulu IRE bergerak pada aspek

politik lalu pada program ini mengara pada gerakan bidang ekonomi.

Hal ini sejalan hasil wawancara di mana pada analisis ini berdasarkan

analisis kognisi sosial bahwa bisa dipahami pembuat teks IRE cenderung yang

tadinya bergerak pada isu politik namun pada program ini bergerak pada isu

ekonomi. Karena menerut pendapat teks pembuat IRE adanya gempa bumi yang

melanda sejak tahun 2006 lalu. Padahal sebenarnya menjadi agak aneh ketika

gerakanya berubah menjadi bergerak pada bidang ekonomi. Dan menurut

pengajin batik ibu zuninah (hasil wawancara tanggal 2 Dember 2012) itu beliau

tidak tahu menahahu kenapa IRE bergerak pada sektor ekonomi padahal menerut

beliau sebelumnya memang IRE bergerak pada bidang politik. Hgal ini jika
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diteluseri lebih lanjut pada program ini sebagai kelanjutan dari program

sebelumnya yaitu kegiatan Riset Advokasi Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola

Industrialisasi Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa di mana

menyalurkan ideologi neo-liberal.

Dalam program ini tidak jauh berbeda dari program sebelummnya yang

masih bernuansa neo-liberal. Seperti pdibangunnya gazebo sebagai perwujudan

untuk ajang promosi batik. Memang tak cukup untuk menerima sebuah gagasan-

gagasan itu, hal ini seperti mengekabuhi warga seolah-olah dengan pembangun

gazebo itu untuk memepetahanakan keaslian daerah setempat namun tak lebih

dari itu ternyata ada unsure yang sengaja dimasukan melalui perubahan mental

warga wukirsari dengan adanya keorgansasian tersebut lebih dari pada adanya

perubahan sikap untuk saling bersaing ketika ada pameran batik di gazebo

tersebut. Ini memungkinkan adanya sikap yang individualis yang terjadi antara

kelompok batik yang satu dengan yang lain. Tak ubahnya seperti miniature pasar

bebas di pedesaan.

Hal serupa juga dapat dilihat dari segi analisis konteks jika melihat

pekembangan industri kecil sebenarnya sudah sejak tahun 1970-an dikemukan

oleh Loekman Soetrisno (1991: 47)  yang tak lepas dari kebijakasaan industrial

yang  ditempuh oleh pemerintah industri Indonesia di mana kebijakan ini

diarahkan untuk menaikan produktivitas industri yang ada di Indonesia untuk
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memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan akhir-akhir ini untuk ekspor, dengan

menganjurkan penaman modal dan peggunaan teknologi modern.

Pemerintah orde baru memang menghadapi suatu pilihan yang dilematis

ketika pemerintah mulai melakukan pengembangan industri sandang di Indonesia

berupa pilihan bagaimana mengatasi kesulitan sandang rakyat Indonesia pada

saaat itu. Di mana industri kecil dari hasil kebijaksaan pemerintah tersebut

termasuk industri batik. Masa keemasan industr batik sejak tahun 1950-an sampai

dengan 1970-an. Ketika batik tulis dan batik cap laku sangat keras. Walaupun

terjadi persaingan yang keras permintaan akan batik tulis dan batik cap dipasaran

masih cukup banyak sehingga produsen tetap mampu memproduksi kedua jenis

produk tersebut dengan penuh. Situasi berubah sesudah tahun 1970-an dengan

munculnya industri batik printing. Munculnya batik printing dampaknya sangat

dirasakn oleh penguasahha industri rumah tanggga batik dan industri kecil batik

yang kebayakan menghasilkan batik tulis kasar dan cap. Kualitas produk mereka

yang rendah tidak mampu menyangi produk dari industri batik printing yang

berkualitas lebih tinggi. Situasi menjadi lebih parah karena adanya proteksi yang

diberlakukan oleh Negara-negara yang semula mengimpor batik dari Indonesia

untuk melindungi industri batik dalam Negara mereka seperti Malasyia.

Menurut sejarahnya masih dikemukan oleh Leokman Soetrisno (1991:

50), pengarjin dari desa memosok produksinya kepada pemroses di kota sebagai

pembelinya dan pemasarannya. Ada hubungngan tersebutadalah mengembalikan
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huban pemroses dan pengarjin ada kemungkinan hilang kaerena kesalahan

pembinaan dan mengakibatkan pengarjin mengalami kesulitan dalam

memasarkan.

Hal inilah yang sesungguhnya yang ingin IRE kembangkan pada waktu

gempa bumi di Bantul bukan karena gempa buminya namun karena adanya pola

yang sejak dulu terjadi pada masyarakat desa terkait dengan permasalahan

industri batik di pedesaan di mana masalahnya adalah sepeti yang diungkapkan

Loekman Soetrisno di atas bahwa adanya masalah hubungan antara pengarjin di

desa dan kota. Di desa anyalah sebagai pemosak prouksi kepada tengkulak di

kota. Di mana tengkulak di kota mempunyai kapasitas pemasaran yang lebih

darpada di desa. Dengan demikian IRE memiliki konsen pada penguatan jaringan,

kelembagaan, produksi serta pemasaran di mana IRE sendiri adalah kompenen

civil society yang mampu menjadi jembatan permasalahan tersebut. Tak dapat

dipungkiri bahwa LSM ini seperti yang dikemukan di muka pada elemen analisis

teks dalam melakukan aksinya menggunakan paradigm reformis dengan ideologi

delovemnentalisme sangat diketahui sekali dengan penelurusan sejarah pada

perkembangan industrialisasi pedesaan khususnya batik, hal itu adalah dari

kebijaksaan dari pemerintah rezim orde baru untuk meningkatkan sandang di

Indonesia termasuk batik dengan munuculnya batik printing yang laku keras di

pasaran. Walupun kebjasanaan tersebut cukup untuk memnehi kebutuhan sandang
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di Indoesia dan menguntungkan kepentingan ekonomi makro akan tetapi bagi

industri kecil batik yang pada umumnya menggunaan batik tulis atau cap.

Hal itu juga sama apa yang dilakukan oleh IRE di mana gagasan IRE

malah memperkuat rezim orde baru pantaslah bahwa LSM ini masih

berorientasi pada paradigma refomis yang tak lebih dari konsultan

pembangunan ketimbang sebagai bagian dari gerakan rakyat. Pandangan ini

cenderung melihat LSM sebagai konsultan pembangunan yang memiliki

komitmen kuat terhadap kaum miskin, dan cenderung melihat peran LSM sebagai

mitra rakyat.  Permasalahan ini berakar pada sejarah keberadaan LSM di

Indonesia. Di mana LSM IRE berbentuk yayasan yang bernaman yayasan IRE

Flamma. Dengan bentuk yayasan ini menyulitkan bagi LSM untuk berintegrasi

dengan gerakan rakyat seperti pendapatnya Maunsor Fakih (2001: 170) bahwa

yayasan cenderung menjadi organiasasi yang nondemokratik, hirakis dan tertutup.

Karakteristik tersebut menjadi lebih rumut dengan kenyataan bahwa majoritas

sumber keungan mereka berasal dari lembaga dana internasional yang

menysaratkan bentuk orgnisasi modern agar bisa bekerjasa dengan mereka.

