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MAKALAH KEBIJAKAN 
 

GRAND DESIGN TATA KELOLA DESA YANG PARTISIPATIF, ADIL,DAN SETARA 
 

 

A. Pengantar 

Terhitung sejak hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 yang disahkan pada Desember 2013, optimisme 

muncul terkait hadirnya pengakuan negara akan kedaulatan, budaya, dan hak asal-usul desa. 

Selain itu terdapat sejumlah mekanisme kebijakan dan peraturan yang berupaya menghadirkan 

kemandirian ekonomi, sosial, dan politik bagi desa. Hal tersebut diperkuat pada bagian arah 

kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaanyang termuat dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di manaterdapat enam 

poin penting arah kebijakan dan strategi pembangunan desa. Tiga diantaranya yang relevan 

adalah sebagai berikut: 

1) Pembangunan sumber daya manusia, keberdayaan, dan modal sosial budaya 

masyarakat desa melalui strategi:(a) mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan 

dan kewirausahaan; (b) mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan 

kesehatan; (c) meningkatkan perlindungan masyarakat adat termasuk hak atas tanah 

adat/ulayat; (d) memberdayakan masyarakat desa/masyarakat adat dalam mengelola 

dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang berkelanjutan; (e) 

mengutamakan partisipasi kelompok/lembaga masyarakat desa termasuk perempuan 

dalam pembangunan desa; (f) meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan iptek.  

2) Penguatan pemerintah dan masyarakat desa melalui strategi: (a) melengkapi dan 

mensosialisasikan peraturan pelaksana UU No.6 tahun 2014 tentang Desa; (b) 

meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader 

pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring 

pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui 

fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan; (c) menyiapkan data dan informasi desa yang 

digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa. 

3) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, penataan ruang 

kawasan perdesaan, serta mewujudkan kemandirian pangan melalui strategi: (a) 

menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa dan distribusi hak atas tanah bagi 

petani, buruh lahan, dan nelayan; menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi 

lahan pertanian dan menekan alih fungis lahan produktif dan lahan konservasi; (c) 

meningkatkan kemandirian pangan melalui panjaminan hak desa untuk memanfaatkan 

dan mengelola sumber daya alam berskala lokal yang berorientasi keseimbangan 
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lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana; (d) menyiapkan kebijakan 

shareholding pemerintah desa, dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam; (e) 

rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Akan tetapi implementasi dan praktek dari UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang 

bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 

membangun Indonesia dari pinggiran (desa), selama 2 tahun belakangan inibelum 

menunjukkan arah perubahan yang membuat optimisme itu bertahan. Sebaliknya, terdapat 

kekhawatiran besar arah implementasi UU dan sejumlah kebijakan yang akan mengubah wajah 

perdesaan di Indonesia jauh dari kondisi masyarakat desa yang berdaya dan terlibat dalam 

kemandirian mengelola sumber daya serta asetnya, menjaga kelestarian ekologi desa, 

melindungi tanah sebagai alat produksinya, serta mempertahankan corak produksi yang 

menjadi keunggulan desa.  

 Grand Design Tata Kelola Desa yang Partisipatif, Adil, dan Setara ini disusun  oleh Pusat 

Kajian Politik – FISIP Universitas Indonesia (Puskapol UI) atas permintaan dari Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk 

mengelaborasi serta menjawab sejumlah persoalan yang muncul sebagai konsekuensi 

implementasi UU Desa yang terjadi dalam kurun waktu dua  tahun terakhir sejak 2014.  

Tawaran model tata kelola desa yang partisipatif, adil, dan setara yang disusun dalam 

Grand Design ini dimaksudkan untuk menunjang implementasi tiga poin utama arah dan 

kebijakan strategi pembangunan desa yang telah disebutkan di atas dalam RPJMN. Demi 

mewujudkan masyarakat desa yang berdaya dalam kemandirian mengelola  sumber daya dan 

asetnya secara kolektif, menjaga kelestarian ekologi desa, melindungi kepemilikan tanah 

sebagai alat produksinya, serta mempertahankan corak produksi yang menjadi keunggulan 

desa. 

Tujuan penyusunan Grand Design Tata Kelola Desa yang partisipatif, adil, dan setara 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun dokumen rujukan untuk Kementerian Kordinator bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan dalam melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga 

terkait tata kelola desa. Terutama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 

Desa, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. 

2. Memberikan rekomendasi arah perubahan kebijakan, baik di level undang-undang dan 

peraturan pelaksana di bawah undang-undang terutama Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Menteri. 
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B. Metodologi  

Penyusunan Grand Design ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan yaitu Maret sampai dengan 

Mei 2016, melalui sebuah rangkaian penelitian dan sejumlah tahapanaktivitas penyusunan 

sebagai berikut. 

Pertama, studi terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait dengan desa yang 

meliputi UU No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014,sejumlah Peraturan 

Menteri Dalam Negeri yang terkait dengan desa (Permendagri Nomor 111 dan 113 Tahun 2014, 

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016), dan sejumlah Peraturan Menteri Desa (Permendes Nomor 

1, 2, 3, dan 4 Tahun 2015). Tim penyusun menelaah dan menginterpretasikan pasal-pasal yang 

berkaitan dengan tata kelola desa, kemudian melakukan kritik atas beberapa pasal dan 

mengusulkan sejumlah perubahan.  

Kedua, FGD dengan mengundang para pemangku kepentingan yang terdiri dari 

Kementerian dan Lembaga juga kalangan praktisi, aktivis, dan akademisi yang bekerja dan 

bergerak dalam isu tentang desa untuk eksplorasi berbagai permasalahan implementasi UU 

Desa. Selain itu juga untuk memetakan berbagai karakteristik dan tipologi desa bukan hanya 

secara adminsitratif tetapi juga berdasarkan pengalaman sejumlah pihak yang sebelumnya 

pernah melakukan riset terkait desa. Hasil dari diskusi berguna sebagai tambahan masukan bagi 

tim penyusun dalam melakukan studi lapangan ke sejumlah desa.  

Ketiga, penelitian lapangan ke 8desa yang berada di 5 provinsi yang berbeda. Wilayah 

penelitian lapangan terdiri dari :  

1. Desa Sidomulyo, Batu – Jawa Timur  

2. Desa Bulukerto, Batu – Jawa Timur 

3. Desa Oro-oro Ombo, Batu - Jawa Timur  

4. Desa Sepang, Buleleng  - Bali  

5. Desa Noelbaki, Kupang – Nusa Tenggara Timur 

6. Desa Belabori, Gowa – Sulawesi Selatan  

7. Desa Mattiro Bombang, Pangkajene Kepulauan – Sulawesi Selatan 

8. Desa Hitu Lama, Maluku Tengah – Maluku  
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Berikut gambaran delapan desa yang menjadi lokasi penelitian: 

No Desa Provinsi Kabupaten/Kota Deskripsi  

1 Sidomulyo Jawa Timur Batu  Sidomulyo adalah desa wisata bunga 

berkarakter agraris yang sedang 

mengembangkan potensi pariwisata. 

2. Bulukerto Jawa Timur Batu  Bulukerto adalah desa pertanian dan 

peternakan yang sedang berjuang 

mempertahankan sumber mata airnya. 

Masuknya investasi luar yang hendak 

membangun hotel mengancam 

sumber mata air warga.  

3. Oro-oro 

Ombo  

Jawa Timur Batu  Oro-oro ombo adalah desa wisata 

pertama di Batu yang menghadirkan 

investor untuk membangun industri 

wisata buatan. Terjadi peralihan corak 

produksi dan mata pencaharian 

masyarakat pasca masuknya investasi 

ke desa.   

4 Belabori  Sulawesi 

Selatan 

Gowa  Belabori adalah desa berkarakter 

agraris dengan potensi sumber daya 

alam yang minim dan infrastruktur 

dasar yang kurang memadai.   

5 Mattiro 

Bombang 

Sulawesi 

Selatan 

Pangkajene 

Kepulauan  

 Desa kepulauan berkarakter maritim 

yang merupakan desa termiskin di 

wilayah Pangkajene 

Kepulauan.Dijadikan desa 

percontohan syariat Islam.  

6 Noelbaki NTT Kupang  Noelbaki adalah desa berkarakter 

agraris yang memiliki keterbatasan air 

untuk dikonsumsi sebagai air minum. 

Terdapat pengungsi asal Timor Leste 

yang belum mandiri dan secara sosial 

tidak terintegrasi.   

7 Hitu Lama Maluku Maluku Tengah  Hitu lama adalah desa adat (disebut 

“negeri”) corak kepemimpinan 

mewarisi sistem pemerintahan 

kerajaan Hitu. Raja menjadi pemimpin 
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No Desa Provinsi Kabupaten/Kota Deskripsi  

adat sekaligus pemerintahan.  

8 Desa 

Sepang 

Bali Buleleng  Desa Sepang merupakan kombinasi 

antara desa dinas dan desa adat dalam 

satu kesatuan wilayah desa. 

Pemerintahan desa dipimpin oleh 

Perbekel (kepala desa) dan Adat 

dipimpin oleh Bendesa. Terletak di 

pegunungan dengan karakteristik 

sebagai wilayah pertanian dan 

peternakan. Merupakan wilayah 

dengan akses yang sulit  

 

Penelitian lapangan dilakukan untuk melakukan observasi terhadap proses tata kelola 

desa dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Selain observasi, tim juga 

melakukan wawancara kelompok dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak di setiap 

desa yang mencakup: 

1. Kepala Desa dan atau Kepala Desa Adat 

2. Sekretaris Desa  

3. Para Kepala Urusan Desa 

4. Pengurus Adat 

5. Ketua dan anggota BPD  

6. Pengurus BUMDes  

7. Pengurus LPMD  

8. Pengurus Gapoktan  

9. Masyarakat yang terdiri dari: Kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perempuan 

dan kelompok usaha lainnya.   

Keempat, workshop diseminasi hasil temuan riset kepada para pemangku kepentingan 

yang terdiri dari kementerian dan lembaga juga kalangan praktisi, aktivis, dan akademisi yang 

bekerja dan bergerak dalam isu tentang desa untuk mendapatkan tanggapan dan masukan 

dalam laporan akhir Grand Design.  

Kelima, seminar dan diskusi publik sekaligus peluncuran Grand Design Tata Kelola Desa 

yang Partisipatif, Adil, dan Setara. 
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C. Uraian Temuan Tata Kelola Pemerintahan Partisipatif di Delapan Desa  

Rangkaian rekomendasi yang disampaikan dalam grand design tentang penguatan partisipasi 

warga di desa disandarkan pada sejumlah temuan riset di 8 desa yang berada di 5 provinsi. 

Sejumlah temuan lapangan disusun dengan fokus pada upaya memetakan praktek tata kelola 

pemerintahan desa yang partisipatif, dengan memperhatikan peluang, tantangan serta 

keragaman inisiatif yang dilakukan oleh warga dalam konteks tata kelola desa. Berikut adalah 

uraiannya di setiap desa: 

C. 1. Desa Bulukerto (Kota Batu, Jawa Timur): Anjir Sebagai Mekanisme Warga 

Mempertahankan Sumber Daya 

Kota Batu dikenal sebagai kota wisata di provinsi Jawa Timur karena corak pertumbuhan kota 

bertumpu pada perkembangan wisata. Perkembangan wisata di Kota Batu tergolong maju 

seiring dengan makin pesatnya proses industrialisasi yang terjadi di Kota Batu. Dengan corak 

sebagai kota wisata, Batu semakin banyak diminati oleh investor sebagai salah satu wujud 

perkembangan industrialisasi yang terjadi. Investasi kemudian masuk hingga ke level desa di 

Kota Batu. Salah satunya adalah proses pembangunan hotel-hotel dan penginapan. Salah satu 

investasi yang masuk ke kota Batu adalah investasi pembangunan hotel The Rayja di Dusun 

Cangar, Desa Bulukerto. Rencana  pembangunan hotel ini menjadi pemicu konflik di Kecamatan 

Bumi Aji terutama Desa  Bulukerto. 

Desa Bulukerto merupakan salah satu desa yang berada di Kota Batu. Mayoritas warga 

Desa Bulukerto memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan peternakan kelinci 

(terutama di dusun cangar, salah satu dusun di Desa Bulukerto). Masuknya investasi juga turut 

serta dirasakan warga Desa Bulukerto. Salah satu investasi yang masuk adalah pembangunan 

hotel The Rayja yang kemudian menyebabkan konflik antara pihak investor (hotel The Rayja) 

dan warga desa Bulukerto. Walaupun investasi banyak masuk ke Kota Batu, dalam 

perkembangannya investasi yang masuk memiliki dampak negatif dalam beberapa hal. Dampak 

yang muncul dari pesatnya investasi yang masuk diantaranya adalah perubahan corak produksi 

warga serta dampak kerusakan ekologis. Perubahan corak produksi yang terjadi adalah 

peralihan fokus produksi yang awalnya merupakan petani menjadi pekerja di sektor swasta. 

Masyarakat tidak sepenuhnya lagi bekerja di sektor pertanian. Peralihan corak ini salah satunya 

dipengaruhi oleh mulai berkurangnya lahan yang dikelola oleh masyarakat seiring masuknya 

investasi di wilayahnya masing-masing. Lahan-lahan pertanian kemudian berubah fungsi 

menjadi pembangunan wahana wisata yang tidak mencerminkan serta mendukung corak 

produksi masyarakat lokal. Selain dampak perubahan corak produksi warga, dampak negatif 

lainnya adalah kerusakan ekologis. Pembangunan yang dilakukan seringkali tidak 

memperhatikan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya. Dampak negatif ini yang 

ditakutkan oleh warga dalam rencana pembangunan hotel The Rayja. 
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Salah satu dampak kerusakan ekologis yang terjadi adalah berkurangnya debit mata air 

dan berkurangnya jumlah mata air di seluruh kota Batu akibat proses pembangunan yang tidak 

memperhatikan lingkungan. Salah satunya adalah pembangunan hotel The Rayja. Rencana 

pembangunan hotel ini dilakukan berdekatan dengan salah satu sumber mata air di desa 

Bulukerto, yaitu sumber mata air Gemulo. Sumber mata air Gemulo dimanfaatkan oleh warga 

yang berada di tiga desa yaitu Desa Sidomulyo, Desa Bulukerto khususnya Dusun Cangar, dan 

Desa  Bumiaji. Dampak dari rencana pembangunan Hotel The Rayja akan mempengaruhi ketiga 

desa tersebut dalam pemanfaatan sumber mata air Gemulo. Hal ini menyebabkan warga yang 

terdampak secara langsung tidak menyetujui rencana pembangunan tersebut karena akan 

berpengaruh terhadap semakin berkurangnya debit air. Sumber mata air Gemulo dimanfaatkan 

oleh warga untuk memenuhi kebutuhan air minum serta untuk pengairan pertanian, sehingga 

sumber mata air ini menjadi arena perjuangan warga agar tidak dikuasai oleh pihak investor 

(hotel The Rayja).   

Rencana pembangunan hotel The Rayja dimulai pada tahun 2010. Pembangunan yang 

dilakukan di dekat sumber mata air Gemulo sebagai strategi penguasaan atas air sehingga 

warga melakukan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan warga didasari atas kesadaran akan 

dampak yang terjadi apabila pembangunan tersebut dilaksanakan. Rencana pembangunan 

hotel The rayja sarat dengan kepentingan dari berbagai pihak. Terdapat keberpihakan 

pemerintah kota kepada investor. Rencana pembangunan hotel ini, dalam praktiknya disetujui 

oleh pihak pemerintah kota karena proses perijinan pembangunan sudah dikeluarkan oleh 

pemerintah kota. Adanya ijin dari pemerintah kota kepada pihak investor menunjukkan 

keberpihakan pihak pemerintah kepada investor. Keberpihakan pihak pemerintah kepada 

investor juga turut terjadi hingga ke level pemerintahan desa. Kepala desa Bulukerto dan kepala 

dusun Cangar setuju pada rencana pembangunan hotel The Rayja. Keberpihakan kepada pihak 

investor menyebabkan perlawanan dari masyarakat secara terus-menerus sehingga berdampak 

pada rencana pembangunan hotel yang terhalang hingga saat ini. 

Anjir sebagai Bentuk Partisipasi Warga 

 Dalam upaya mempertahankan sumber mata air Gemulo, warga tetap melakukan 

perlawanan kepada pihak investor dan meminta, bahkan menekan pemerintah kota agar 

mencabut ijin pembangunan yang sudah diberikan sebelumnya. Perlawanan yang terjadi dalam 

upaya mempertahankan sumber mata air, diiringi dengan berbagai  upaya penyelesaian konflik 

yang terus-menerus antara warga yang terdampak dengan pihak investor. Penyelesaian 

sengketa ini bahkan masuk ke tingkat pengadilan. Dalam proses peradilan yang terjadi, baik di 

tingkat kota maupun provinsi memenangkan masyarakat dengan catatan pihak investor 

menyalahi proses pembangunan yang dilakukan di atas sumber mata air Gemulo. Tetapi proses 

banding yang dilakukan di tingkat MA, mengeluarkan putusan yang memenangkan pihak 
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investor dalam kasus pembangunan hotel The Rayja. Pemenangan pihak investor melalui 

putusan MA dirasakan sepihak oleh warga sehingga warga tetap melakukan perlawanan dalam 

upaya mempertahankan sumber mata air.   

Adanya keberpihakan pemerintah di level desa terhadap pembangunan hotel 

menyebabkan warga yang terdampak mengambil sikap untuk melakukan rembug melalui forum 

dalam upaya mengadili pemerintah desa terutama kepala desa Bulukerto dan Kepala Dusun 

Cangar, dan dalam upaya mempertahankan sumber daya yaitu mata air Gemulo. Proses 

mengadili ini dilakukan melalui “anjir”. Anjir merupakan forum warga untuk menyelesaikan 

permasalahan bersama, dalam hal ini upaya mempertahankan sumber daya yaitu sumber mata 

air Gemulo.Setiap warga bebas turut serta dalam forum tersebut. Dalam kasus 

mempertahankan sumber mata air, keberpihakan kepala desa Bulukerto dan kepala dusun 

Cangar menyebabkan warga melakukan anjir. Anjir pada saat konflik sumber mata air dilakukan 

untuk mengadili petinggi desa yang melakukan keberpihakan kepada pembangunan tanpa 

mempedulikan dampak kedepannya. Melalui anjir, kepala dusun Cangar diturunkan oleh warga 

karena dianggap tidak berpihak kepada warganya sendiri. Anjir ini juga sebagai mekanisme 

warga untuk melahirkan delegitimasi kepada kepala desa, sehingga kepala desa yang 

memimpin desa Bulukerto dikucilkan oleh warganya sendiri.  

Anjir hadir sebagai salah satu bentuk partisipasi warga dalam mempertahankan sumber 

daya di desa. Dalam hal ini, proses anjir yang dilakukan merupakan mekanisme partisipasi 

warga dalam mengambil keputusan. Setiap warga berhak untuk ikut dalam forum tanpa 

membatasi jumlah warga yang turut berpartisipasi dalam forum. Forum anjir ini dilakukan 

dalam menyelesaikan permasalahan yang dianggap genting dan penting oleh warga. Bentuk 

forum ini hadir dalam upaya warga untuk melakukan perlawanan terhadap keberpihakan pada 

rencana pembangunan yang dilakukan di dekat sumber daya. Upaya mempertahankan sumber 

daya menjadi alasan warga untuk mengambil sikap melakukan forum perlawanan terhadap 

pihak investor. 

 

C. 2. Desa Sidomulyo (Kota Batu, Jawa Timur): Ketegangan antara Pemerintah Desa dengan 

Pemerintah di Atasnya Perihal Kewenangan dan Distribusi Dana Desa 

Sidomulyo merupakan desa berbasis pertanian yang terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun 

Tonggolari, Dusun Tinjumoyo, dan Dusun Sukorembug. Sekitar 90 % warganya merupakan 

petani yang produksi utama hasil pertaniannya adalah bunga dan tanaman hias. Desa 

Sidomulyo menjadi desa wisata seiring dengan kebijakan pemerintah Kota Batu yang 

menetapkan statusnya sebagai desa wisata bunga. Desa Sidomulyo bercorak produksi pertanian 

yang sangat bergantung pada ketersediaan pasokan air. Sumber mata air sangat vital baik untuk 
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mendukung aktivitas pertanian maupun untuk konsumsi warga. Meski terletak di wilayah 

sumber mata air, namun Desa Sidomulyo mengalami masalah pasokan dan debit air yang kecil. 

Proses pengalokasian air baik untuk pertanian dan warga harus diatur dalam sistem buka-tutup 

secara bergantian, untuk kebutuhan pertanian di sore hingga malam hari sedangkan penyaluran 

ke rumah warga di pagi hingga siang hari. Hal ini dilakukan guna  menyiasati semakin kecilnya 

debit air. Masalah air ini terjadi seiring dengan proses industrialisasi wisata yang terjadi secara 

masif dan sistematis di Batu, karena proses masuknya investasi dan pembangunan seringkali 

tidak memperhatikan kelestarian ekologis wilayah-wilayah yang menjadi wilayah tangkapan air 

dan wilayah di sekitar sumber mata air.   

 Kasus sumber mata air Gemulo yang telah dibahas sebelumnya dalam pemaparan Desa 

Bulukerto adalah cerminan bagaimana warga mengorganisir diri untuk mempertahankan 

sumber dayanya dengan melakukan aksi penolakan terhadap upaya pembangunan hotel The 

Rayja yang terletak dekat dengan sumber mata air Gemulo. Sumber mata air Gemulo 

merupakan sumber mata air yang terletak di desa Bulukerto tapi aliran airnya memasok 

kebutuhan tiga desa yaitu Bulukerto, Sidomulyo, dan Bumiaji. Pembangunan hotel di sekitar 

wilayah mata air akan berdampak besar bagi munculnya kerusakan ekologis dan akses terhadap 

sumber mata air.  Dalam kasus ini pemerintah kota Batu berperan besar memfasilitasi 

masuknya investasi ke desa dengan penetapan beberapa desa sebagai desa wisata, juga 

berperan dalam peralihan corak produksi warga desa.   

Politik Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Desa 

Desa Sidomulyo merupakan satu dari sembilan belas desa di Kota Batu yang sejak 

keluarnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, hingga dua tahun implementasinya tidak 

mendapatkan dana desa. Walikota Batu berperan penting melalui kebijakannya, sehingga tidak 

menyalurkan dana desa ke desa-desa di Batu. Walikota menggantikan dana desa dengan dana 

dari anggaran pemerintah kota yang mengambil pos dari sisa anggaran APBD Kota Batu. Jumlah 

dana yang diambil dari pos APBD sebagai pengganti dana desa, diterima oleh tiap desa hanya 

senilai 30% dari dana desa yang seharusnya diterima.  

Pendapatan desa berdasarkan APBD Sidomulyo dari 2013  hingga 2016 senilai rata-rata 

1.6 Milyar.   Pada 2014, tahun pertama berlakunya UU Desa, jumlah pendapatan APBD 

Sidomulyo sebesar Rp 1.676.065.000,-  yang terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 

25.140.000,- ; (2) Hasil pengelolaan kekayaan desa yang mencakup pengelolaan tanah kas desa, 

pasar desa, sewa gedung balai desa, PAM desa, dan sewa lapangan mencapai Rp 147.400.000,- 

(3) sisanya adalah transfer dari kabupaten/kota berupa bagi hasil pajak, dana ADD. Khusus 

untuk ADD yang merupakan dana perimbangan pusat dan daerah pada tahun 2014, Sidomulyo 

mendapatkan sebesar Rp 506.025.000,-. Sebagai pengganti dana desa pada 2014 dan 2015 

Sidomulyo mendapatkan dana dari pemerintah kota sebesar Rp 311.600.000,- (setara kira-kira 
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30% dari dana desa). Pada 2015 bahkan penyaluran dana transfer dari pemerintah kota ke desa 

mengalami keterlambatan dan baru dicairkan di akhir Desember 2015.  

Ada beberapa poin penting yang harus dicermati dari kasus Desa Sidomulyo dan desa-

desa lain di wilayah Kota Batu terkait relasi kuasa antara pemerintah Kab/Kota dengan desa. 

Pertama, bahwa kekuasaan dan kewenangan Kabupaten/Kota begitu besar dalam memainkan 

politik anggaran terhadap desa. Bahkan dalam kasus di Batu, walikota bisa mengambil 

kebijakan sendiri dan mengabaikan amanat UU dengan menahan pendistribusian dana desa. 

Alasan yang dikemukakan walikota kepada kepala desa Sidomulyo dan para kepala desa lain 

adalah anggaran di desa dianggap sudah besar dan mencukupi, selain itu juga walikota 

mengatakan bahwa sebaiknya desa tidak langsung menerima dana desa yang utuh dan besar 

karena dikhawatirkan kepala desa akan tersangkut kasus hukum. Pandangan walikota ini telah 

mengabaikan fakta bahwa dana desa merupakan hak bagi desa dan tidak ada hubungannya 

dengan pendapatan desa yang sudah besar dan dianggap mencukupi tanpa dana desa. Selama 

ini desa-desa di Batu telah mampu mengelola keuangan yang besar sebelum hadirnya dana 

desa merupakan bukti ketakutan walikota akan banyak kepala desa tersangkut masalah hukum 

bersifat mengada-ada. Kedua, praktek dan mekanisme penyaluran dana desa melalui transfer 

oleh kabupaten/kota rentan digunakan sebagai alat politik untuk menekan dan memobilisasi 

desa melalui kepala desa. Hal ini seperti diakui oleh kepala desa Sidomulyo dan kepala desa lain 

yang tergabung dalam asosiasi kepala desa se-kota Batu yang melakukan konsolidasi guna 

mengkritisi dan memprotes kebijakan kepala daerah. Asosiasi kepala desa ini berencana untuk 

menyampaikan pendapat mereka kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri 

dan Kementerian Desa agar membantu mereka dalam mendapatkan dana desa sebagai hak 

bagi desa.  

Sementara terkait dengan BUMDesa, meskipun pendapatan desa cukup besar tetapi 

badan usaha milik desa tidak berkontribusi bagi pendapatan asli desa. BUMDesa di Sidomulyo 

seperti diungkapkan kepala desa, telah beberapa kali berganti jenis usaha. Dalam perjalanannya 

BUMDesa masih diorientasikan hanya sekadar mencari keuntungan dari proses berdagang, 

seringkali apa yang dijual oleh BUMDesa justru bersaing dengan usaha dari warga sendiri. 

Beberapa masalah lain menurut kepala desa, BUMDesa seringkali merugi dari proses 

perdagangan dikarenakan barang yang dijual tidak tahan lama sehingga ketika tidak laku 

harganya terus menurun seiring penurunan kualitas. Kondisi terakhir di tahun 2016, BUMDesa 

meski saat ini memiliki kepengurusan tetapi tidak ada aktivitas yang berarti dan belum 

berkontribusi bagi desa. Usaha yang dimiliki warga perorangan maupun kelompok-kelompok 

usaha warga di bidang pertanian jauh lebih maju. Sejauh ini BUMDesa di Sidomulyo belum 

difungsikan untuk mendorong dan membantu unit-unit usaha yang telah ada di warga, justru 

BUMDesa kerapkali menjadi kompetitor bagi usaha warga. Hal ini diakui oleh kepala desa 

Sidomulyo dan menjadi tugas bagi kepengurusan BUMDesa saat ini.     
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Partisipasi Perempuan dalam Tata Kelola Desa  

Di Desa Sidomulyo terdapat Sekolah Perempuan yang digagas oleh perempuan lintas 

generasi dari organisasi Suara Perempuan Desa dan Karya Bunda Community.  Sekolah 

Perempuan ini mengajarkan berbagai materi terkait pendidikan dan pengetahuan dasar 

tentang gender dan kesetaraan serta pengetahuan praksis seperti memasak dan membuat 

makanan untuk memulai usaha. Sekolah Perempuan sudah berdiri selama 3 tahun dan 

menghasilkan tiga angkatan, bahkan pada 2016 Sekolah Perempuan sudah membuka 

penyelenggaraan sekolah di dua desa lain selain Sidomulyo yakni Desa Bulukerto dan Desa 

Giripurno. Hingga saat ini lulusan Sekolah Perempuan berjumlah tidak kurang dari 120 orang 

dengan rata-rata peserta yang ikut sekolah hingga lulus sekitar 40 orang. Meski demikian 

partisipasi dan keterlibatan warga di Desa Sidomulyo masih didominasi oleh laki-laki terutama 

dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Perempuan masih sangat jarang dilibatkan 

dalam berbagai proses pengambilan keputusan strategis di desa, meskipun aktivitas kelompok 

perempuan sudah demikian maju. Potensi kelompok perempuan yang dimiliki Desa Sidomulyo 

menjadikannya salah satu wilayah kerja Puskapol dalam mendorong keterlibatan warga dalam 

proses tata kelola desa yakni mencoba menerapkan strategi tahu-mampu-awasi (strategi ini 

akan dijabarkan pada bagian strategi penguatan partipasi warga desa).  