Terlihat pada program ini bahwa adanya perisitiwa gempa bumi di Bantul

dan melihat adanya roda perekomian lesu maka melihat peluang itu, IRE bergerak

untuk memperdayakan perempuan-perempuan batik di giriloyo. Walupun

menerut peneliti seperti pada elemen kogisi sosial hal itu kurang tepat sasaran
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karena IRE  diaggap warga bergerak untuk membuka kesadaran warga dalam

berpolitik, melakukan pendidikan politik. Sebenarnya dalam visi-misinya untuk

membuka kesadaran hidup secara demokratis namun nampaknya IRE tak mampu

menstranferkan gagasan demokrasi Pancasila pada warga pengarjn batik. Warga

tak mengerti akan gagasan demokrasi yang terintegralkan melalui kegiatan

penguatan pembatik permpuan tersebut. Dari hasil wawancara bahwa salah satu

pengajn batik tak tahu menahu persolan politik karena IRE dianggap selama ini

bergerak dalam ranah politik. Berarti pendidikan politik yang lakukan oleh

fasilitator IRE belum berhasil.

Hal ini hanyalah ketika gempa bumi di Yogyaarta, sudah barang tentu

dana bantuan pemerintah dalam negeri maupun luar negeri bergulir tak lepas pula

banyak LSM masuk di desa tersebut, juga IRE  yang sejak dulu sebelum gempa

telah ada di situ. Otomatis komunikasi LSM IRE dengan warga cukup mendalam

dan sudah seperti saudara di sana sehingga memudahkan IRE untuk melakukan

kegiatan pemberdayaan batik walupun itu kalau boleh peneliti maksud’ cenderung

mengarah pada kepentingan ekonomi’ lebih-lebih pada kepentingan pendonor

asing dari pada substansi  visi-misi gerakan itu sendiri. Sehingga itu pula

masyarakat well come saja walupun IRE bergerak pada bidang ekonomi dengan

mengarah pada kecenderngan ideologi neo-liberal.
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4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan politik di
Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

Pertama program pengembangan wacana demiliterisasi di tingkat

lokal. Dilihat dari analisis kognisi sosial bisa diamati dari skema peran yaitu

berubungan dengan bagaimana seseorang memandang dan menggabarkan

perannya. Di sini pembuat teks IRE  pada program ini adalah Bambang Hudayana

sebagai peneliti senior Spesialis Antrologi dan juga merupakan pengajar di UGM

yang memang sangat dipengahui pemikiran akademik dengan pengetahuan secara

teori yang matang yang memepengahui teks itu diproduksi dan ketika

memberikan pelatihan dalam hal ini berkududukan sebgai peneliti IRE  memang

sangat membumi di mata masyarakat Wukirsari walaupun domainnya orang

akademisi namun sikap dengan gaya bahasa dengan masyarakat Wukirsari bisa

berbaur sehingga masyarakat wukirsari berkesan walupun ketika teori diterapkan

di masyarakat itu kurang sesuai.

Program pengembagan demiliterisasi ini secara teoritik masyarakat

Wukirsari belum bisa memahami arti dari demiliterisasi baik peerintah desa

sendiri maupun masyarakatnya. Hal ini sebagai salah satu hambatan

pelaksanaannya ketika gagasan yang disampaikan oleh IRE bersifat akademik

ketika diterapakan di masyarakat kurang mendapatkan pendalaman demokrasi

yang cukup dalam tataran pemekiran maupun pelaksanaan di lapangan. Bahasa

akademik dan praktek pemerintah desa maupun masyarakat yang timpang.

Sehingga menjadi salah satu kendala tersendiri bagi IRE.
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Selanjutnya dilihat dari analisis konteks di desa Wukirsari upaya LSM

IRE untuk menyebarkan wacana demiliterisasi di tingkat lokal sebagai uapaya

untuk lebih waspada jika ada tekanan-tekanan militer yang berpengruh pada pola-

pola gaya militerisme yang dilakukan oleh sipil. Karena memang sejak orde baru

ABRI masih kuat mempengahui politik pedesaan yang memposisikan dirinya

berpengaruh pada segala bidang kehidupan baik politik sosial, budaya yang

memnpenguruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh birokrasi desa. Otomatis

gaya militerisme masih kuat pada saat itu hal itu pula mengkibatkan kekerasan

pada masyarakat sipil. Memang kekerasan yang dimaksud bukanlah kekerasan

secara besar-besaran, jika melihat konteks desa kekresan bisa karena perkelahian,

pencurian.

Hal tersebut menerut peneliti kurang bijak jika isu demiliterisasi

diterapakan, peraturan jika mengambil istri orang akan dibunuh ramai-ramaiv

secara adat dibenarkan namun secara sosiologi hukum tidak dibenarkan seperti

yang diungkapkan mantan Lurah Wukirsari 2005 dengan demikian IRE hanya ada

upaya untuk mengurnagi kekerasan tersebut dengan tidak main hakim sendiri. Di

desa Wukirsari. Kareana selama ini masyarakat Wukirsari tidak adanya IRE pun

sudah mengerti bagaimana menjaga keamanan di desanya tanpa harus melibatkan

meliter. Mereka mempunyai hukum adatnya sendiri untuk menjaga keamanan.

Seperti halnya adanya
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Hambatan bagi IRE dalam melakukan penyadaran bagi warga dengan pola

lama dan adat istiadat di Wukirsari memenuhi kendala tersendiri untuk lebih

bersifat akomodatif dan tidak menyinggung aspek sosial-budaya yang telah

mengendap lama

Melihat garis besar mengenai desa tersebut memang isu demilirisme

seperti analisis teks, kognisi sosial di atas hanyalah terlalu muluk-muluk saja.

Padahal memang di masyarakat sudah memiliki dasar-dasar norma yang ada sejak

dulu.

Pada tahun sekrang era reformasi desa tersebut sudah menampakan

berbgai organisai untuk menjaga keaaman seperti Forum Kemitraan Polisi

Masyarakat (FKPM) yang mana akan lebih teroganisir oleh pemerintah desa untu

menjaga keamana. Hanya saja sering kali pemeritah desa sendiri melakukan

dalang dari kerusuhan dalam antar konflik warga dengan maksud seperti kepala

desa ketika peneliti melakukan wawancara 28 November  2012 agar masyarakat

sadar sendiri, walupun mereka dlerai, dipenringkan jika belum tersalurkan emosi-

emosinya akan menjadi konflik yang berkepangan, maka kepala desalah yang

mendesain kerusuhan tersebut. Bila melihat situasi di atas pantaslah kalau masih

terjadi militerisme di kalangan sipil. Walupun sudah ada forum-forum yang

dibentuk untuk menjaga keamanan.
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Kedua, program pengembangan good governance di tingkat local.

Ditemukan pada elemen skematik bahwa hambatan yang paling utama adalah

ketika konsep good governance belum bisa ditangkap oleh warga maupun

pemerintah desa yang mana karena adanya prespektif yang berbeda-berbada dari

konsep good governance. Bahwa adanya prespektif admistratif, politik atau

hukum. Masing-masing konsep tersebut warga belum bisa membedakan.