 

C. 3. Desa Oro-Oro Ombo (Kota Batu, Jawa Timur): Investasi yang Mengubah Corak Produksi 

Desa Oro-oro Ombo adalah salah satu dari 19 desa yang ada di kota Batu, provinsi Jawa 

Timur. Atas kebijakan Walikota Batu, seluruh Desa di Kota Batu tidak mendapatkan Dana Desa 

pada tahun 2015 lalu. Sebagai gantinya, Pemerintah Kota menyiapkan dana senilai sepertiga 

dari dana desa yang diambil dari sisa lebih pagu anggaran Pemkot. Hal ini menurut beberapa 

kepala desa, termasuk Oro-oro Ombo, dilakukan Walikota sebagai bentuk latihan agar  para 

kepala desa terbiasa dan mencegah terjadi penyimpangan penggunaan dana desa. Selain dua 

alasan lain yaitu anggaran desa-desa di Batu sudah lebih dari cukup tanpa dana desa dan juga 

alasan belum tersedianya aturan mekanisme penggunaan dana desa di tingkat peraturan 

walikota.  Pada prakteknya anggaran Silpa ini disalurkan Pemkot ke Desa pada akhir Desember 

2015 dan tidak dapat digunakan oleh Desa pada tahun 2015. Pada tahun 2016 ini para kepala 

desa melalui asosiasi kepala desa se-kota Batu  mulai melakukan konsolidasi untuk menuntut 

kepada walikota agar mencairkan dana desa. Asosiasi ini juga berupaya untuk melakukan 

penyampaian aspirasi ke kementerian dalam negeri dan kementerian desa di Jakarta dalam 

waktu dekat.  

Oro-Oro Ombo merupakan desa pertama di kota Batu yang menghadirkan investasi 

secara masif untuk pariwisata, mulai dikembangkan sejak tahun 2008. Investasi oleh Jatim Park 
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Group tersebut dikembangkan menjadi tempat wisata Batu Night Spectacular (BNS), salah satu 

tujuan wisata paling populer di kota Batu. BNS didirikan di atas lahan aset desa yaitu tanah 

bengkok. Investor swasta menyewa lahan tersebut selama 15 tahun, dengan evaluasi yang 

dilakukan setiap 3 tahun menekankan pada penyesuaian harga sewa. Berdasarkan penuturan 

Kepala Desa, perjanjiannya adalah tiap tahun uang sewa lahan BNS naik sebesar 17%. Adapun 

harga sewa saat ini sebesar Rp. 3 juta per blok (1 blok setara dengan 100 m2). Dengan luas 

tanah yang disewa sekitar 3000 m2, sewa per tahunnya sebesar sekitar Rp. 90 juta. 

Kesepakatan lain yang dibuat dengan investor adalah adanya bagi hasil biaya parkir 

pengunjung, penarikan uang kebersihan, dan tenaga kerja dari penduduk lokal harus mencakup 

minimal 60% dari keseluruhan jumlah pekerja BNS. Bagi hasil parkir dan uang kebersikan 

dihitung sebagai pendapatan desa. Sementara persentase tenaga kerja lokal secara berkala 

ditinjau ulang oleh Tim 9 yang terdiri dari unsur BPD dan perangkat desa. Selain itu, pekerja 

lokal yang dipekerjakan, nama-namanya diperoleh berdasarkan usulan dari Kepala Desa. 

Demikian juga setiap kali ada tambahan kebutuhan tenaga kerja, investor harus 

mengkomunikasikan ke pemerintah desa untuk dimintai nama-nama calon pekerja. Hal terakhir 

dalam kesepakatan adalah adanya pemberian bantuan bagi umat, yang tidak diperlakukan 

sebagai pendapatan desa, melainkan diberikan langsung kepada kelompok-kelompok 

masyarakat desa.  

Di masa awal akan masuknya investasi untuk BNS ini, sempat terjadi pertentangan 

antara Pemerintah Desa dengan warga yang melakukan penolakan hingga sampai ke 

pengadilan. Gugatan warga adalah bahwa Kepala Desa melakukan alih status secara sewenang-

wenang, sementara Kepala Desa melihat masalah muncul karena sosialisasi tidak berjalan 

dengan baik. Pada akhirnya masalah dapat diselesaikan melalui BPD dan ditetapkan juga 

dengan Keputusan BPD, dan investasi tetap berjalan di Oro-oro Ombo. 

Sejak masuknya investasi dan Oro-oro Ombo menjadi daerah wisata, komposisi warga 

yang mayoritas berprofesi sebagai petani bergeser menjadi pekerja baik di perkantoran 

maupun sebagai buruh. Jumlah penduduk juga meningkat dari sekitar 8.000 jiwa menjadi 

sekitar 11.000 jiwa, karena banyaknya pendatang dengan tujuan bekerja di desa ini. Data 

terakhir menunjukkan bahwa warga desa yang masih bertani dan berternak hanya sekitar 17% 

dari keseluruhan jumlah penduduk (2179 dari 11.092 orang, data tahun 2014). Selain itu, 

pembentukan usaha warga untuk tempat-tempat penginapan (hotel, villa, homestay) juga 

berkembang pesat. 

 

Hasil observasi memperlihatkan kantor desa lebih mirip dengan kelurahan jika 

dibandingkan dengan desa-desa lain di kota Batu seperti Sidomulyo atau Bulukerto. Terutama 

dengan tidak tersedianya balai desa yang memadai sebagai wadah berkumpulnya warga. Saat 
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wawancara, Kepala Desa menyampaikan bahwa balai warga dalam proses renovasi, dan saat itu 

terlihat calon balai warga yang terletak di pinggir jalan besar di depan kantor desa tersebut 

dijadikan tempat usaha fotokopi  (BUMDesa).   

Selain usaha fotokopi tersebut, BUMDesa lain adalah rest area yang terdiri dari rumah 

makan, minimarket yang menjual oleh-oleh khas lokal, tempat mandi dan WC wisatawan, 

tempat istirahat, mushola, dan tempat parkir bis dan mobil rombongan. Rest area terletak 

dalam komplek yang sama dengan kantor desa, tepatnya di bawah dan bagian belakang kantor 

desa. BUMDes ini dikelola oleh ketua BPD.  

Dari penuturan kepala desa ada partisipasi warga dalam proses perencanaan 

pembangunan dengan cara mengundang perwakilan warga. Akan tetapi kelompok-kelompok 

yang diundang sangat terbatas dan berlangsung prosedural semata karena belum pernah ada 

pengalaman melakukan musyawarah desa. Selain itu, pembangunan desa juga didorong untuk 

mendukung pariwisata seperti pembangunan jalan raya dan drainase. Demikian juga upaya 

pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan bantuan modal yaitu pinjaman 

dengan bunga rendah, pelatihan-pelatihan, serta hibah untuk sektor sosial budaya seperti 

pengembangan seni lokal dan olahraga. Usulan pengembangan potensi ekonomi selama ini 

datang dari usulan Kepala Desa, yang kemudian dibawa oleh BPD untuk dibahas dengan warga. 

Identifikasi terhadap perdes dan proses pembuatannya, tampak tidak ada perdes selain 

perdes rutin (RPJMdes, RKP, APBDes). Bahkan terkait perjanjian sewa tanah kas desa tidak 

diatur dalam perdes tetapi dalam perjanjian notaris. Pelepasan/jual beli tanah warga pun tidak 

diatur. Peraturan di tingkat desa juga berorientasi mendukung pariwisata, seperti sedang 

didorongnya Perdes Pengelolaan Homestay. Menurut sekretaris desa saat ini sedang digagas 

pengaturan tentang guest house/home stay dan rumah kos yang dimiliki warga agar dapat 

ditagihkan retribusi, serta untuk menciptakan lingkungan penginapan yang membuat tamu 

merasa nyaman dan aman. 

Perubahan desa dari tempat pertanian menjadi daerah wisata telah secara signifikan 

mengubah corak produksi warga dan orientasi kerja Pemerintah Desa Oro-oro Ombo. 

Partisipasi warga desa dapat dikatakan hampir tidak ada, dan Pemerintah Desa menguasai 

pengambilan keputusan terkait aset desa, investasi, pengembangan ekonomi, dan 

pembentukan peraturan desa, yang kesemuanya diarahkan untuk menjaga kenyamanan 

investasi pariwisata. 
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C. 4. Desa Sepang (Kabupaten Buleleng, Bali): Potensi Konflik antara Desa Adat dan Desa 

Dinas Akibat UU Nomor 6/ 2014 tentang Desa 

Desa Sepang terletak di Kabupaten Buleleng dan menyandang reputasi sebagai salah 

satu “desa terobosan” Bali untuk pengentasan kemiskinan. Mata pencaharian warga desa 

adalah peternak kambing dan petani cokelat, kopi, juga cengkeh. Desa Sepang merupakan 

“kombinasi” antara desa dinas (desa administrasi) dan desa adat dalam satu kesatuan wilayah 

desa, namun catatan kependudukan di antara kedua desa ini berbeda. Oleh karenanya, ada 

Kartu Keluarga Adat dan Kartu Keluarga Administrasi. Hanya penduduk asli Sepang yang 

memiliki kedua kartu keluarga. Adapun struktur desa Sepang dapat diamati terpisah, seperti 

berikut ini: 

STRUKTUR DESA PAKRAMAN (DESA ADAT) SEPANG 
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6. Saba Desa: Bagian Perencanaan 
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9. Baga Palemahan: Bagian yang berhubungan dengan pembangunan desa adat 

Desa pakraman (desa adat) Sepang terdiri atas dua desa dinas (desa administrasi), yaitu 

Desa Sepang dan desa Sepang Kelod. Desa Sepang adalah desa dinas utama. Secara utuh, 

terdapat tujuh kelian banjar yang terdiri atas empat banjar di desa Sepang dan 3 di Sepang 

Kelod. Sistem rangkap jabatan dapat berlaku di desa Sepang, artinya orang yang sama dapat 

memegang jabatan di desa pakraman sebagai pecalang dan sebagai kepala dusun di desa dinas 

(desa administrasi). Adapun struktur pemerintahan desa dinas Sepang adalah sebagai berikut:  

 

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA DINAS (DESA ADMINISTRASI) SEPANG 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desa dinas Sepang terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Sepang, Dusun Kerobokan, 

Dusun Kembang Rijasa, dan Dusun Belulang. Seperti tampak dalam skema di atas, Kepala Desa 

(Perbekel) berkedudukan sejajar dengan BPD. Kepala Desa membawahi sekretaris desa dan 

sekretaris desa membawahi lima Kaur (Kepala Urusan) serta empat kelian banjar (Kepala 

Dusun). Saat riset dilakukan pada Mei 2016, jumlah anggota BPD desa Sepang terdiri dari 8 

orang dari yang seharusnya 11 orang karena adanya anggota yang mengundurkan diri dari BPD 

kemudian menjabat sebagai kepala dusun dan Kaur. Pengunduran diri tiga orang anggota BPD 
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menarik untuk dicermati lebih lanjut karena posisi yang kosong masih juga belum terisi 

sementara penyelenggaraan tata kelola desa terus berjalan. 

 Penting untuk menelusuri sejarah perkembangan desa Sepang karena hal ini 

menjelaskan ungkapan yang terus menerus disampaikan oleh berbagai pihak yang ditemui 

untuk wawancara selama di lapangan; desa adat dan desa dinas bagaikan suami dan istri yang 

rukun hidup berdampingan sejak jaman Belanda hingga akhirnya “terperangkap” dalam 

hubungan yang bersitegang sejak dikeluarkannya UU 6/ 2014 tentang Desa. Di Bali, keberadaan 

desa adat (desa pakraman) telah lebih dulu ada bahkan sejak sebelum Belanda masuk ke Bali 

sekitar tahun 1908. Pembentukan desa dinas pertama kalinya dilakukan oleh Belanda yang 

bermaksud memisahkan urusan dinas dan urusan adat yang utamanya merujuk pada praktik 

tradisi adat Bali dan ritual agama Hindu.  Meskipun UU yang mengatur desa sebelumnya justru 

tidak menyebutkan secara eksplisit tentang keberadaan desa adat, di Bali justru desa dinas dan 

desa adat hidup rukun dengan garis koordinasi yang tidak ditentukan dalam peraturan formal 

namun dilaksanakan dengan landasan kearifan lokal dimana keutamaan adat bersanding 

dengan pemenuhan tata kelola administratif desa dinas.  

 Dengan keluarnya UU 6/ 2014 yang sebenarnya dalam rumusan pasal-pasalnya justru 

secara eksplisit mengakui keberadaan desa adat, relasi antara desa dinas dan desa adat di Bali 

rentan ketegangan karena pengakuan dan penyebutan desa adat dalam undang-undang diikuti 

dengan pengaturan tentang bentuk, prinsip, cara, dan relasi antara desa dinas dan desa adat. 

Hal ini secara langsung berkaitan dengan persoalan mendasar yang  berkaitan dengan 

kelangsungan hidup desa adat, seperti misalnya aset desa adat dan pendanaan desa adat. 

Keutamaan adat terasa betul dihadapkan langsung dengan prinsip penyelenggaraan 

pemerintahan atau tata kelola desa yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, 

transparansi, dan pada akhirnya memposisikan desa adat seolah subordinatif terhadap desa 

dinas. Hal ini dapat ditelusuri secara gamblang dalam soal pembangunan desa. Desa dinas tidak 

memiliki lahan karena tanah yang ada terdaftar sebagai aset/ milik desa adat. Namun, UU 6/ 

2014 menetapkan bahwa apabila aset desa adat tidak diserahkan / dilimpahkan seabgai 

wewenang aset desa dinas, maka desa dinas tidak dibenarkan memberikan pendanaan atas 

aset desa adat. Pendanaan hanya dapat dilakukan oleh desa dinas jika sudah dibuat berita 

serah terima kewenangan desa. Penganggaran dana untuk desa adat tetap ada namun sangat 

kecil dan hanya dibatasi sebagai bentuk pengembangan sosial budaya. Pertanggung jawaban 

penggunaan dana tersebut pun harus tetap dilakukan melalui desa dinas terdahulu, yang 

kemudian akan mengajukan ke tingkat pemerintahan di atasnya, kecamatan ataupun 

kabupaten. Hubungan antara desa dinas dan desa adat yang dulunya koordinasi berubah 

menjadi subordinasi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan UU 6/ 2014.  
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 Adapun pelaksanaan tata kelola desa yang melibatkan partisipasi warga sebenarnya 

sudah sejak dulu dikenal dan dipraktikkan sebagaimana dikenali oleh desa dinas maupun desa 

adat, yang juga secara jelas saling memahami batasan wewenang yang rujukannya utamanya 

adalah pelaksanaan ajaran tradisi adat Bali dan ritual agama Hindu sebagai wewenang desa 

adat dan di luar itu wewenang desa dinas. Masuknya investasi pihak ketiga misalnya, investor 

pembangun menara pemancar XL masuk ke desa Sepang melalui desa dinas (desa administrasi), 

sekaligus sebagai penanda tangan kontrak. Pengelolaan dan pembangunan untuk wilayah desa 

adat merupakan wewenang desa adat dengan rujukannya pada peraturan desa adat yang 

dikenal sebagai awig-awig dan perarem, yakni penjelasan dari awig-awig.  

 Peraturan desa adat juga dievaluasi dengan pelibatan warga yang tercatat dalam kartu 

keluarga adat. Kepala desa adat (bendesa adat) merupakan jabatan yang diisi sesuai garis 

keturunan meskipun tetap dilakukan proses pengangkatan dan pemilihan melalui kepala 

keluarga adat. Secara formal, dikenal masa jabatan bendesa adat yakni lima tahun namun 

dalam prakteknya tidak ada batasan periode memimpin. Warga di desa adat dibagi tiga krama, 

yaitu krama ngarap (masyarakat asli), krama kubang (warga dari luar yang kemudian menetap 

di desa Sepang), dan krama sampingan (tidak ikut memilih dalam desa adat, tinggal sementara 

di sepang, dan tidak beragama Hindu). Dengan kata lain, meskipun ada persolan ketidak 

setaraan hak antar warga menurut rujukan adat, hal ini tidak juga terpecahkan dengan 

berlakunya UU 6/ 2014 yang memperkenalkan secara formal tentang mekanisme pelibatan 

partisipasi warga dalam bentuk musyawarah desa. Kerancuan tentang pembagian wewenang  

antara desa dinas dan desa adat sebagaimana diuraikan oleh UU 6/ 2014 menjadi muara 

persoalan baru dan berpotensi memicu ketegangan antara desa dinas dan pakraman di Bali.   

 

C. 5. Desa Hitulama (Kabupaten Maluku Tengah, Maluku): Strategi Adat Berkompromi dengan 

Undang-Undang Desa 

Negeri (sebutan untuk “desa” di Maluku) Hitulama merupakan desa adat yang terletak di Pulau 

Ambon bagian utara. Negeri Hitulama berada di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. 

Luas desa seluas 14,4 km2 sementara jumlah penduduk sebanyak 4,683 jiwa. Desa ini 

cenderung bercorak produksi maritim-agraris dimana penduduk bekerja sebagai nelayan, 

petani dan pedagang. Komoditas utama yang dihasilkan adalah ikan, cengkeh, pala, kenari dan 

buah-buahan. 

Negeri Hitulama adalah desa adat bercorak Islam yang tata kelola pemerintahannya 

berdasarkan tata kelola pemerintahan Kerajaan Hitu yang berkuasa di Pulau Ambon bagian 

utara. Pemerintah Negeri Hitulama mengklaim bahwa mereka melanjutkan Pemerintahan 
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Kerajaan Hitu. Negeri Hitulama dipimpin oleh Raja yang menjadi kepala pemerintahan negeri 

(urusan pemerintahan administratif) dan kepala adat (urusan adat). 

 

Bagan 1: Struktur Pemerintahan Adat 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan di atas, dalam struktur pemerintahan adat, Raja membawahi tiga 

lembaga. YaituLembaga Agama yang dipimpin oleh seorang Maulana;  Lembaga Saniri yang 

bertugas membantu Raja dalam urusan pemerintahan; dan Lembaga Adat yang dipimpin 

seorang Latuhelu. Lembaga Adat bertugas untuk mengurus masalah dan upacara adat. 

Rekrutmen pemimpin baik Raja maupun pemangku lembaga Agama dan Adat dilakukan 

dengan cara pemilihan berdasarkan garis keturunan. Tiap-tiap marga penduduk asli Hitulama 

telah menyandang perannya masing-masing dalam struktur adat Hitulama. Raja dipilih dari 

keluarga keturunan Raja, yang memiliki hak pilih adalah keluarga Raja itu sendiri. Anggota Saniri 

dipilih dari perwakilan marga/keluarga penduduk asli Negeri Hitulama.  

Selain berperan sebagai kepala pemerintahan, Raja menjalankan fungsi yudikatif. Jika 

ada sengketa atau perselisihan, Raja membantu menyelesaikan dengan mekanisme hukum 

adat. Untuk Hitulama, Raja bahkan menjadi penengah perselisihan dua desa lain yang warganya 

terus menerus saling berkelahi. 

Kepemilikan tanah di Hitulama terbagi menjadi tiga. Pertama, tanah dati yaitu tanah 

yang diberikan Raja kepada marga-marga penduduk asli Hitulama. Kedua, tanah petuanan yaitu 

pemberian hak guna tanah oleh Raja kepada para penduduk pendatang. Ketiga, tanah parusa 

yaitu tanah yang menjadi hak milik pribadi karena pembuatannya diusahakan oleh 

penggarapnya. Misalkan tanah reklamasi laut atau pembersihan hutan.  

Seiring bergantinya zaman dan pemerintahan dimana Republik Indonesia berdiri 

berserta perangkat hukumnya, Negeri Hitulama pun beradaptasi membentuk pemerintahan 

desa yang sesuai dengan Undang-undang Desa. Selain struktur pemerintahan adat, dibentuk 

juga struktur pemerintahan negeri (desa) yang mengatur urusan pemerintahan administratif. 

 

Lembaga Adat Lembaga Agama 

Raja 

Lembaga Saniri 
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Bagan 2: Struktur Pemerintahan Negeri 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan di atas, dalam struktur pemerintahan negeri, Raja berfungsi sebagai 

kepala pemerintahan desa sebagaimana kepala desa dalam desa pada umumnya. Dalam 

menjalankan urusan pemerintahan desa, Raja dibantu oleh sekretaris negeri (sekretaris desa) 

dan perangkat desa lainnya, baik yang berbasis di kantor negeri (kepala urusan) maupun yang 

berbasis di wilayah permukiman (kepala pemuda di wilayah wik dan kepala dusun di wilayah 

dusun). 

Badan Staf Saniri (selanjutnya disebut Saniri) diberi peran seperti Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan warga Negeri Hitulama. Saniri memiliki 15 

anggota, termasuk ketua, sekretaris dan bendahara. Saniri menjadi mitra dimana Raja meminta 

saran dari Saniri sebelum membuat kebijakan desa, seperti pembuatan peraturan negeri 

(peraturan desa), dan rencana pembangunan desa (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes). 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes), musyawarah wik dan dusun 

juga rutin dilakukan.  

Meski berusaha mengikuti struktur pemerintahan desa berdasarkan UU Desa, sistem 

pemerintahan desa di Hitulama adalah monarki dimana kekuasaan berpusat di Raja. Sehingga 

pengambilan keputusan berada di tangan Raja. Saat membuat keputusan, Raja meminta saran 

dari Saniri. Rekrutmen para pemimpin seperti Raja dan Saniri juga masih dilakukan dengan cara 

adat. Raja dipilih dari keluarga keturunan Raja sedangkan Saniri dipilih dari perwakilan marga 

penduduk asli Negeri Hitulama.  

Pembagian Wilayah dan Implikasinya bagi Partisipasi Warga 
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Wilayah Negeri Hitulama dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah induk dan wilayah 

luar (petuanan). Wilayah induk adalah wilayah inti dimana penduduk asli desa tinggal. Wilayah 

induk dibagi menjadi tiga wilayah yang disebut wik (kemungkinan berasal dari bahasa Belanda, 

wijk). Ada tiga wik di Hitulama, diantaranya adalah: Wik Tengah, Ujung, dan Tomu. Masing-

masing wik dipimpin oleh seorang Kepala Pemuda yang dipilih oleh warga dengan cara 

musyawarah mufakat. 

Wilayah luar (petuanan) adalah wilayah dimana penduduk pendatang tinggal. Latar 

sejarahnya, Raja Hitu memberi ijin tinggal dan memberikan hak guna lahan di wilayah luar desa 

kepada para pendatang. Umumnya mereka berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara. Wilayah luar 

dibagi menjadi empat dusun (Oli, Wanath, Telaga Kodok dan Hulung). Masing-masing dusun 

dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang dipilih oleh warga dengan cara musyawarah mufakat. 

Pembagian wilayah inti dan luar berdampak pada partisipasi warga dalam pemerintahan 

desa. Warga dusun hanya bisa menjabat jabatan kepala dusun, tidak bisa menjabat jabatan 

adat, Saniri dan jabatan lainnya dalam pemerintahan desa. Tidak ada perwakilan warga dusun 

yang menjadi anggota Saniri (yang berfungsi sebagai BPD). Sehingga warga dusun sulit untuk 

mempengaruhi pembuatan keputusan di ranah pemerintahan Negeri Hitulama. 

Partisipasi Perwakilan dan Lemahnya Dukungan untuk Saniri 

Partisipasi warga di Negeri Hitulama menggunakan sistem partisipasi perwakilan dimana 

Saniri mewakili warga dalam pembuatan keputusan strategis desa. Dalam momen musyawarah 

desa, unsur warga yang diundang hanya perwakilan tokoh masyarakat saja. Warga biasa jarang 

diundang. Partisipasi warga lebih luas terjadi di level wik dan dusun dimana warga lebih leluasa 

untuk mengikuti musyawarah wik dan dusun. Selanjutnya untuk membawa aspirasi ke 

musyawarah level negeri (desa), aspirasi warga dititipkan kepada Saniri, Kepala Pemuda Wik, 

dan Kepala Dusun. Secara personal, warga dimungkinkan untuk bertemu langsung dengan Raja 

untuk menyampaikan aspirasinya. Namun warga belum bergerak secara kolektif menyampaikan 

aspirasinya dalam forum-forum musyawarah baik di dusun, wik, atau negeri. 

Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa masih sangat rendah. Tidak ada 

perempuan yang menjadi pemimpin dalam lembaga pemerintahan negeri dan adat. Selain itu 

pelibatan perempuan dalam musyawarah desa juga masih rendah. Umumnya perempuan 

hanya dilibatkan untuk menyiapkan kebutuhan logistik dan konsumsi. Budaya patriarki menjadi 

hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik sehari-hari di Negeri 

Hitulama. Partisipasi perempuan lebih dimungkinkan terjadi dalam musyawarah level wik dan 

dusun, karena musyawarah wik dan dusun relatif lebih inklusif ketimbang musyawarah di 

tingkat negeri. 

Meski Saniri diberi tugas menjadi menjadi perwakilan warga namun ada beberapa hal 

yang membuat Saniri tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Pertama, Saniri tidak 
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memiliki fasilitas pendukung seperti kantor sekretariat dan Negeri Hitulama juga tidak memiliki 

balai pertemuan yang memadai di desa ataupun di wik dan dusun. Keberadaan kantor dan balai 

pertemuan penting untuk menunjang kinerja Saniri dan partisipasi warga. Musyawarah desa 

sulit berjalan kondusif jika balai pertemuan tidak ada. Selain untuk musyawarah, balai 

pertemuan juga berguna untuk aktivitas lain seperti kegiatan Posyandu dan kegiatan lainnya. 

Kedua, anggota Saniri tidak mendapat penghasilan tetap dan hanya memperoleh 

tunjangan. Jumlah tunjangan yang relatif kecil dan ketiadaan penghasilan tetap tidak bisa 

membiayai beban operasional kerja mereka dan menghidupi mereka. Ketiga, Sistem rekrutmen 

Saniri hanya merekrut dari perwakilan marga penduduk Asli Hitulama. Sistem rekrutmen yang 

terbatas membuat ada unsur masyarakat yang tidak terwakili seperti warga pendatang di 

dusun. Mereka tidak punya wakil di Saniri sehingga mereka tidak punya sandaran untuk menitip 

aspirasi ke Raja dan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan di tingkat negeri. Oleh karena 

itu perlu ada kombinasi sistem rekrutmen agar unsur masyarakat lain bisa terwakili dalam 

Saniri. 

 

C. 6. Desa Belabori (Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan): Partisipasi Kelompok Perempuan di 

Tengah Keterbatasan Sumberdaya Desa 

Desa Belabori merupakan desa hasil pemekaran pada tahun 2007. Desa ini terdiri dari 4 dusun 

(Peo, Panyangkalang, Paso'tanae, Bontopanno) dengan jumlah penduduk sebanyak 1.593 jiwa 

dengan 408 Kepala Keluarga, terdiri dari 797 perempuan dan 796 laki-laki. Data ini diperoleh 

dari hasil pencatatan kader posyandu di desa. Secara georgafis, Belabori terletak di perbatasan 

antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. Kondisi ini membuat 

warga lebih banyak melakukan mobilitas ke kabupaten Maros karena akses kesehatan, pasar, 

dan pendidikan yang lebih dekat dibandingkan ke Kabupaten Gowa. Hasil survey yang dlakukan 

oleh kelompok perempuan tahun 2015 lalu memperlihatkan bahwa sebesar 44% penduduk 

desa bekerja sebagai petani dan peternak. Corak produksi di Desa Belabori pun adalah 

pertanian dan peternakan. Corak kesukuan di Desa Belabori juga menarik. Jika mayoritas 

penduduk Gowa adalah suku Makassar, di Belabori justru suku Bugis yang menjadi mayoritas. 

Kesamaan suku ini juga berkaitan dengan hubungan kekerabatan di desa yang masih kuat.  

Sejak terbitnya UU No. 6 Tahun 2014, beberapa perubahan mulai dirasakan di desa ini, 

khususnya mengenai pendanaan desa. Jika sejak 2007 Desa Belabori hanya memiliki pendanaan 

desa berasal dari ADD, maka pada 2015, desa ini mulai menerima pemasukan dari Dana Desa, 

meskipun jumlahnya tidak lebih besar dari ADD. Pada masa awal penggunaan Dana Desa, 

pemerintah desa belum memaksimalkan penggunaan Dana Desa untuk program pemberdayaan 

bagi warga. Penggunaan Dana Desa lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan 

fasilitas publik. 
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Kondisi infrastruktur dan pelayanan terhadap kebutuhan dasar warga di desa memang 

belum cukup memadai. Kondisi jalan utama dan jembatan di Desa Belabori banyak yang rusak 

akibat lalu lalang mobil tambang dan lebih sulit lagi diakses saat musim hujan. Selain itu, akses 

pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih juga tidak mudah. Sepanjang 2015, warga desa 

menghadapi musim kemarau yang berdampak pada keringnya sumur-sumur warga. Akses 

warga terhadap pelayanan kesehatan juga terbatas. Hanya ada satu orang bidan desa tanpa 

didukung bangunan puskesmas dan alat-alat medis yang lengkap. Meskipun pemerintah 

kabupaten mengeluarkan kebijakan pengobatan gratis bagi warga, kenyataannya tidak mudah 

bagi warga Desa Belabori untuk mengakses layanan tersebut karena jauhnya jarak yang harus 

ditempuh ke pusat kota, serta dipersulit dengan kondisi jalan yang kurang baik. Selain itu akses 

transportasi bagi warga yang ada selama ini hanyalah kendaraan pribadi, tidak ada transportasi 

umum yang melalui desa ini. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi anak-anak sekolah atau 

warga yang tidak memiliki kendaraan untuk bepergian. 