Pembuat teks IRE  bahwa ia menjelaskan bahwa dimensi good

governance dengan melihat aspek politik  sebagai berikut :

Jadi ada mahzabya sendri-sendiri ada sifatnya admistratif, tengah, politik.
Kita cenderung memlih yang politik, kalau ada admistratif itu kan mudah,
good governance sik penting nek arep ana rapat ngundang wong tani, seperti
itu. pemuda diorganisir, baru kalau ada forum bersama itu kan kemerin itu
antar elemen itu. Kalau admistratif yang penting teko yooo…. (paragraf ke-2)

Kalau good governance dalam dimensi politik itu kebijakan seperti misalnya
Rembung desa itu bukan ruang kosong, banyak kepentingan yang saling
berkompetsi, karena itu kita sadar oh kalau begitu ibarat maju perang itu
musuh ada senjatanya (pargaraf ke-3)

Dari sekian itu memanag good governance memiliki arti yang berbeda-

beda dan dimensi-dimensi yang berbeda pula, pembuat teks menegaskan bahwa

good governance yang dimakasud adalah dimensi politik seperti yang telah

dijelaskan di atas. Peneliti memberikan penekanan di sini bahwa ada dua model

yang pertama good governece cenderung bersifat politis seperti yang dijelaskan

di atas dan good governance cendurung mengarah pada kepentingan ekonomi

seperti pada kegiatan promosi tersebut bukan hanya melbatkan pemerintah desa

saja tetapi pelaku ekonomi. Demikian muncul penekanan secara berulang-ulang
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pada paragraf 9, padahal memang alurnya pendahuluan terletak pada paragraf 2

dan paragraf 1. Namun ketika peneliti mencermati lagi ternyata konsep good

governance yang dikemukan oleh pembuat teks muncul lagi pada paragraf 9.

Akan lebih baiknya peneliti menuliskannya kembali.

Kesepakatan-kesepakatan itu mucul dari masyarakat itu sendiri, seperti yang
sudah disebut tadi.Yang namanya good govence itu suatu konsep menyatukan
sumber-sumber kebijakan dalam pemerintahan itu tidak melulu, tidak semata-
mata bersumber dari lurah, pamong desa. Dalam konsep itu.

Terlihat dari situ sangat kental untuk menekankan bahwa konsep good

governance yang lebih cenderung pada konsep neo-liberalisme yang acuannya

pada bank dunia terlebih lagi kegiatan ini didanai oleh lembaga donor The Ford

Foundation yang tersirat lebih memtingkan kepentingan finasial daripada tujuan

awalnya yang lebih hakiki dengan menyesuaikan program dari usulan proposal

program IRE agar memancing untuk disetujui oleh lembaga donor sehingga

akhirnya program pengembangan good governance tersebut disetujui padahal

hanya mengaburkan subtansi pelaksanaannya di lapangan yang kurang mengenai

bahkan boleh dibilang hanya mengada-ada saja.

Hal ini memang tak lepas dengan syarat kepentingan finansial adanya

kegitan promosi good governance dan sesungguhna akar dari goood governance

tersebut dari perislahan bank dunia dan berbau neo-liberal. Dengan demikian

yang menjadi pertahyaan penting, untuk siapakah good governance itu

diperuntukan? Apakah benar itu untuk kepentinga masyarakat Desa Wukirsari?
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Ataukah pemerintah desa? Atau sama sekali tidak dtujukan pada elemen yang

menjadi sasasan pengembangan good governance? Bisa saja malah hanya

menguntungkan aktivis LSM sendiri?

Tentu hal itu menjadi pertanyaan yang krusial dengan hanya bisa dijawab

ketika ada output yang bisa dirasakan oleh antara elemen baik masyarakat sipil,

masyarakat ekonomi dan masyarakat politik yang dijadikan desa sasaran. Jika pun

tidak terlihat adanya partisipasi dari mereka untuk memepengahui sistem politik

di daerahnya maka hanyalah strukur infra politik itu akan mampat dan tidak

tersalurkan untuk kebijakan bersama yang akan mengarah pada kecurigaan

kinerja LSM  yang kurang memberikan efek-efek  dalam pembngunan politik.

Hal inilah yang menjadi hambatan IRE Yogyakarta dalam melakukan

pembangunan politik ketika elemen-elemen masyarakat apatis  dengan program-

program yang dikampanyekan setlah pelatihan berikutnya masyarakat enggan

untuk berpartisipasi dan adanya anggaan warga untuk kurang sadar untuk

berpatisipasi politik di desanya.

Jika dilihat dari analisis latar, bahwa sepert disampaikan pada analisis

skematik, bahwa dalam analisis latar ditemukan tidak adanya alasan yang jelas

kenapa program pengembangan good governance ini dilaksanakan di Wukirsari.

Latar dari program ini terdapat pada paragraf ke dua, itu mempertegas lagi bahwa

pembuat teks IRE melakukan itu karena prinsip demokrasi yang hakiki dan

menyarai pegesan bahwa prinsip yang hakiki tersebut haruas ditularkan dengan
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memberikan penejalasan lagi bahwa bukan sekedar persolan admistrative saja

namun secara politis. Peneliti ada baiknya menuliskan kembali pernytaan

pembuat teks di bawah ini:

Nah prinsp demokrasi yang hakiki itu penting untuk ditularkan,
dikampanyekan, ke masyakat desa. Dengan pgoram good governace. Namun
kita hati-hati dalam memepromosikan itu, good governance sendiri kan ada
blok-bloknya. Jadi ada mahzabbya sendri-sendiri ada sifatnya admistratif,
tengah, politik. Kita cenderung memlih yang politik, kalau ada admistratuf itu
kan mudah, good governance sik penting nek arep ana rapat ngundang wong
tani, seperti itu. pemda diorganisir, baru kalau ada forum bersama itu kan
kemerin itu antar elemen itu. Kalau admistratif yang penting teko yooo….

Terlihat bahwa begitu lihainya pembuat teks IRE dalam menuturkan

berbagai teori untuk dijadikan latar belakang promosi good governance itu yang

malah akan mengabaurkan persoalan yang sesunggunhnya terjadi di masyarakat.

Kenapa pembuat teks IRE tidak menyeratakan alasan yang lebih substansif pada

akar persolan desa yang andikan latar belakang atau alasan untuk promosi good

governance itu. Ini malah mengaburkan prinsip good governance itu sendiri di

tubuh lsm IRE. Di manakah letak trasparansi antara LSM dengan masyarakat?

Walupun transpransi yang dituangkan dalam sebuah website IRE, namun

tranransi tersebut belum bisa menjawab persaolan penting mengapa perlu adanya

promosi good governance itu di desa Wukirsari. Hal ini mengabaikan adanya

masyarakat yang dijadikan sasan pemberdayaan. Yang justru hal ini menjadi

hambatan bagi LSM IRE sendiri yang dalam visi-misinya konsen pada

masyarakat lokal ternyata hal ini dapat dicermati hanya untuk memenuhi agenda
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pendonor yang pada gilirannya akan menghilangkan roh penerapannya

dilapangan.