Perempuan Penggerak Desa 

Desa Belabori tercatat memiliki beberapa kelompok warga yang aktif berkegiatan dalam 

sektor produksi/ekonomi maupun sosial. Kelompok-kelompok tersebut antara lain Kelompok 

Balai Perempuan, kelompok tani dan ternak, SPP (Simpan Pinjam Perempuan bentukan PNPM), 

kader Posyandu, kelompok keterampilan perempuan, kelompok zikir, majelis taklim, kelompok 

remaja masjid (HIPREMAS), dan PKK. Umumnya kelompok-kelompok warga ini terbentuk untuk 

mempermudah masuknya bantuan dari kecamatan, dinas sosial maupun kabupaten dan sangat 

jarang berkegiatan atau berkumpul selain dari momen tersebut.  

Berbeda dengan kelompok-kelompok warga lainnya yang ada di desa, kelompok 

perempuan di Desa Belabori adalah kelompok paling aktif dan potensial bagi pembangunan 

desa. Kelompok perempuan di Desa Belabori berhimpun dalam berbagai wadah, antara lain 

PKK, Balai Perempuan, kader posyandu, kelompok majelis taklim, kelompok keterampilan, dan 

remaja masjid. Partisipasi aktif kelompok perempuan di desa tidak terlepas dari sinergi antara 

kelompok Balai Perempuan yang merupakan dampingan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di 

Sulawesi Selatan, dan PKK yang merupakan organisasi perempuan yang dibentuk dan 

menempel dengan struktur pemerintahan desa. Kelompok Balai Perempuan terbentuk pada 

tahun 2014, dengan anggota sekitar 30 orang yang juga terdiri dari unsur PKK. Balai Perempuan 

adalah pintu masuk yang cukup penting untuk mendistribusikan pendidikan politik bagi 

perempuan di Desa Belabori.  

Kegiatan yang dilakukan kelompok perempuan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang 

sifatnya praktis, seperti menjahit, membuat keripik, pengajian, penyuluhan KB, ataupun  

penimbangan bayi dan lansia yang dilakukan tiap bulan. Selain itu, ada pula kegiatan kelompok 

yang sifatnya lebih strategis, misalnya melakukan pendataan kependudukan melalui kegiatan-
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kegiatan PKK dan Posyandu, berpartisipasi memberikan usulan dalam musrenbang, dan 

memobilisasi warga lainnya untuk mengikuti musrenbang.  

Sejauh ini tercatat ada tiga hal yang dapat menjadi bentuk keterlibatan perempuan 

dalam tata kelola desa. Pertama, keterlibatan kelompok perempuan dalam pembuatan 

peraturan desa (perdes), antara lain perdes pengaturan ternak liar, penentuan batas tanah, 

perdes pencemaran lingkungan (meracun sungai), perdes minuman keras, dan perdes yang 

mengatur waktu hiburan malam. Pembuatan perdes ini dilakukan dengan pendampingan dari 

YPL (ACCESS) di tahun 2012. Kedua, hadirnya anggota kelompok perempuan di desa sebagai 

salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adanya keterwakilan dari kelompok 

perempuan di BPD menjadi penting, khususnya dalam mengakses informasi terkait 

pembangunan di desa karena informasi tersebut pada kenyataannya tidak dapat diperoleh 

dengan mudah. Ketiga, terdapat dua orang perwakilan dari kelompok perempuan yang 

didelegasikan untuk mengawal proses musrenbang di tingkat kecamatan.  

Keterlibatan kelompok perempuan dalam tata kelola desa di sisi lain juga menghadapi 

beberapa kendala. Selain infrastruktur dan akses yang terbatas di desa, kendala lain yang 

seringkali dihadapi oleh kelompok perempuan adalah alokasi anggaran yang masih minim untuk 

menunjang kegiatan mereka. Kendala pembiayaan ini kerap membuat beberapa aktivitas 

kelompok perempuan terhambat bahkan terhenti.  Misalnya, bantuan mesin jahit yang diterima 

kelompok kerajinan yang pada akhirnya tidak terpakai karena kelompok perempuan tidak 

pernah mendapat pelatihan untuk mengoperasikan mesin tersebut. Kendala lainnya adalah 

minimnya pengetahuan kelompok perempuan mengenai tata kelola desa. Pada tahun 2015, 

Puskapol UI telah memberikan pelatihan serta pendampingan bagi kelompok perempuan di 

Desa Belabori terkait tata kelola desa. Pelatihan-pelatihan yang diterima oleh kelompok-

kelompok perempuan di desa selama ini adalah pelatihan yang bersifat mengasah keterampilan 

atau pengetahuan-pengetahuan praktis. Sementara pelatihan atau pendidikan mengenai tata 

kelola desa atau pengetahuan strategis lain yang berhubungan dengan pembangunan desa 

sangat jarang diperoleh. Mereka menganggap pengetahuan semacam itu penting untuk 

dipahami untuk membantu dan mengawasi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan 

warganya. 

 

C. 7. Desa Mattiro Bombang (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan): 

Bermusyawarah di Desa Kepulauan 

Desa Mattiro Bombang merupakan salah satu desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 

Sulawesi Selatan yang berada di wilayah kepulauan.  Wilayah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan terdiri dari daratan dan lautan di mana wilayah laut (11.464.44 km2) lebih luas 
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daripada wilayah darat (898,29 km2). Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 

kecamatan, yaitu 9 kecamatan di daratan dan 4 kecamatan di kepulauan. Desa Mattiro 

Bombang merupakan wilayah kepulauan yang termasuk kecamatan Liukang Tupabiring.   

 
Secara geografis, Desa Mattiro Bombang terdiri dari 4 pulau yaitu Salemo, Sagara, 

Sabangko, dan Sakuala. Pulau Salemo adalah yang terpadat penduduknya dan pusat 

pemerintahan desa. Penduduk desa Mattiro Bombang yang tinggal di 5 dusun hampir 

semuanya beragama Islam, dan mengacu pada sejarah desa ini dalam perkembangan Islam di 

Sulawesi Selatan maka pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadikan desa ini 

sebagai wilayah percontohan Islam (desa bernuansa Islami).   

 
Sejak 2014, Mattiro Bombang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala desa setelah 

kepala desa sebelumnya mengundurkan diri untuk berkontestasi pada Pemilu 2014. 

Masyarakat desa ini umumnya bermatapencaharian sebagai nelayan, pengolah rumput laut, 

dan pembuat jaring kepiting yang produksinya amat bergantung pada kondisi cuaca. Jika musim 

hujan, produksi bibit rumput laut berlimpah dan petani rumput laut dapat memperoleh harga 

jual tinggi. Namun jika kemarau,  bibit rumput laut sulit diperoleh dan para nelayan kerap tidak 

bekerja.  Bibit rumput laut biasanya didatangkan dari wilayah lain seperti Jeneponto dan 

Bantaeng tetapi resiko bibit rusak dalam perjalanan menyebabkan kualitas rumput laut 

menurun. Di tengah gambaran kondisi Mattiro Bombang yang berada di kepulauan dan 

termasuk daerah miskin/tertinggal,  kegiatan bermusyawarah di desa ini merupakan tantangan 

tersendiri bagi warga dan aparat pemerintah desa.  

 
Bermusyawarah bagi warga desa Mattiro Bombang barangkali bukan hal yang baru. 

Setiap tahun  sejumlah warga desa ini berkumpul untuk mendiskusikan dan menyepakati 

program prioritas pembangunan desa, atau dikenal dengan musrenbang desa. Kegiatan 

musyawarah diadakan di Pulau Salemo, dan umumnya dihadiri oleh warga Pulau Salemo. 

Sementara pulau-pulau lain diwakili oleh kepala dusun dan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat 

seperti kelompok nelayan, kelompok rumput laut, koperasi, dan sebagainya. Namun ada 

kelompok yang tidak pernah diundang dan dilibatkan dalam musrenbang desa yaitu kelompok 

perempuan.  Kesulitan transportasi (kapal) untuk menuju Pulau Salemo menjadi kendala 

ketidakhadiran kelompok perempuan.  Maka musyawarah desa umumnya dihadiri oleh 

perwakilan masyarakat yang berdomisili di pusat pemerintahan desa karena aksesnya paling 

terjangkau.  

 
Keadaan berubah pada 2015 ketika di Desa Mattiro Bombang mulai ada pendampingan 

lembaga YKPM (Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat) terhadap kelompok perempuan 

melalui kegiatan Sekolah Perempuan. YKPM melakukan pengorganisasian kelompok 

perempuan melalui kegiatan diskusi dan tukar menukar informasi kepada kelompok 
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perempuan di tempat-tempat pengolahan rumput laut.  Kelompok perempuan bekerja 

mengolah rumput laut sejak pagi hingga sore di rumah-rumah penduduk, dan di sela-sela 

bekerja itulah dilakukan diskusi dan berbagi pengetahuan mengenai tata kelola desa dan 

pentingnya perempuan terlibat dalam kegiatan musyawarah desa.  Dukungan keluarga dan 

warga terhadap Sekolah Perempuan makin meningkat, termasuk dari kepala desa yang 

kemudian melibatkan kelompok perempuan dalam berbagai kegiatan di desa. Di sisi lain, 

tantangan bermusyawarah di desa kepulauan seperti Mattiro Bombang merupakan persoalan 

tersendiri.  

 
Tantangan bermusyawarah di Mattiro Bombang yang paling sulit adalah transportasi 

dari pulau-pulau lain menuju pulau Salemo (pusat pemerintahan desa), apalagi jika cuaca 

sedang tidak bagus (hujan dan ombak) dan ketiadaan kapal/perahu. Dari pulau-pulau lain 

jaraknya cukup jauh mencapai pulau Salemo. Maka untuk pengundangan warga ke musdes, 

kepala desa menggunakan berbagai cara untuk memastikan kelompok-kelompok warga 

memperoleh undangan. Cara yang dilakukan seperti pengumuman di mesjid-mesjid yang ada di 

tiap dusun/pulau, kepala desa menelpon langsung para pimpinan kelompok warga seperti 

nelayan dan perempuan, atau melalui surat. Dengan pengundangan yang menggunakan 

berbagai cara tersebut, kehadiran warga relatif banyak, sekitar 50-an orang. Bahkan tak jarang 

waktu pengundangan hanya berbeda sehari dengan pelaksanaan musdes tetapi warga tetap  

hadir.  

 
Kehidupan sosial di Mattiro Bombang dapat dikatakan berpusat di dua lokasi: mesjid, 

dan tempat-tempat pengolahan rumput laut dan jaring kepiting.  Sebagai desa yang seluruh 

warganya beragama Islam maka mesjid memang menjadi sarana sosialisasi yang strategis. 

Selain sebagai tempat ibadah, mesjid juga menjadi tempat warga mengadakan musyawarah 

karena tidak ada bangunan lain di tiap dusun yang  bisa menampung warga seperti di mesjid. 

Bahkan kantor kepala desa luasnya hanya cukup menampung kepala desa dan aparat desa yang 

berjumlah 4 orang (sekretaris desa dan 3 orang kaur).  Tidak ada ruang pertemuan, hanya ada 

satu ruangan terpisah untuk kantor kepala desa.  Tidak ada ruangan khusus untuk BPD. 

Kesekretariatan BPD pun bergabung dengan pemerintahan desa.  Dengan gambaran seperti itu 

maka mesjid menjadi pilihan strategis melakukan musyawarah.  

Selama bertahun-tahun kegiatan musyawarah di desa ini hanyalah musrenbang desa. 

Barulah pada 2015 diadakan musyawarah dusun di tiap dusun yang merupakan kegiatan 

sebelum pelaksanaan musrenbang desa. Musyawarah dusun diadakan atas inisiatif kepala desa 

dan BPD agar warga di tiap dusun dapat bermusyawarah membahas usulan-usulan program 

yang akan disampaikan pada musrenbang desa. Kelompok perempuan pun bisa terlibat dalam 

musyawarah dusun dan aktif menyampaikan usulan. Musyawarah dusun  biasanya diadakan di 

mesjid pada hari Jumat pagi atau setelah shalat Jumat. Jumat dipandang sebagai waktu di mana 
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sebagian besar warga, termasuk kelompok perempuan, bisa hadir. Pada kegiatan musdus inilah, 

warga mendiskusikan usulan-usulan program yang akan disampaikan pada musdes yang 

membahas perencanaan pembangunan desa.   

 
 Pelaksanaan musyawarah dusun menjadi sarana bagi desa kepulauan seperti Mattiro 

Bombang ini untuk mengumpulkan aspirasi warga yang tinggal di pulau-pulau.  Setiap dusun 

diminta membawa dua usulan program prioritas untuk dimasukkan dalam program prioritas 

pembangunan desa. Dengan demikian ada pemerataan program bagi tiap dusun. Penentuan  

usulan prioritas berdasarkan kebutuhan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jika 

ada usulan dari kelompok masyarakat tertentu, misalnya bantuan ketingting yang diajukan 

kelompok nelayan, tidak diprioritaskan dengan pertimbangan usulan itu tidak mencakup 

kebutuhan seluruh warga.  Kelompok perempuan pernah mengajukan usulan program dalam 

musrenbang desa yaitu pengadaan fasilitas kesehatan reproduksi (pemeriksaan papsmear), 

bantuan modal usaha, pembuatan tanggul pemecah ombak, perbaikan rumah, dan transportasi 

untuk anak sekolah karena tidak di setiap pulau ada sekolah (SD).  Dari sejumlah usulan 

tersebut, bantuan perbaikan rumah sudah terealisasi karena anggarannya dapat dialokasikan 

dari dana desa.  Hasil musrenbang desa berupa rencana pembangunan desa dan anggarannya, 

kemudian dapat diakses oleh warga melalui papan pengumuman di kantor desa.  

 
Sekalipun tantangan untuk bermusyawarah cukup sulit karena kendala cuaca dan 

transportasi, desa Mattiro Bombang dapat memaksimalkan sumber daya sosial yang ada di 

tengah keterbatasannya.  Diawali dengan adanya pengorganisasian kelompok-kelompok warga 

untuk mengakses informasi mengenai tata kelola desa dan peluang warga terlibat di dalamnya.  