Hal ini sejalan dengan analisis detail di mana melalai ujaran pembuat teks

di menyebutkan sebagai ’kegiatan kampanye’ sepertinya agak janggal jika

dbandingkan teks tertulis dari tulisan pada website IRE dengan menuliskan

’Program Pengembangan Good Governance Dalam Konteks Otonomi Desa’

dari situ terlihat menyiratkan adanya 2 kata kerja yang berbeda pertama

mengenai:

Tabel 4.13: Perbedaan Kampanye good governance dan Pengembangan
good governance

Kegiatan kampanye, promosi good
governance

Pengembangan good governance

Sumber: Website IRE, Wawancara, 2012

Antara dua kata tersebut sangat berbeda pemaknaannya, yang pertama

kalau kampanye bisa dimasudkan untuk mempromosikan sesautu hal yang

dianggap baru dan sebelumnya belum pernah ada maka penting dan perlu untuk

dikampanyekan kepada warga wukirsari. Kampanye itu dilakukan tahun mulai

awal tahun 2001 hingga akhir 2002 yang mana era ini sudah masuk era reformasi

ketika pemerintah Gusdur  yang ketika dalam pemerintaannya salah satu agenda

pentingnya untuk penataan lembaga brokrasi tertama membangn good

governance di lingkup pemerintahan. Tak lepas pula menuntut LSM IRE yang

dipandang setelah Indonesia mengambil sistem pemerintahan demokrasi, muncul
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peluang baru bagi pendonor asing masuk lewat pintu yang salah satunya melalui

LSM. Konsep-konsep good governance ditujukan juga bagi pengembangan di

desa-desa bukan hanya di lingkungan pemerintah pusat saja.

Hal ini bisa jadi menjadi ambguitas tersendiri. Di lain pihak, Indonesia

sangat diuntungkan dengan momentum yang seperti adanya pelatihan-pelathan

mengenai tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh LSM IRE

yang sangat positif bagi tercipatanya konsolidasi dan pendidikan politik bagi

warga, di sisi lain menjadi cendurung liberal dengan dana-dana asing yang masuk

untuk pengembangan program pelatihan good governance, namun disayangkan

tidak menyentuh pada persoalan di lapangan yang dijadikan desa sasaran sepert di

Wukirsari salah satunya. Terkadang masyarakat sudah enggan untuk melakukan

perubahan walupun dengan cara atau metode pelatihan bagaimana pun, karena

masyarakat sendiri sudah memilik dasar-dasar kebajikan yang sejak dulu ada

walupun banyak juga masyarakat yang senang dengan konsep-konsep good

governance seperti itu. Sehingga hambatan LSM IRE untuk menyadarkan agar

mengikuti pelatihan program ini menemui kesulitan dari berbagai tahap-taap

pelatihan dketahui perserta sudah agak berkurang karenanya sebaga salah satunya

adanya pragmatisme di dalam masyarakat.

Selanjutnya jika ditinjau dari analisis kognisi sosial bahwa program

ini diketahui dapat diterapkannya di Wukirsari hanya persoalan personal saja

karena sudah memiliki kontak person di Wukirsari sehingga mengaburkan

substansi permsalahan yang sesungguhnya apakah desa tersebut demokratis atau
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tidak. Seperti hasil wawancara mengenai kenapa program itu dilakkan di

wukirsari? Dari pembuat teks IRE menyatakan bahwa hal ini karena hanya pilot

project saja dan masih terdapat kontak person dengan masyarakat Wukirsari.

Dengan memepertimbangkan bisa dijak bekerjasama dengan pemerintah desa.

Dalam kalimat berikut terlihat bahwa anggapan IRE hanyalah sekedar adanya

kontak person dengan masyarakat wukirsari dan segala pertimbangannya. Untuk

mempermudah ujaran pembuat teks IRE, maka peneliti ada baiknya

menuliskannya kembali:

Sumber kebijakan itu selain yang disebutkan tadi. Kebjakan itu ‘pasti’ kapan
pamong desa berangkat ke kantor. ‘’Kenapa IRE Yogyakarta dijadkan sasaran
promosi good governance salah satunya di Wukirsari?’’ ya itu hanya piloting
project dan kebetulan dulu itu punya kontak person dengan mereka’’.

Kami juga pertimbangkan juga dimana pemerintah desa, masyarakat desa,
well come mau kita ‘istlahnya promosikan tentang desa. Yo nek (kalau
misalnya) misalnya lurah atau pemerintah desanya ogah-ogahan. Kita
kerjasama model-model mau atau tidak.

Dengan begitu terlihat dalam program ini menurut peneliti hanyalah

persaolan secara personal saja yang mana terlebih lagi pada pemerintah desa

sendiri yang mempunyai hubungan kedekatan secara personal dengan IRE

sehingga memudahkan program-program IRE dapat menancap di desa Wukirsari

walupun sebenaranya IRE tidak melihat secara substansitif alasan

pengembnamgan good governance yang lebih mempunyai makna. Misalnya,

apakah di desa tersebut kurang demokratis sehingga perlu adanya pengembangan

good governance. Dari situ pula IRE kurang bisa mememetakan masalah yang riil
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yang sesungguhnya terjadi pada persaolan desa. Program itu sekedar dipakasakan

untuk memenuhi program yang disesuaikan oleh mitra IRE di mana yang

dimaksud di sini mitra pendonor program pengembagnan good governance

tersebut.

Lebih jauh lagi bahkan akan mengabrkan visi misi IRE yang katanya

konsen pada persaolan desa, ingin desa yang mandiri dan memajukan desa untuk

kehidupan yang lebih demokratis. Namun pada kenyataanya hanyalah berbanding

terbalik yang mana boleh jadi di sini kekuatan sinergi IRE dengan masyarakat

Wukirsari tidak nampak dalam artiannya program-program yang ditularkan pada

masyarakat tersebut tidak terlalu mengena, tidak terlalu memberikan dampak

yang besar bagi perubahan, pendalaman demokrasi pada masyarakat. Hal inilah

yang menjadi hambatan IRE ketika kampanye program good governance menjadi

timpang, yang hanya menguntungkan pemerintah desa saja, dan masyarakat

kurang terkena efek dari perubahan politik tersebut. Walaupun di sisi lain secara

personal mayarakat wukirsari dapat menerima jika akan diadakan lokaraya,

masyarakat wukirsari “menghormati” untuk sekedar datang. Namun secara

substansif gagasan yang ditularkan IRE kurang bisa diterima masyarakat.

Berdasarkan analisis konteks bahwa hambatan yang lainnya adalah

bahwa sistem yang telah lama mengendap di desa wukirsari di mana dengan

demokrasi yang bersifat kekeluargaan akan sulit bagi IRE untuk merubah sistem

domokrasi yangcenderung sifatnya liberal. Gagasan yang ditularkan kepada

warga terkadang tidak sama dipahami oleh masyarakat. Hambatan pelaksanannya
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adanya akses kurang kepercayaan warga terhadap ide-ide IRE Yogyakarta karena

adanya kekecawaan warga terhadap IRE sebagai ekses tradisi demokrasi warga

desa yang berasaskan kekeluargaan, sementara IRE berasaskan Neo-liberal

individualis seperti dukungan pendonor yang berlatar belakang neo-liberalisme

seperti Ford Fondation yang dikemukankan di atas.

Ketiga, kegiatan Riset Advokasi Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola

Industrialisasi Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa.

Hal itu seperti dalam analisis skematik di mana IRE hanya bersifat

mengharapakan dari program tersebut seperti di bawah ini:

Hasil yang diharapkan pertama, terumuskannya model industrialisasi
desa yang berbasis pada pembangunan ekonomi kerakyatan yang bervisi
berkelanjutan (sustainable) melalui pendekatan governance reform.
Kedua, terdesiminasikannya model industrialisasi desa berkelanjutan kepada
pembuat kebijakan di level daerah dan nasional, investor, organisasi
masyarakat sipil, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya. Dan
ketiga, meningkatnya kesadaran kritis dan kapasitas masyarakat untuk
melakukan bargaining position dalam proses perumusan kebijakan
pengembangan industri di level daerah (Website IRE pegalaman No. 15)

Pada pernyataan di atas diketahui bahwa hasil-hasil risetnya tiidak pernah

dikomunikasikan kepada warga. Hambatannya dalam pelaksanaan ini cukup bisa

dicermati ketika hasil-hasil riset tertampung, IRE menemuni hambatan dalam

mengkomunkasikan kepada masyarakat hal ini disebabkan karena IRE untuk

program ini kurang mampu menjalain akses kepada perntah di atasnya untuk

menjamin industri-industri di bantul. Karena tujuan awalnya agar industri-industri

di desa-desa dapat terjamin oleh pemerintah kabupaten maupun propinsi. Hal ini
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menjadi hambatan tersendiri bagi IRE untuk menjalin akses dikarena kan juga

tipe LSM  ni berjangka proyek sehingga keberlanjutan industri-industri terhenti

ketika LSM ini sudah habis masa proyeknya.

Sama halnya analisis konteks dari hasil wawancara peneliti (tanggal 4

Desember 2012) kepada salah satu pengrajin wayang Kulit di desa Pucung yang

ketika itu pernah diikutkan dalam kegiatan program ini, bahwa respon dari

program ini bahwa respoden mengatakan:

Program IRE bagus juga. Program IRE itu rencannya sangat bagus, tetapi
belum ada hasilnya sampai sekarang. Setelah kami memberi masukan-
masukan, tetapi belum ada respon. Hanya diskusi-disksusi saja tetapi hasilnya
belum terlihat. Hanya diundang untuk disuksi saja tetapi tidak ada hasilnya.

Hambatan lainya bahwa dari analisis konteks dapat ditelusuri bahwa

adanya konsep industrialisasi yang dibawa IRE di desa Wukirsari menemui

hambatan tersendiri di mana IRE membawa misi industrialisasi yang bersifat

indivialis dengan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melihat aspek-aspek

sosial kemasyarakat yang di timbulkan berbeda dengan masyarakat Wukirsari di

mana home industri yang bercorak kekekuargaan bagi IRE sulit untuk

merubahnya.

Melihat dari pengalaman dari Negara lain bahwa melaksanakan

industrialisasi secara besar-besaran tanpa perhitungan dapat membwa akibat yang

mengerikan sebagaimana dapat dilihat dalam sejarah Argentina danYugoslavia.

Kedua negara ini pernah memiliki program-program industrilisasi secara
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berlebihan (over industrialization) dengan mengabaikan sektor pertanian.

Aibatnya ekspor hasil-hasil pertanian merosot jauh ke bawah. Ketika bahahaya

kelaparan melanda Yoglavia tahun 1950, ternyata  penyebabnya adalah minat

yang kurang untuk menguasahakan lahan pertanian. Sekitar 70 % dari lahan

pertanian yang baik untuk itanami, ternyata dikerjakan sekedarnya saja dan tanpa

gairah karena batas-batas harga produk pertanian yang terlalu rancah

dihbandingkan produk industri disampaing pajak yang terlalu berat.

Kembali lagi mengenai industrialisasi memang tidak dapat dengan

sendirinya merupakan obat mujarab bagi keterbelakangan ekonomi dan

kemelaratan seperti yang disampakan Alan.B.Mountjoy dalam bukunya yang

berjudul Industrialisasi dan Negara-Negara Dunia Ketiga (1983:249) memang apa

yang di tulis oleh Alan di atas sebenarnya ditulis sudah lama namun tetap menjadi

acuan penting untuk melihat kondisi perekonomian di masa sekarang. Tentu

bukan tidak mungkin dampak-dampak yang ditimbulkan akibat industrialisasi

tersebut banyak menuimbulkan kesenjangan ekonimi dari yang dahulunya

masyarakat desa bergerak pada kegiatan agragis namun dengan masuknya industri

tersebut akan menimbulkan kesenjangan ekonomi walupun memangitu di

pedesaan. Kesenjangan antara yang mempunyai modal untuk mengembangkan

industrinya seperti industri batik, wayang dan masyarakat di wukirsari yang

berada di dataran renda lebih condong untuk measih tetap mempetahankan

bergerak pada agragris.
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Memang industri-industri di wukirsari sepeti, batik dan wayang itu

dipengaruhi oleh adanya faktor geografis yang mengkinkan pengembangan

industri batik dan wayang lebih dilihat menjadi sorotan utama oleh LSM IRE. Di

sini LSM IRE memnyai peluang besar untuk mempengahui proses industrialisasi

agar mantap dengan adanya kerjasamanya IRE, Pemerintah Daerah setempat. Hal

ini akan tergesernya petani-petani setempat untuk bergeser pada industri-industri

tersebut. Hal ini sesunguhnya bisa dilihat secara global bahwa IRE secara

perlahan-lahan memaskkan ide industrialisiasi yang terkesan berbau-neoliberal

yang memngkinkan adanya persaingan diantara kelompok-kelompok industri

sendiri yang pada akhirnya membuat sikap warga yang indivualis dan kapitalstik

terlebih lagi akan tergerusnya kaum buruh-buruh sawah yang ada di desa tersebut

akibat penindasan kelompok pemilik sawah (yang memiliki modal dan memiliki

industri batik atau wayang yang memnyai sawah di dataran rendah).

Keempat, program revitalising craftwomen of batik cottage industri in

bantul. hambatan dalam program ini dapat dilihat dari analisis kognisi sosial.

Bahwa pembuat teks IRE pada intinya ingin merubah motif batik yang dulu hanya

tradisonal menjadi batik konteporer yang dirasa IRE untuk lebih memudahkan

pemasarannya karena harga jualnya lebih murah daripada batik asli. Hal ini

dilakukan oleh IRE karena adanya gempa bumi di Bantul dengan begitu ingin

memperdayakan perempuan-perempuan pembatik di Wukirsari batik. Pengajain

batik pun menerima dari gagasan dari IRE dan terasa terbantukan mengenai
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pemasannya. Nanun pengjairn batik sendiri ingin tetap mempertahankan motif

batik klasik karena masyarat pengjin tidak berpangan mahal atau murahnya daya

jual, karean ingin mengemban warisan nenek moyang leluhur nya dulu. Tugasnya

untuk melestarikan agar tidak punah dan menjelaskan filosofi-filosi batik itu

kepada para tamu yang berkunjung. Jika hal itu dihilangkan yang ada

kecenderungan dari IRE igin merubah itu maka sulit dibayangkan jika warisan

khas Indonesia akan bisa samapai ke anak cucu. Namun IRE di sin sangat

bermanfaat pada penggorgamisasian dan penguatan orgaisasi payuban batik di

griloyo dengan gazebo untuk pameran batik.Semua komunitas batik dari giriloyo,

karangkulon dan cengkejan bergabung di situ.

Bisa dipahami pembuat teks IRE cenderung yang tadinya bergerak pada

isu politik namun pada program ini bergerak pada isu ekonomi. Karena menerut

pendapat teks pembuat IRE adanya gempa bumi yang melanda sejak tahun 2006

lalu. Padahal sebenarnya menjadi agak aneh ketika gerakanya berubah menjadi

bergerak pada bidang ekonomi. Dan menurut pengajin batik ibu zuninah (hasil

wawancara tanggal 2 Dember 2012) itu beliau tidak tahu menahahu kenapa IRE

bergerak pada sektor ekonomi padahal menerut beliau sebelumnya memang IRE

bergerak pada bidang politik.