Inisiatif itu datang dari kelompok perempuan yang mengorganisir diri ke dalam Sekolah 

Perempuan untuk merumuskan aspirasi yang akan disampaikan dalam musyawarah dusun dan 

musyawarah desa. Kemudian untuk mengatasi kesulitan transportasi karena jarak antarpulau 

yang cukup jauh dan tergantung kondisi cuaca, kepala desa dan BPD berinisiatif mendekatkan 

kegiatan musyawarah dengan warga. Diadakanlah musyawarah dusun di tiap dusun sebelum 

pelaksanaan musrenbang desa. Musyawarah dusun dihadiri pula oleh kepala desa dan anggota 

BPD agar bisa langsung mendengar masukan warga. Musyawarah dusun harus menghasilkan 

dua usulan prioritas progam untuk dimasukkan dalam program pembangunan desa.  Dengan 

cara ini maka usulan program sudah dibicarakan dan disepakati di tingkat dusun, lalu kepala 

dusun dan perwakilan warga yang membawa usulan tersebut dalam musrenbang desa. 

Namun di sisi lain, fasilitas penunjang bagi kerja kepala desa dan BPD dalam melayani 

warganya yang tinggal di pulau-pulau ini sangatlah minim.  Seperti tidak ada tunjangan 

transportasi untuk menunjang kegiatan kepala desa sehingga seringkali harus mengeluarkan 

dana sendiri untuk menyewa kapal, honor aparat desa sangat minim (Rp 500.000/bulan) dan 

sering terlambat dibayarkan karena transfer dari kabupaten yang terlambat (pernah terlambat 
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4 bulan baru dibayarkan), tidak ada penghasilan tetap untuk anggota BPD.  Inilah sekilas potret 

desa di wilayah kepulauan yang mencoba beradaptasi dengan UU Desa yang baru di tengah 

segala keterbatasan yang sudah mereka rasakan selama bertahun-tahun.  

 
 
 C. 8. Desa Noelbaki (Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur): Partisipasi Warga untuk 

Mengatasi Keterbatasan Sumberdaya Desa 

Desa Noelbaki terletak di Kecamatan Kupang tengah, Kabupaten Kupang, NTT. Desa Noelbaki 

terdiri atas lima dusun, yaitu dusun Air Sagu, Kiuteta, Oehau, Dendeng, dan Kuannoah. Ada 

beragam suku yang menetap di desa Noelbaki: Timor (Dawan), Flores (suku terbanyak), Rote, 

Sabu, Sumba dan “warga baru” (sebutan warga desa untuk pengungsi dari Timor Leste yang 

memilih menjadi warga negara Indonesia). Ada sekitar 6000 jiwa penduduk di desa Noelbaki. 

Noelbaki adalah desa berkarakter agraris. Mayoritas pekerjaan warga adalah petani dan 

peternak. Komoditas yang dihasilkan adalah beras, sayuran, ternak babi, kambing dan sapi. 

Lokasi Noelbaki relatif strategis karena berada di dekat Jalan Raya Timor, relatif terjangkau dari 

ibukota Kabupaten. Namun ada dua masalah keterbatasan sumberdaya yang menghambat 

terpenuhinya kebutuhan warga dan mandirinya perekonomian desa Noelbaki. Masalah yang 

dihadapi warga Noelbaki adalah kesulitan akses air bersih untuk kebutuhan air minum dan tidak 

aktifnya pasar desa sebagai pusat aktivitas ekonomi desa. Selain itu desa juga memiliki masalah 

terkait warga baru dari Timor Leste, yaitu kemandirian ekonomi dan konflik yang terjadi antara 

mereka dengan warga desa. 

Air bersih untuk kebutuhan minum merupakan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi 

bagi mayoritas warga Noelbaki. Ketersediaan air bersih merupakan masalah yang sering 

ditemukan di daerah Pulau Timor. Karena iklim kering dimana musim kemarau lebih panjang 

dan curah hujan lebih rendah dibanding daerah lain di Indonesia. Mayoritas warga mendapat 

air dari sumur bor. Namun debit air menyusut saat kemarau. Kualitas air juga tidak baik, di 

daerah yang dekat laut, air terasa asin. Sebagian warga yang tidak punya akses sumber air 

bersih memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan membeli air per tangki.  

Selain air bersih, masalah lain di Desa Noelbaki adalah gagalnya mengelola pasar sebagai 

pusat aktivitas ekonomi desa. Pasar desa terletak dekat terminal yang masih aktif beroperasi. 

Namun pemerintah desa gagal mengelola dan mempromosikan pasar desa. Aktivitas pasar sepi. 

Hingga akhirnya hampir tidak ada yang berjualan di pasar desa lagi. Menjadi sebuah keanehan 

ketika sebuah terminal aktif beroperasi namun pasar di sebelahnya sepi dari aktivitas ekonomi. 

Pasar yang disia-siakan juga disadari oleh warga Noelbaki. Pekerjaan mereka sebagai 

petani dan peternak membuat mereka selalu menghasilkan komoditas pangan. Beberapa 

kelompok tani bahkan sudah mengolah hasil produknya menjadi produk pangan olahan. Namun 

mereka tidak punya tempat untuk menjual hasil produksi mereka di desanya sendiri. Warga 
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biasa menjual hasil tani dan ternak di pasar desa lain atau pasar di Kota Kupang. Warga merasa 

jika pasar kembali dihidupkan dan Pemerintah desa aktif mengelola dan mempromosikan 

pasar, aktivitas ekonomi di pasar bisa berjalan kembali. 

Selain itu ada masalah lain terkait “warga baru” (sebutan warga desa untuk pengungsi 

dari Timor Leste yang memilih menjadi warga negara Indonesia) yang tidak kunjung mandiri 

secara ekonomi dan cenderung berkonflik dengan warga desa. Sejak 1999 warga baru mulai 

menempati kamp pengungsi di Desa Noelbaki. Pada mulanya mereka hidup dari bantuan yang 

diberikan dari dalam dan luar negeri. Namun hingga saat ini mereka tidak kunjung mandiri 

secara ekonomi dan terus mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Interaksi antara warga baru dengan warga Noelbaki juga cenderung tidak harmonis. 

Pernah terjadi konflik akibat perebutan sumber air bersih. Saat itu ada pembuatan sumur bor 

dan jaringan pipa di daerah kamp permukiman warga baru. Jaringan pipa juga menjangkau 

daerah permukiman lain. Namun jaringan pipa dipotong oleh warga baru sehingga warga di luar 

kamp tidak bisa mendapat pasokan air bersih. Sampai saat ini warga masih menganggap akses 

air mereka diputus oleh warga baru. Masalah ini menyulitkan terjadinya interaksi harmonis 

antara warga desa dengan warga baru. 

Apatisme Warga Terhadap Musyawarah Desa 

Dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dan 

musyawarah desa, pihak yang diundang oleh pemerintah desa adalah BPD, Ketua RT, Ketua RW, 

Kepala dusun, perwakilan kelompok tani dan agama, tokoh masyarakat lainnya (bidan, 

pendidikan, dan lain-lain). Proses pengundangan bersifat inklusif. Jika ada warga yang tidak 

diundang namun datang akan dibolehkan mengikuti musyawarah.  

Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dilakukan dengan melibatkan warga dalam forum 

musrenbangdes. Warga dapat memberikan usulan. Namun dalam rapat penyusunan APBDes 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) hanya disusun oleh BPD dan pemerintah desa. Warga 

hanya diberitahukan hasilnya. Ketua BPD beralasan hal ini dilakukan demi efisiensi. Sehingga 

warga dipinggirkan dalam proses penganggaran program pembangunan yang telah mereka 

usulkan dalam RPJMDes dan RKPDes.  

Warga Noelbaki cenderung apatis terhadap forum musyawarah desa. Mereka masih 

memiliki ingatan dari pengalaman musrenbangdes sebelumnya. Dalam musrenbangdes warga 

merasa usulan mereka tidak diakomodir karena akhirnya akan selalu kalah dengan program dari 

SKPD Kabupaten Kupang. Warga menganggap setiap forum musrenbangdes dianggap hanya 

formalitas sehingga warga malas hadir ke forum musrenbangdes. Hal ini diperburuk dengan 

fakta bahwa program dari Pemerintah Kabupaten Kupang sering tidak cocok dengan kebutuhan 

warga. Seorang warga mengungkapkan “Kalau usul (dalam musrenbangdes) percuma.Nanti 

minta air, datangnya batu”. 
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Dalam pengalaman musrenbangdes sebelumnya, forum dikuasai oleh warga laki-laki. 

Usulan program didominasi oleh perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Usulan lain yang 

berkaitan dengan kebutuhan seharihari dan kebutuhan kesehatan seperti pembuatan sumur 

air, perbaikan dan peningkatan fasilitas kesehatan, serta perbaikan sarana ekonomi sering 

dikesampingkan. Sehingga kekurangan sumberdaya ini terus berlanjut.  

Mendorong Partisipasi untuk Menghadirkan Kebutuhan Warga 

Pada 2015, warga dipelopori oleh Forum Perempuan Peduli Pembangunan Desa (FP3D) 

Noelbaki mencoba mengubah proses musrenbangdes yang berjalan sebatas formalitas. 

Tujuannya adalah musrenbangdes bisa menjadi wadah agar kebutuhan warga atas sumberdaya 

desa bisa diajukan dan diakomodir. Proses pembuatan keputusan di musrenbangdes berjalan 

secara bottom up berdasarkan kebutuhan warga bukan top down berdasarkan program SKPD 

Kabupaten Kupang.  

Untuk menghadirkan aspirasi warga, perempuan anggota FP3D melakukan survey untuk 

memetakan kebutuhan warga dan masalah yang terjadi di tingkat dusun dan desa menurut 

warga. Hasil survey menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih adalah kebutuhan yang belum 

terpenuhi dan pengelolaan pasar desa adalah masalah desa yang harus diselesaikan. Aspirasi ini 

dihadirkan dalam forum musrenbangdes. 

Survey untuk menghadirkan aspirasi warga menjadi pemicu diskusi perencanaan 

pembangunan dalam forum musrenbangdes. Warga yang hadir memverifikasi dan 

memperdalam masalah-masalah yang dipetakan dalam survey tersebut. Selain mengajukan 

usul rencana pembangunan, hasil survey juga mendorong warga untuk mempertanyakan 

kinerja pemerintah desa terhadap masalah-masalah tersebut. 

Seorang warga berkata, baru kali ini musrenbangdes dihadiri banyak orang dan mereka 

aktif berdiskusi. Diskusi musrenbangdes kali ini lebih didominasi oleh kebutuhan warga. 

Sehingga usulan rencana pembangunan lebih sesuai dengan kondisi masalah yang ada di desa 

yaitu diantaranya keterbatasan sumber daya air bersih dan buruknya pengelolaan pasar sebagai 

pusat kegiatan ekonomi desa. Warga lebih antusias berpartisipasi dalam menyusun rencana 

pembangunan desa karena musrenbangdes tidak lagi dirasakan sebagai forum formalitas. 

 

D. Catatan Kritis atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Ambiguitas antara 

Sentralisasi dan Self-Governing 

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disahkan oleh DPR pada 18 Desember 2013. 

Sebelumnya, desa diatur dalam empat rejim kebijakan, yakni UU No. 5 tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa yang mengenali desa sebagai kesatuan wilayah; UU No. 22 tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah yang menyoroti desa sebagai masyarakat hukum; dan UU No. 32 
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tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih luas mendefinisikan desa sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah. Perubahan rejim kebijakan 

yang mengatur desa bergulir sejalan dengan perubahan semangat dan pemahaman hubungan 

pemerintahan pusat dan desa yang sebelumnya didominasi oleh pendekatan pembinaan dan 

mobilisasi kemudian bergerak menjadi pemberdayaan masyarakat desa.  

Selama lebih dari 30 tahun, desa dipandang sebagai unit terkecil penyelenggaraan 

pemerintahan yang berada di bawah pembinaan pemerintahan di atasnya. Telaah historis 

pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diringkas sebagai berikut: pembinaan 

dan penyeragaman desa di bawah UU No. 5 tahun 1979, pengakuan atas hak asal-usul desa 

yang terbatas pada prinsip otonomi daerah di bawah UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 

tahun 2004. Akhirnya, pergeseran semangat penyelenggaraan pemerintahan desa di bawah UU 

No. 6 tahun 2014 mengedepankan kesejahteraan, pemberdayaan, dan “demokratisasi” desa.  

Telaah kritis atas UU No. 6 tahun 2014 tentang desa perlu dimulai juga dari latar 

belakang pengesahan kebijakan tersebut. Seperti diakui oleh Yudhoyono di sebuah acara 

seminar yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di 

Yogjakartapada Maret 2014, semangat UU No. 6 tahun 2014 adalah upaya meningkatkan 

kesejahteraan  desa melalui pembangunan ekonomi di desa. Artinya, yang menjadi landasan 

utama dalam penyusunan UU No 6 tahun 2014 adalah “memperkaya” desa dengan dukungan 

materil dari pemerintah Pusat. Oleh karena itu, anggaran dana desa seringkali disebut dan 

dirujuk sebagai capaian penting bagi desa yang diperoleh melalui keluarnya undang-undang 

tersebut. Namun, reduksi persoalan UU No. 6 tahun 2014 pada perihal dana desa merupakan 

penyederhanaan berlebih terhadap kompleksitas kebijakan tersebut yang secara subtantif 

tersandera antara semangat pembinaan versus pemberdayaan masyarakat desa; serta praktek 

sentralisasi versus pemenuhan prinsip self-governing di desa. 

Tim Puskapol UI mengakui signifikannya pengalokasian anggaran dana untuk desa 

sebagaimana diatur dalam UU Desa tersebut, namun hal yang lebih mendesak untuk 

diperhatikan adalah tersedianya upaya dan proses politik yang sistematis untuk pemenuhan 

syarat-syarat keberlanjutan hidup seluruh warga di desa dan keberlangsungan desa sebagai 

ruang hidup warganya yang berciri khas memiliki sejumlah aset desa untuk digunakan bagi 

kemakmuran warganya. Dengan latar berpikir demikian, yang perlu diperiksa adalah apakah UU 

No. 6 tahun 2014 telah cukup atau memadai dalam pemenuhan sejumlah syarat keberlanjutan 

hidup warga dan keberlangsungan desa. Di satu sisi, peningkatan kesejahteraan di desa 

memang penting diperhatikan dan dipenuhi namun upaya peningkatan kesejahteraan tidak 

seharusnya diperjuangkan dengan mengorbankan keberlanjutan hidup warga desa dan 

keberlangsungan desa sebagai ruang hidup bagi warganya. Oleh karena itu, penciptaan 

sejumlah struktur dan kelembagaan demokrasi yang telah bekerja di tingkat negara tidak dapat 
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dengan begitu saja dialihkan ke desa dengan asumsi akan terjadi juga pengalihan praktek 

demokrasi di desa secara otomatis. 