Dari analisis konteks dapat diketahui hambatan IRE bahwa belum

mampu mentranformasikan gagasan-gagasan demokrasi secara luas yaitu

demokrasi Pancasila yang sesungguhnya cocok untuk kehidupan desa Wukirsari
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yang bersifat kekeuargaan, komunal dan agamis. Hanya saja program ini tak

mampu menansferkan pemikiran-pemekiran dengan penyadaran krtitis kepada

masyarakat dalam kaitannya bidang ekonomi dan bidang politik. Padahal

sesaungguhnya dalam artian luas, demokrasi mencakup bidang politik ekonomi

dan sosial karena bentuk demokrsi dIndonesia adalah Demokrasi Pancasila yang

mana mencakup ketiga bidang tersebut jadi demokrasi Panacasila memiliki

keunikan tersendiri dari pada demokrasi yang lain, mengutip pendapat Cholisin,

dkk (2007: 102)  dalam buku dasar-dasar ilmu politik, sebagai berikut:

Keunikan demokrasi pancasila terletak (1) pada cakupannya tidak terbatas
dalam arti demokrasi politik,  tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan
sosial. (2) pada spirit yang dikandungnya yakni relogius, humanis,
kolektivsme (pola kehidupan desa). (3) meskipun  kelembagaan dengan
demokrasi modern yang digunakan tetapi dalam pengambilan keputusan
menggunakan mekanisme dari pranata sosial budaya asli yakni sistem
permusyawatan.

Hal ini mensyaratkan bahwa demokrasi pancasila yang terbangun atas

dasar seperti pada no 2 d atas, memang sangat cocok untuk diterapkan di desa

Wukirsari, Bantul. Namun ada kalanya masyarakat belum mengerti sesungguhnya

bahwa demokrasi pancasila itu mencakup bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat

Wukirsari ketika peneliti wawancara di masyarakat Wukirsari masih

membedakan artian demokrasi politik dan ekonomi. Khususnya pembatik

Wukirsari menyebutkan bahwa program ini adalah masalah ekonomi, tak tahu

kenapa IRE melakukan penguatan pembatik di Wukirsari, padahal seama ini IRE
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bergerak bidang politik. Hal ini yang sangat disayangkan bagi IRE sendiri yang

tak mampu menstraferkan gagasan demokrasi Pancasila kepada masyarakat.

Menerut peneliti hal bisa jadi adalah agenda yang terselebung yang

sengaja disembunyikan kepada masyarakat yang katanya adalah sebagai agen

pendidikan politik masyarakat, namun kenyataannya belum bisa menyentuh pada

aspek demokrasi yang sesungguhnya cocok diterapkan di masyarakat desa. Bisa

jadi ini memang sengaja tidak ditularkan gagasan demokrasi Pancasila ini

sehingga masyarakat masih buta politik dalam artian luas.

C. Refleksi

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti jabarkan di atas, maka dapat

secara keseluruhan dari beberapa program IRE Yogyakarta di desa Wukirsari

Bantul yang terdokumentasi antara lain, dalam bentuk proceding program, buku

yang berjudul Menjembatani Rakyat dan Negara; pengalaman advokasi IRE

Yogyakata, website IRE Yogyakarta dan tak luput pula hasil wawancara peneliti

kepada aktivis/peneliti IRE secara analisis wacana kritis dapatlah ditarik suatu

persamaan di dalamnya.

Secara umum, tema yang diangkat yaitu mengenai advokasi IRE

Yogyakarta dalam berbagai kegiatan-kegiatan pendidikan politik kepada

masyarakat desa Wukirsari baik itu elemen pemerintah desa, masyarakat ekonomi

dan masyarakat sipil. Dalam kaitannya itu IRE Yogyakarta yang sebagai

kompnen civil society di mana IRE Yogyakarta mempunyai peran yang sangat
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penting untuk menjadi perantara antara rakyat dan Negara. Sehingga posisi civil

society termasuk IRE sendiri mempunayai peran itu. Di mana IRE mampu dan

melakukan hubungan antara Negara dengan kelompok-kelompok sosial di

dalamnya dengan begitu IRE mempunayai peran yang begitu strategis untuk

melakukan pendidikan politik kepada warga agar terbangun kehidupan yang

demokratis.

Dari elemen tematik pun sudah banyak program-program yang

dilaksanakan di masyarakat Wukirsari masih masih cukup banyak persoalan

mengenai pelakasanaan pendidikan politik kepada masyarakat terkait dengan

langkah-langkah dalam proses pendidikan politik tersebut. Ada pula masyarakat

yang seakan-akan tidak mengerti sebelumnya akan makna dari materi pelatihan-

pelatihan tersebut seperti misalnya, pelatihan mengenai memberikan wacana

demliterisasi di tingkat lokal, masyarakat hanya digiring untuk membukakan

permasalahan mengenai kehidupan masalah sosial-politik-ekonomi yang terkait

langsung dengan kehadiran tentara dan polisi di tingkat desa. IRE tidak

memberikan secara jelas dari awal mengenai istilah demiliterisasi. Sehingga

terkesan bahasan dalam pelatihan tersebut hanya untuk mengidentfikasi masalah

secara luas berkaiatan kehidoan sosial, politik, ekonomi terkait dengan

hubungannya dengan militer. Itupun tema yang disuguhkan dalam dialog tersebut

hanya sebatas, ‘Pemberdayaan Masyarakat Lokal’ sehingga masyarakat kurang

bisa mengerti apakah tujuannya sebenarnya dan mau diarahkan ke mana

sebenarnya. Juga pada program terkait promosi good governance ada
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kecenderungan bahwa program ini mengarah lebih untuk kepentingan pemerintah

desa dengan diketahui melalaui analisis teks ini lebih dominan aparat pemerintah

desa yang lebih banyak diuntungkan daripada elemen masyarakat seperti

masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil dan program ini hanyalah untuk agar

supaya tidak terkesan dari pemerintah saja namun dari kelompok lain yaitu LSM

IRE dengan begitu akan mengurangi kesan hubungan atas-bawah.

Selanjutnya secara singkat, program mengenai riset advokasi Riset

Advokasi Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola Industrialisasi Desa untuk

Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa lebih arahnya kepada pemetaan

dan masalah-masalah industri di Bantul yang oleh IRE dianggap kurang

berkembang karena salah satunya sektor pemasaran namun ada segi kelemahan di

sisni adanya kesan yang membingkan antara apakah pemerintah desa didorong

oleh IRE untuk mengembangkan industri pada pelaku-pelaku indusrti (karena

dianggap pemerintah desa kurang respon terhadap idustri-industri yang ada di

daerahnya) ataukah sebaliknya IRE mendorong pelaku industri agar bisa

berhubungan dengan pemerintah desa. Hal ini belum teralisasikan dari sekarang

menerut peneliti hal itu hanyalah untuk sekedar rencana, program yang

periodik,sekedar memetakan masalah saja kalaupun itu ada keberlanjutan dari

pelaksanaan program itu hanyalah IRE bekerja seumur proyek, dan setelah itu

tidak ada lagi pengembangan dari pemerintah desa sendiri maupun masyarakat

yang jadi harapan IRE membentuk masyarakat desa yang otonom/mandiri, tetapi

ketika program yang bernasis proyek tersebut sudah selesai, masyarakat paling
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tidak pemerintah desa akan kembali seperti sediakala sebelum adanya IRE.