Keluarnya UU No. 6 tahun 2014 sarat dengan asumsi “pengalihan struktur dan lembaga-

lembaga demokrasi” dari pemerintahan di atasnya kepada pemerintahan di desa. Hal ini 

merupakan sumber tantangan dan persoalan pemenuhan implementasi undang-undang 

tersebut serta kesesuaian sejumlah instrumen peraturan teknis di bawahnya. Peraturan teknis 

yang dimaksudkan meliputi Peraturan Kementerian Desa (Permendes) Nomor 1, 2, 3, dan 4 

tahun 2015, serta Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 dan 113 

tahun 2014 serta Nomor 1 tahun 2016. Asumsi “pengalihan struktur dan kelembagaan 

demokrasi” ke desa diperumit dengan ambiguitas semangat pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat desa yang bergeser sejalan dengan perubahan rejim kebijakan yang mengatur 

pemerintahan desa.   

Terdapat 16 bab dan 122 pasal dalam UU No. 6 tahun 2014, serta bagian penjelasan 

yang mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, 

Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan 

Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan 

Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa,  Lembaga  

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Sebagai 

wujud dari semangat untuk mengembalikan rekognisi hak asal-usul atas desa yang telah ada 

sejak sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang ini juga 

mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk  Desa Adat sebagaimana diatur 

dalam Bab XIII. Hal-hal yang diuraikan di bawah ini merupakan bukti tata kelola desa yang 

partisipatif menurut UU No. 6 tahun 2014 namun dalam prakteknya terjadi ambigu antara 

keinginan untuk mewujudkan self-governing pemerintahan desa dan pada saat bersamaan 

sarat dengan aturan dan praktek yang sentralistik. Tim Riset Puskapol UI mencatat lima hal yang 

perlu dikritis, yakni: definisi desa, keberlangsungan desa, pengelolaan sumber daya desa, ruang 

partisipasi warga desa, dan alokasi dan akses dana desa.  

 

D.1.  Definisi Desa 

Perubahan definisi “desa” sejalan dengan perubahan empat rejim kebijakan yang pernah 

dikeluarkan sejak Orde Baru untuk mengatur desa memperlihatkan pergeseran semangat yang 

telah disebutkan sebelumnya, yakni semangat untuk memperluas wewenang yang dimiliki oleh 

desa. Secara singkat, tabel di bawah mengurai arah perubahan definisi desa sebagai berikut: 
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Tabel 1.  Definisi Desa Menurut Empat Undang-Undang 

UU 5 / 1979 
tentang 

Pemerintahan Desa 

UU 22 / 1999 
tentang 

Pemerintahan 
Daerah 

UU 32 / 2004 
tentang 

Pemerintahan Daerah 

UU 6 / 2014 
tentang Desa 

Desa adalah suatu 
wilayah yang 
ditempati oleh 
sejumlah penduduk 
sebagai kesatuan 
masyarakat 
termasuk di 
dalamnya kesatuan 
masyarakat hukum 
yang mempunyai 
organisasi 
pemerintahan 
terendah langsung 
di bawah Camat 
dan berhak 
menyelenggarakan 
rumah tangganya 
sendiri dalam 
ikatan Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia. 
 

Desa adalah 
kesatuan 
masyarakat hukum 
yang memiliki 
kewenangan untuk 
mengatur dan 
mengurus 
kepentingan 
masyarakat 
setempat 
berdasarkan asal 
usul dan adat 
istiadat setempat 
yang diakui dalam 
sistem 
pemerintahan 
nasional dan berada 
di daerah 
Kabupaten. 
 

Desa atau yang 
disebut dengan nama 
lain, selanjutnya 
disebut desa, adalah 
kesatuan 
masyarakat hukum ya
ng memiliki batas-
batas wilavah yang 
berwenang untuk 
mengatur dan 
mengurus 
kepentingan 
masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul 
dan adat istiadat 
setempat yang diakui 
dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
 

Desa adalah desa dan 
desa adat atau yang 
yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki 
batas wilayah yang 
berwenang untuk 
mengatur dan 
mengurus urusan 
pemerintahan, 
kepentingan 
masyarakat setempat, 
berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

 

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas,  pada awalnya seperti diatur dalam UU 

No. 5 tahun 1979, desa diposisikan terutama sebagai sebuah wilayah masyarakat tinggal dan 

hidup. Dalam rumusan kebijakan tersebut, tercantum tujuan untuk menyeragamkan nama, 

bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa. Prinsipnya, undang-undang ini mengatur 

desa dari segi tata kelolanya yang berbeda dengan pemerintahan desa berbasis adat dan klan, 

yang biasa menjadi praktek pada awal masa kolonial karena secara khusus dibentuk untuk 

mengatur urusan pemerintahan sekaligus adat istiadat. Jadi, pemerintahan desa berdasarkan 

UU 5/1979 tidak memiliki hak dan wewenang pengaturan di bidang hak ulayat atau hak 

wilayah. 

Dalam tiga rejim kebijakan selanjutnya, mulai UU No. 22 tahun 1999, UU No. 32 tahun 

2004 hingga UU No. 6 tahun 2014, frase “wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk” 

justru dihilangkan. Hal ini menunjukkan bahwa desa tidak lagi keutamannya diletakkan pada 
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wilayah, namun pada kesatuan masyarakat yang diikat oleh hukum dan menempati wilayah 

tertentu. Asal-usul dan adat istiadat diakui sebagai bagian dari dasar penyelenggaraan desa, 

namun penamaan desa diseragamkan hingga identitas tunggal desa yang dikenali dalam ketiga 

kebijakan awal berkonsentrasi pada desa administratif/desa dinas saja, yakni desa yang 

dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Dalam UU No 6 tahun 2014, penamaan desa ditambah 

dengan memasukan “desa adat” dalam undang-undang, bahkan ada satu bab tersendiri yang 

khusus mengatur perihal desa adat secara terinci, yakni bab XIII. Dalam bab tersebut, diatur 

tentang penataan desa adat (pasal 96 – pasal 102), kewenangan desa adat (pasal 103 – pasal 

106), pemerintahan desa adat (pasal 107 – pasal 109), dan peraturan desa adat (pasal 110 – 

pasal 111). 

Munculnya ‘desa adat’ dalam definisi desa pada UU No. 6 tahun 2014 perlu dicermati 

dengan hati-hati. Di satu sisi hal ini dapat dilihat sebagai bentuk akomodasi pemerintah 

terhadap keragaman bentuk desa di daerah-daerah di Indonesia yang memiliki kekhasan lokal 

yang membedakannya dari karakter desa lain pada umumnya. Namun di sisi lain, pencantuman 

‘desa adat’ sebagai salah satu ragam desa yang ikut diatur dalam undang-undang ini juga 

sesungguhnya berpotensi menjadi bentuk intervensi pemerintah terhadap penyelenggaraan 

tata kelola kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan adat istiadat dan kearifan lokal. 

Artinya, sementara semangat rekognisi terhadap keragaman menjadi penjelas dari akomodasi 

‘desa adat’, namun di lapangan justru sejumlah desa adat merasa “direcoki” oleh pemerintah 

karena relasinya dengan desa dinas/desa administrasi kini diatur secara rinci dan ketat oleh 

undang-undang, termasuk di dalamnya perihal penyusunan peraturan, akses terhadap 

anggaran dana desa, dan pelimpahan aset adat kepada desa dinas untuk dapat lebih leluasa 

diberikan bantuan biaya.  

Terungkap dalam wawancara dengan akademisi di Bali, Guru Besar bidang Hukum Adat 

Bali Fakultas Hukum Universitas Udayana, Profesor Dr. Wayan P. Windia. Beliau mengkritik 

muatan UU No. 6 tahun 2014 mulai dari definisinya tentang desa.  Katanya: “Ada lagi aturan 

aneh, bantuan untuk desa adat. Tapi desa adat harus berbadan hukum. Itu menggampangkan 

masalah dan mengabaikan sejarah. Hubungan desa adat dengan desa dinas itu koordinasi 

bukan subordinasi. Setelah UU ini, mengesankan desa adat sebagai subrodinat dari desa dinas. 

Sudah berabad mereka berdampingan namun untuk kepentingan dana desa jadinya seperti ini.” 

Alih-alih rekognisi terhadap keberagaman, dampak dari perluasan definisi tentang desa dan 

pengaturan terinci terkait desa adat justru mencerminkan ambiguitas posisi UU No. 6 tahun 

2014 yang sarat dengan sentralisasi kendali, bahkan ikut mau mengendalikan unit di desa yang 

selama ini dibiarkan saja berjalan sendiri (dengan cara tidak dimasukkan dalam rumusan 

kebijakan), yakni desa adat. Pengaturan tentang desa dan desa adat justru berpotensi 

menimbulkan ketegangan hubungan antara desa adat dan desa administratif/desa dinas karena 

hanya salah satu saja sebenarnya yang diakui keabsahannya dalam nomenklatur keuangan 
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terkait akses terhadap dana desa. Hubungan antara desa adat dan desa dinas yang dulunya 

koordinatif, setelah keluarnya UU No. 6 tahun 2014 berubah menjadi subordinatif “di bawah”  

desa dinas sebagai yang lebih tinggi kedudukannya, yakni dapat langsung mendaftarkan diri dan 

berhak mengakses anggaran dana desa dari pemerintah.  

 

D.2.  Keberlangsungan Desa 

Pembentukan desa yang diatur dalam pasal 8 UU No. 6 tahun 2014 merupakan tindakan 

mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada (Pasal 1), dengan mempertimbangkan prakarsa 

masyarakat Desa, asal usul adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta 

kemampuan dan potensi Desa (Pasal 2). Sehubungan dengan keberlangsungan desa, UU juga 

mengatur mengenai penataan desa (Pasal 7) yang menyatakan bahwa penataan desa meliputi 

pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Dengan 

demikian berbagai bentuk penataan dapat memengaruhi eksistensi desa, baik dalam aspek 

status, batas-batas wilayah maupun sifat hubungan dengan pemerintahan di atasnya. 

Pasal 8 UU No. 6 tahun 2014 menunjukkan bahwa pembentukan desa dilakukan melalui 

mekanisme partisipatif dan mempertimbangkan berbagai keunikan lokal. Namun kemudian 

dipertentangkan dengan pasal selanjutnya, yang menyatakan bahwa Desa dapat dihapuskan 

oleh Pemerintah karena bencana alam dan/atau berdasarkan kepentingan program nasional 

yang strategis (Pasal 9). Dengan demikian pasal ini menafikan rekognisi terhadap keunikan 

tersebut. Poin penting dari uraian ini adalah bahwa Pasal 9 semata dapat dijadikan rujukan 

negara untuk mengabaikan semua prinsip pengelolaan desa yang partisipatif. Selain itu, 

terdapat kontradiksi dengan pasal 54 yang menyatakan bahwa penataan desa adalah harus 

melalui musyawarah desa, tapi berdasarkan aturan pasal 9 mekanisme tersebut kalah saat 

diperhadapkan dengan kepentingan strategis nasional. Otonomi desa untuk melakukan self-

governing dikecilkan secara signifikan. 

Pasal-pasal selanjutnya dalam UU No. 6 tahun 2014 memperlihatkan bahwa 

keberlangsungan desa masih sangat bergantung pada Pemerintah. Perubahan status desa harus 

didasarkan pada prakarsa Pemerintah Desa dan BPD dengan memperhatikan suara warga 

melalui Musdes, kemudian harus mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota. Setelah itu 

harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang saat masih berbentuk Rancangan 

Peraturan Daerah harus dievaluasi terlebih dahulu oleh gubernur. Dengan demikian perubahan 

status ada kemungkinan ditolak oleh bupati/walikota, dan kalaupun lolos di tingkat 

kabupaten/kota kemudian ada kemungkinan ditolak oleh gubernur.  

Isu lain adalah perubahan status desa menjadi kelurahan yang konsekuensinya 

perubahan dalam hubungan kekuasaan antara desa dengan pemerintah di atasnya. Saat desa 



38 | PUSKAPOL FISIP UI, 2016 

 

menjadi kelurahan maka dia menjadi bagian dari kabupaten atau kota yang tunduk sepenuhnya 

pada keputusan di tingkat kabupaten/kota. Sebagai kelurahan, warga tidak memiliki otonomi 

untuk self-governing. Perubahan status desa menjadi kelurahan menghilangkan hak warga 

untuk menentukan tata kelolanya sendiri.  

Dengan demikian, UU No. 6 tahun 2014 menunjukkan bahwa 

keberadaan/keberlangsungan desa ditundukkan di bawah rumusan kepentingan nasional. 

Sebuah desa dapat dihilangkan dan/atau diubah batas-batasnya secara sepihak oleh otoritas 

penyelenggara pemerintah di atasnya. Desa dapat mudah dikalahkan oleh kekuatan negara. 

Keberlangsungan desa terancam karena rentan terhadap berbagai kepentingan yang lebih 

besar, kepentingan negara yang sewaktu-waktu bisa hadir dan memaksa perubahan terutama 

dalam sektor infrastruktur. Apalagi kebijakan Pemerintahan Joko Widodo saat ini melihat 

infrastruktur sebagai agenda besar dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di 

berbagai daerah di seluruh Indonesia. Lebih jauh lagi, pengutamaan infrastruktur di atas 

kepentingan warga desa memperlihatkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan swasta.  

Selanjutnya, PP No. 43 tahun 2014 sebagai turunan dari UU No. 6 tahun 2014 

menyatakan bahwa pembentukan desa diprakarsai oleh Pemerintah dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota, dan pasal 2 PP tersebut bahkan menetapkan bahwa pembentukan desa 

diprakarsai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Pasal-pasal selanjutnya 

menyebutkan bahwa perubahan terhadap keberlangsungan desa didasarkan pada kesepakatan 

desa. Namun kesepakatan desa ini dimaknai sebagai hasil musyawarah desa yang diformalkan 

dalam Keputusan BPD, sementara di bagian lain tulisan ini dijelaskan betapa BPD dihinggapi 

banyak kelemahan dalam menjalankan perannya. Proses perubahan status desa secara 

keseluruhan yang diatur dalam PP ini memperlihatkan sangat kuatnya peran Pemerintah dalam 

menentukan perubahan keberlangsungan desa.  