Selanjutnya program mengenai revitalisasi industri batik di Wukirsari

memberikan penguatan kepada pembatik Wukirsari baik dari masalah teknis

maupun keorganisasian, masalah produksi dan pemasarannya seperti di dorong

oleh IRE membentuk paguyuban di Giriloyo agar memudahakan tamu-tamu dari

berbagai kelompok batik bisa melihat di paguyuban batik giriloyo tersebut.

Masalahnya di situ warga masyarakat kelompok batik kurang bisa menyadari

bahwa terbentuknya kelembagaan, paguyuban itu salah satunya untuk menjaga

pola demokrasi desa yang salah satunya melalui bentuk kegiatan di paguyuban

tersebut bukan semata-mata hanya pola ekonomi semata tetapi sebagai

perkumpulan warga yang hidup secama otonom dan demokratis. Hal yang cukup

disayangkan pada program ini, IRE tak mampu menstranformasikan gagasan-

gasasan untuk penguatan demokrasi.

Dari wawancara peneliti peroleh bahwa salah satu masyarakat yang

diikutkan pelatihan tersebut, kurang mengerti, kenapa IRE selama ini bergerak

pada bidang politik, ini bergerak pada bidang ekonomi. Dapat diketahui bahwa

IRE sengaja tidak mentranformasikan gagasan demokrasi kepada para pembatik

wukirsari, padahal demokrasi bisa diartikan secara luas bukan hanya demokrasi

politik, namun demokrasi ekonomi dan sosial juga. Dari sini dapat diketahui pula

adanya pola yang sama dengan program penguatan wacana demiliterisasi  yang

tak mau menyebutkan secara terbuka bahwa programnya terkait dengan mililiter

seperti di atas yang telah disebutkan. Hal ini mengindikasikan ada hal yang
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disembunyikan dari pihak IRE  tertama pembuat teks IRE dalam bentuk

proceding program dipihak lain, fasilitor yang bergerak di lapangan ketika

mendampingi langsug masyarakat Wukirsari bisa jadi tidak mengerti kaitannya

dengan demokrasi.

Jadi bisa dilihat dari pembatik Wukirsari, tidak tahu menahu kalau

masalah ini terkait dengan masalah politik itu menunjukan bahwa fasilitor IRE di

lapangan tidak menampakan dengan kalimatnya kepada warga yang seharusnya

warga bukan hanya didik secara teknis namum juga pendidikan politik warga juga

harus disadarkan. Inilah kelemaha IRE yang secara keorganisasian tidak dapat

menyatu dalam satu gagasan antara peneliti yang satu dengan yang lain juga tak

mampu mengkaitkan materi program ini pada permasalahan demokrasi secara

luas. Peneliti IRE terkesan hanya ingin pada bidangnya saja tanpa mencampuri

bidang yang lain. Padahal kalau mencermati visi misi IRE adalah salah satunya

untuk membangun persenyawaan (engagement) multi pihak untuk reformasi

kebijakan dan mendorong negara bertanggung jawab memenuhi hak-hak warga

dan komunitas. Itu artinya dalam melakukan aksinya IRE harus pada pedoman

tersebut tanpa harus takut apabila ada peneliti IRE itu buan pada bidangnya.

Selain itu ditinjau dari skematis lebih banyak memaparkan berupa

pengalaman-penglaman pendidikan politik oleh IRE yang terdapat pada buku

Menjembatani Rakyat dan Negara, juga terdapat pada proceding program

penguatan wacana demiliterisasi Masyarakat Lokal, selanjutnya berupa ujaran-

ujaran pebuat teks IRE. Di dalamnya banyak mengulas berbagai gambaran
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mengenai dinamika proses pendidikan politik berlangsung terutama pada

proceding program penguatan wacana demiliterisasi masyarakat lokal juga tak

tercuali dari hasil wawancara kepada aktivis IRE yang melakukan pendampingan

di Wukirsari. Dari pelatihan-pelaihan yang dilaksanakan secara ketat, terstrukur

bahwa diketahui tipe LSM ini adalah berpardigma reformis bahwa ini rakyat

ditempatkan sebagai obyek pembangunan yang didasarkan pada asumsi bahwa

rakyat tidak dapat memecahkan masalahnya sendiri. Sebagian besar rakyat

dianggap terbelakang sehingga seolah-olah ada kewajiban bagi para ahli untuk

memecahkan masalahnya. Untuk itu LSM ini perlu melakukan penelitian.

Sebagai obyek penelitan, rakyat diindentifikasi, diukur, dibedah dan

diprogram dari luar oleh para ahli yang mewakili masyarakat. Masyarakat

dominan, dengan bantuan para peneliti, menentukan tujuan ‘pembangunan’ rakyat

dan metodologi mencapainya. Prepektif reformis ini dengan ideologi

develomntalisme dapat dilihat secara jelas dari cara merencanakan program pada

umumnya mulai dari need assesement perencanaan, pengimplementasian serta

evaluasi dengan jadwal yang ketat.

Kegiatan ini sangat jelas terletak pada halaman 79; Menjembatani

rakyat dan Negara; Pengalaman Advokasi IRE di mana terdapat salah satu

langkah need assesement. Selain itu pula diketahui bahwa IRE mempunyai peran

sebagai LSM mobilisasi, dalam hal ini memobilisasi rakyat untuk penyadaran,

pengendapan demokrasi dengan demikian memiliki peran sebagai pendidkan

politik di mana LSM ini seperti yang disebutkan di muka bahwa LSM ini
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berparadima reformis, hal itu sangatlah benar jika paradgma itu sesaui dengan

aksi gerakannya di lapangan. Hal itu tampak pula bahwa LSM ini hanya

memobilisasi rakyat tanpa mempertanyakan kenapa rakyat harus dimobilisasi hal

itu menunjukan bahwa diketahui dalam setiap program yang telah diurai di atas,

banyak program yang tak sesaui dengan substansi permasalahan yang ada di desa

sasaran pemberdayaan dalam hal ini di Wukirsari. Karena apa? Karena LSM ini

hanyalah untuk memenuhi proyek dari pendonor asing, agar proyek-proyek LSM

sekedar untuk disetujui oleh pendonor asing maka dengan begitu tanpa melihat

akar persoalan di desa sasaran, maka program tersebut langsung diterapkan tidak

memperdulikan bagaimana permasalahan yang ada di Wukirsari. Dan tertama

hasil-hasil riset LSM tidak dikomunikasikan kepada masyarakat yang menajadi

sasaran pemberdayaan karena hal itu bisa jadi bahwa LSM ini karena terikat

jangka waktu proyek maka bisa jadi hasil dari riset tersebut tidak bisa

dikomunikasikan kepada masyarakat. Namun memang hal ini seperti disengaja

agar risetnya tidak dikomunikasikan kepada warga padahal selama ini masyarakat

ingin menunggu hasil riset tersebut, seperti pengajin wayang kulit yang sudah

pernah menyuarakan aspirasinya agar dijembatani hasil produksinya bisa

dipasarkan secara meluas baik dalam maupun luar negeri dan dibangun sanggar

pelatihan membuat wayang kulit. Hal ini menjukan bahwa LSM ini tergolong tipe

generasi kedua dimana beroientasi pada peangunan masyarakat dengan karangka

waktu seumur proyek (seperti program kegiatan riset advokasi dalam tata
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pembahuruan Tata Kelola Industrialisasi Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi

bagi Otonomi Desa, jangka waktu mei 2005- april 2002).

Selain itu pula peran LSM ini diketahui dalam menjalan hubungan

dengan Negara, LSM ini cendurung condong pada Model High Level Politics:

Grassroots Mobilization walupun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks

tertulis kata ‘empowerment (pemberdayaan) yang merupakan strategi yang

memudahkan orang mengenal bahwa organisasi ini bergerak dalam aktivitas

pemberdayaan pada masyarakat dan agar masyarakat lokal atau warga yang

diberdayakan mengganggap tidak terlalu politis dengan demikian bisa

mendekatkan warga dengan aktivis IRE.

Di ketahui bahwa peran LSM ini jika dilihat dari susunan bahasanya

menerut M.Bilah ada empat yang dikemukakan M.Billah, bila mengacu pada

pendapat tersebut diklasifikasikasikan meneuerut peneliti bisa jadi pada model

pertama yaitu menggunakan istilah ‘bermitra’  walaupun tak disebutkan jelas

bermitra pada pemerintah. Bisa jadi bermitra kepada pendonor asing ataukah

selain basis akar rumput juga pemerintah yang dijadikan sasaran pemberdayaan

IRE. Karena tidaklah mungkin IRE dalam melakukan kegiatan advokasi tidak

bisa terlepas dari pemerintah yang dijadikan sasaran pemberdayaan maupun

pendidikan politik. Dan juga termasuk model ketiga dengan menggunakan istilah

‘pendamping’. Hal ini menunjukan bahwa IRE memiliki kemampuan ganda yaitu

bisa menyesuaikan, menjelma disesauikan dengan isu yang diangkat dan
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disesauikan pula pada aktor-akator pemangku kepentingan yang ada dengan

berbagai langkah strategi yang ia gunakan demi terlaksananya program.

Sedangkan pada strukur mikro antara lain mencakup semantik, yang

terdiri dari latar, detail, maksud, peranggan, dan elemen stalistik berupa leksikon

dan elelemen retoris berupa elemen grafis hal ini mempunyai arti dan pemaknaan

tersendiri yang membuat teks ini bukan hanya dimaknai dari apa yang terlihat

dalam teks semata, dengan analisis van dijk ini mungkinkan peneliti untuk

membedah apa yang ada dibalik teks. Setelah melakukan penelitian dengan

langkah-langkah di atas ditemukan banyak istilah asing yang ditemukan yang

mengindikasikan bahwa LSM ini walupun bergerak di aras lokal, dengan istilah

asing tersebut mengindikasikan bahwa IRE menjalin jaringananya sampai luar

negari dengan maksud pula agar para pendonor asing tidak segan-segan

mendonorkan kepada IRE. Dengan istilah asing tersebut dengan bahasa

internasional, bahasa inggris, akan memudahkan pula bagi penonor asing melihat

perkembangan program yang selama ini dijalalankan oleh IRE tertama melalui

website IRE yang mampu menembus ruang, jarak dan waktu tanpa batas.

Dilihat dari kognisi sosial bahwa ditulis melalui proses pemaparan akan

suatu bentuk realitas yang ada melalui kacamata seorang peneliti IRE yang dari

berbagai latar belakang bidang peneliti. Dari program yang satu dengan yang lain

berbeda-beda tergantung bidang kompetensi seorang peneliti. Dari Bambang

Hudayana sebagai peneliti senior Spesialis Antrologi dan juga meruapakn
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pengajar di UGM dengan alur berkipikirnya sebagai seorang akademisi namun

gaya bahasanya bisa diterima oleh masyarakat Wukirsari yang sudah cukup lama

berbaur dengan masyarakat Wukirsari walupun ketika teori diterapkan

dimasyarakat itu kurang sesuai. Kemudian Zunaji Zamroni bidang kebijakan

publik melalui wawancara dapat diketahui lebih dekat bahwa ia lebih mengetahui

secara aplikatif di lapangan karena ia anggota KPU Yogyakarta yang lebih tahu

untuk melaksanakan program seperti pelatihan good governce dengan berbagai

tahapan-tahapan pelatihan yang tak jauh beda seperti di KPU untuk memberikan

arahan, kampanye kepada masyarakat. Dan melihat masalahnya disekitar

lingkungan desa Wukirsari karena termasuk juga warga Bantul di mana beliau

lebih mengetahui daripada peneliti lainnya. Dan juga Abdur Rozaki yang

memparkan program-program IRE secara umum di mana ia termasuk ketua

bidang program.

Melalui aspek konteks sosial, persepsi yang terbentuk di masyarakat

Wukirsari bahwa dari awal program-program tersebut dilaksanaan di Wukirsari,

masyarakat tidak bisa meningkiri bahwa program tersebut adalah baik untuk

mendorong demokrasi warga setempat. Hanya terkesan masyarakat sudah

menyuarakan dengan berbagai tulisan maupun lesan, hasil dari diskusi-diskusi

tersebut tidak pernah dikomunikasikan kepada masyarakat dan tak pernah ada

perwujudannya selama ini samai sekrang (pengajin wayang kulit khususnya).

Memamng ada beberapa hasil pelatihan tertama mengenai pemberdayaan batik
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wujudnya adalah dibentuknya Gazebo untuk paguyuban batik di Griloyo. Namun

sangat disayangkan pula para ibu-ibu pengajin batik bahwasannya tidak tahu

menahu bahwa program ini ditujukan selain untuk pengembangan teknis (pola

batik, melukis) tetapi juga arahannya bagaimana membentuk desa yang mandiri

secara demokratis antara warga dengan hubungannya pemerintah desa. Pembatik

Wukirsari hanya dapat menyimpulkan ini hanya persoalan ekonomi, kenapa IRE

ingin terjun ke bidang ekonomi, padahal dari pendapat warga selama ini IRE

bergerak pada bidang politik. Maka dari situlah peneliti bisa melihat bahwa IRE

dalam melakukan pendidikan politik kepada warga belum sampai megarah

kepada demokrasi secara luas, yaitu demokrasi politik, demokras ekonmi, dan

demokrasi sosial.

Dari keseluruhan penjelasan dari analisis wacana kritis baik yang meliputi

analisis teks, konteks, dan kognisi sosial maka masing-masing memberikan

makna tersendiri. Secara teks, analisis wacana mengenai peran IRE Yogyakarta

tidak mudah tergambarkan secara umum jika tidak ditelusri secara mendalam.

Melalui analisis teks ini dapat dibedah yang tadinya hanya sebongkah teks di

depan mata saja, namun setalah dibongkar ternyata peran IRE Yogyakarta dalam

kaitannya pembangunan demokrasi di Wukirsari Bantul, diketahui dari program-

programnya bisa mengarah akan kecenderungan kepada ideolog neo-liberalisme

yang cukup membahayakan bagi kehidupan politik, ekonomi, sosial di desa.
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Terlebih lagi kalau menurut ‘istilah’ LSM yang digunakan memiliki

istilah ganda. Dengan istilah yang ganda seperti dipaparkan di muka (M.Billah)

berarti IRE mampu menyesauikan program-programmnya sesaui dengan

kehendak pemangku kepentingan yang dijadikan sasaran pemberdayaan juga

disesauikan dengan pendonor asing tanpa melihat substansi desa sasaran

pembedayaan juga mampu mengakomodasi, mempengahui berbagai pemangku

kepentingan baik level lokal, daerah, pusat maupun internasional dengan

mempengaruhi wacana-wacana IRE dalam bentuk website IRE.
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