Beberapa kasus dapat memperlihatkan lemahnya posisi desa dan warga lokal terhadap 

kekuasaan pemerintahan di atasnya. Salah satunya pembangunan waduk Jatigede, kabupaten 

Sukabumi, yang mencakup wilayah 28 desa dalam 5 kecamatan, dan 11.000 warga yang terkena 

dampaknya. Proses pembangunan waduk berjalan sejak 1970-an dan selesai pada 2014, dengan 

rencana penggenangan pada 2015. Proses pembangunan menyimpan banyak masalah: 

tenggelamnya lahan pertanian produktif di 11 desa tersebut, tergusurnya 11.000 warga desa 

dari tempat tinggalnya sementara tidak ada kejelasan relokasi, proses ganti rugi yang 

merugikan karena data penduduk tidak akurat sehingga banyak warga tidak terdata, jumlah 

kompensasi ganti rugi yang tidak memadai, hilangnya puluhan cagar budaya lokal, dan lain-lain. 
                                                           
Mengenai infrastruktur sebagai prioritas pemerintahan Joko Widodo, bisa dilihat antara lain di 
http://www.csidui.org/sustainable-mobility/pembangunan-infrastruktur-tetap-jadi-prioritas/, 
http://bisnis.liputan6.com/read/2470811/2-fokus-program-prioritas-jokowi-deregulasi-dan-infrastruktur, 
http://finance.detik.com/read/2016/02/11/144036/3139646/4/30-proyek-infrastruktur-prioritas-jokowi 

http://www.csidui.org/sustainable-mobility/pembangunan-infrastruktur-tetap-jadi-prioritas/
http://bisnis.liputan6.com/read/2470811/2-fokus-program-prioritas-jokowi-deregulasi-dan-infrastruktur
http://finance.detik.com/read/2016/02/11/144036/3139646/4/30-proyek-infrastruktur-prioritas-jokowi
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Penyelesaikan pembangunan waduk Jatigede merupakan target pemerintahan Susilo Bambang 

Yudhoyono atas nama program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia). 

Kasus lain misalnya program pemerintahan Joko Widodo membuka lahan pertanian 

dengan target 1,2 juta hektar dalam kurun 2015-2018 di Merauke, dan dinamai Kawasan Sentra 

Produksi Pertanian (KSPP) yang akan digunakan untuk persawahan dalam upaya mencapai 

target swasembada pangan (beras). Lahan dimaksud mencakup lahan MIFEE (Merauke 

Integrated Food and Energy Estate), proyek pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 

2010-2014 yang mencakup perkebunan sawit, tebu dan jagung yang dikelola oleh berbagai 

perusahaan swasta. Proyek MIFEE telah menyebabkan perampasan ratusan ribu hektar tanah 

suku asli oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Dampaknya antara lain perusakan hutan 

dan lingkungan, hilangnya tanaman dan hewan liar sumber pangan penduduk asli, dan 

terusirnya penduduk asli dari pemukiman mereka. Untuk memaksimalkan produksi pangan 

KSPP, Joko Widodo menetapkan penggunaan teknologi modern untuk mengolah lahan dan 

hasil-hasilnya, dengan modal 30% oleh swasta dan 70% BUMN. Pembukaan awal lahan 

dilakukan oleh aparat TNI setempat dalam kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan 

pemerintah daerah Papua Barat. 

 

D.3.  Pengelolaan Sumber Daya Desa 

Dalam pengelolaan ekonomi desa, hal yang harus diperhatikan bukanlah semata 

mengakumulasi keuntungan dan menghasilkan pendapatan bagi desa semata, tetapi 

mempertahankan corak produksi warga desa dengan tetap melakukan aktivitas produksi 

sebagai sumber pendapatan serta keuntungan adalah yang utama. Oleh karena itu 

                                                           
Pemberitaan mengenai waduk Jatigede dan berbagai permasalahan di seputarnya dapat dilihat di 
http://www.rappler.com/indonesia/105121-kontroversi-waduk-jati-gede-tenggelam, 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150830_indonesia_gantirugi_wadukjatigede, 
http://ekbis.sindonews.com/read/1017351/34/ini-tahap-penggenangan-bendungan-jatigede-1435327013, 
http://bisnis.liputan6.com/read/2305828/waduk-jatigede-resmi-diairi, 
http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/08/26/162284/warga-terkena-dampak-pembangunan-waduk-jatigede-
masih-bertahan, http://www.walhi.or.id/kasus-jatigede-adalah-tragedi-kemanusiaan.html 
Untuk pemberitaan mengenai proyek KSPP, dapat dilihat di http://geotimes.co.id/menikam-papua-dengan-
beras/,   https://m.tempo.co/read/news/2015/06/06/090672593/jokowi-kembangkan-merauke-jadi-lumbung-
pangan-nasional,  http://cpps.ugm.ac.id/content/mifee-ruang-keterlibatan-bagi-orang-marind-masih-sangat-
minim, http://indonesia.ucanews.com/2014/06/12/suku-asli-di-papua-tergusur-akibat-mega-proyek-mifee/, 
http://tabloidjubi.com/2015/09/09/demi-mifee-pemerintah-akan-investasi-7-triliun-untuk-pupuk/, 
http://www.beritasatu.com/ekonomi/280403-walhi-kritik-pembukaan-lahan-skala-besar.html, 
http://www.merdeka.com/peristiwa/begini-cara-jokowi-ingin-buat-merauke-jadi-lumbung-padi-dunia.html, 
http://www.antarapapua.com/berita/451815/pangdam-tinjau-pembukaan-lahan-10-ribu-hektare-di-merauke, 
http://www.papua.us/2015/07/tni-pemda-dan-kementerian-pertanian.html 

http://www.rappler.com/indonesia/105121-kontroversi-waduk-jati-gede-tenggelam
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150830_indonesia_gantirugi_wadukjatigede
http://ekbis.sindonews.com/read/1017351/34/ini-tahap-penggenangan-bendungan-jatigede-1435327013
http://bisnis.liputan6.com/read/2305828/waduk-jatigede-resmi-diairi
http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/08/26/162284/warga-terkena-dampak-pembangunan-waduk-jatigede-masih-bertahan
http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/08/26/162284/warga-terkena-dampak-pembangunan-waduk-jatigede-masih-bertahan
http://www.walhi.or.id/kasus-jatigede-adalah-tragedi-kemanusiaan.html
http://geotimes.co.id/menikam-papua-dengan-beras/
http://geotimes.co.id/menikam-papua-dengan-beras/
https://m.tempo.co/read/news/2015/06/06/090672593/jokowi-kembangkan-merauke-jadi-lumbung-pangan-nasional
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mempertahankan alat produksi berupa tanah adalah syarat mutlak bagi pengembangan 

ekonomi perdesaan.Tanah merupakan sumber daya yang bersifat mutlak bagi aktivitas produksi 

warga desa bagi kelangsungan dan keberlanjutan ekonomi desa. Kehilangan hak atas tanah 

akan berdampak hilangnya sumber daya yang terkandung di dalamnya termasuk air dan 

sumber daya alam lainnya.  

Hadirnya pihak ketiga sebagai investor kerap berkonsekuensi pada perubahan corak 

produksi warga, misalnya dari desa yang berbasis pertanian menjadi desa wisata berbasis jasa. 

Selain mengubah corak produksi di beberapa wilayah yang kaya akan sumber daya alam, kerap 

kali investor yang hadir abai terhadap dampak ekologi dan pelestarian lingkungan. Bahkan tidak 

jarang aset desa yang sudah beralih kepemilikian/terjual menjadikan desa tidak mampu 

mempertahankan kemandiriannya dan berubah bentuk menjadi kelurahan karena tidak mampu 

melakukan aktivitas produksi dan tidak ada lagi aset dan sumber daya yang bisa dikelola. 

Sumber daya bisa diidentifikasi sebagai faktor yang menunjang kegiatan produksi warga, 

hal yang membuat warga desa memiliki daya. Sumber daya tersedia dalam beragam bentuk 

seperti: (1) aset yang terdiri dari tanah dan bangunan milik desa (seperti pasar,balai desa, 

pelabuhan/tambatan kapal, gudang/lumbung, dll); (2) anggaran yang terdapat dalam APBDesa 

(ADD, dana desa, dll); serta (3) sumber daya alam seperti mata air, hasil tambang, kondisi alam 

yang strategis, dan kekayaan alam lainnya. Oleh karena itu dalam tata kelola ekonomi desa 

terdapat beberapa hal strategis yang membutuhkan pelibatan dan partisipasi warga desa untuk 

bisa mempertahankan sumber dayanya yakni melalui musyawarah desa (musdes). 

Musyawarah desa seperti diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 pada pasal 54 mengatur 

beberapa hal strategis seperti penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana 

investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset Desa, 

dan kejadian luar biasa.Semua hal strategis yang dibahas dalam musdes berkonsekuensi dalam 

tata kelola ekonomi dan sumber daya desa. Pada saat ini hampir di semua desa, pemerintah 

desanya memanfaatkan musdes hanya dalam hal perencanaan desa yaitu untuk membahas dan 

menyusun RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tetapi tidak menggunakan musdes sebagai syarat 

ketika akan menjalin kerjasama dan menghadirkan investasi pihak ketiga yang berkonsekuensi 

pada pelepasan maupun penambahan aset desa, begitu pula dalam pembentukan BUMDesa.  

Konsekuensi pelepasan aset maupun pengalihan pengelolaan aset pada pihak lain yang 

dampaknya begitu besar bagi desa, harus dilindungi dan diantisipasi agar investasi pihak ketiga 

tidak membuat desa melepaskan asetnya. Praktek yang terjadi di banyak desa menunjukkan 

bahwa pemerintah desa dalam melepas aset maupun memberikan hak pengelolaan kepada 

pihak ketiga tidak melalui musdes sehingga kontrol warga tidak hadir.  

Demikian juga dalam hal pembentukan BUMDesa.Situasi di banyak desa 

memperlihatkan pembentukan BUMDesa lebih berdasar pada proyek yang dilakukan atas 
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dorongan pemerintah di atas desa (provinsi maupun Kabupaten/kota), bukan sebagai 

mekanisme yang muncul dari aspirasi warga. Prasyarat untuk melaksanakan musdes sebelum 

pembentukan BUMDesa seringkali dilewati sehingga partisipasi warga tidak hadir.  Hal tersebut 

membuat BUMDes didirikan hanya sekadar menjadi wadah atau instrumen penunjang 

masuknya kerjasama dengan pihak ketiga dan usaha yang dijalankan tidak sesuai dalam 

menunjang karakteristik dan corak produksi warga desa. BUMDesa belum menjadi induk dari 

unit-unit usaha yang ada di desa, bahkan juga belum bisa berfungsi untuk memfasilitasi dan 

menunjang usaha warga yang ada. BUMDesa di beberapa desa justru ada yang bersaing dalam 

bidang usaha yang sama dengan usaha warga. Potensi makin jauhnya BUMDesa yang berperan 

mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan produksi lokal dan menjadi induk dari unit usaha 

yang ada di desa akan menjadi kenyataan jika investasi pihak ketiga yang masuk ke desa tidak 

menyesuaikan dengan karakteristik dan corak produksi warga desa.  

Dalam hal ekstraksi dan pengelolaan sumber daya alam pada kesempatan pertama 

pengelolannya diberikan kepada BUMDesa, jika BUMDesa tidak mampu mengelola maka bisa 

menghadirkan pihak ketiga dari luar desa untuk bekerja sama. Akan tetapi yang perlu 

diperhatikan segala proses masuknya investasi pihak ketiga ke desa maupun kerjasama dengan 

pihak luar haruslah melalui kesepakatan bersama dalam musdes yang melibatkan warga. 

Terlebih lagi jika hal tersebut berpengaruh terhadap hilang atau bertambahnya aset desa.Selain 

itu perjanjian kerjasama tersebut juga harus dituangkan dalam peraturan desa (perdes) tentang 

investasi yang mengatur hak dan kewajiban yang tidak boleh merugikan desa.BUMDesa harus 

dipandang bukanlah sebagai korporasi bagi pemerintah desa, tetapi menjadi alat bagi desa 

untuk mengelola dan mempertahankan aset dan sumber dayanya termasuk menjaga corak 

produksi. 

Pembentukan BUMDesa sesuai dengan Permendesa No. 4 Tahun 2015 harus mengacu 

dengan dikeluarkannya perdesadalah upaya mengatur secara lebih spesifik sesuai konteks dan 

karakteristik kebutuhan warga desa akan sebuah badan usaha yang menunjang aktivitas 

produksi mereka. Usulan beberapa pihak agar pendirian BUMDesa bersandar pada peraturan 

yang lebih tinggi seperti peraturan presiden (perpres)justru berpotensi menciptakan 

penyeragaman yang belum tentu sesuai dengan konteks tiap desa. 

Berikut adalah beberapa poin kritik atas praktek pembentukan dan berjalannya 

BUMDesa selama ini: 

1. BUMDesa masih menjadi instrumen bagi program pemerintah di atas desa yang 

mendorong pembentukan BUMDesa sebagai sarana masuknya proyek penyaluran 

bantuan semata dan juga masuknya investasi pihak ketiga.  

2. BUMDesa belum dibangun dan dibentuk dari bawah melalui musdes untuk menjawab 

kebutuhan warga, dan menjalankan mandat pengelolaan aset dan sumber daya untuk 
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menopang kegiatan produksi warga desa serta menjadi induk dari unit usaha yang 

sudah ada di desa.  

3. Prasyarat pelaksanaan musdes yang mendahului pembentukan BUMDesa kerap kali 

diabaikan prosesnya. Bahkan tidak ditindaklanjutidalam perdes tentang BUMDesa yang 

semestinya dibuat berdasarkan mandat yang disepakati bersama sesuai potensi dan 

corak produksi warga.  

4. Berdirinya BUMDesa belum digunakan untuk menjaga dan melindungi aset dan dan 

mengelola sumber daya desa, justru berpotensi sebagai sarana pengalihan pengelolaan 

dan kepemilikan aset dan sumber daya.  

5. Musdes belum menjadi alat dan mekanisme kendali warga untuk menjaga dan 

mempertahankan aset dan sumber daya desa.    

 

D.4.  Ruang Partisipasi Warga Desa 

Musyawarah desa menjadi ruang partisipasi warga untuk turut membahas hal-hal yang bersifat 

strategis bagi desa karena kegiatan ini melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Partisipasi warga dalam pengawasan kinerja 

pemerintah desa juga tercipta salah satunya karena musyawarah desa ini. Namun realitas yang 

terjadi di desa menunjukkan penyelenggaraan musyawarah desa menghadapi sejumlah 

masalah serius. 

1. Penyempitan Makna Musyawarah Desa 

Musyawarah desa pada praktiknya dikecilkan maknanya sebatas pembahasan rutin rencana 

pembangunan atau musrenbangdes untuk menghasilkan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. 

Padahal, musrenbangdes hanyalah salah satu jenis musyawarah desa yang diselenggarakan 

untuk membahas perencanaan pembangunan desa. Dalam pasal 54 ayat 3 UU No. 6 Tahun 

2014 disebutkan musyawarah desa dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun 

sehingga penyelenggaraan musyawarah desa berpotensi dipahami secara sempit sebagai 

pelaksanaan musrenbangdes yang setiap tahun memang harus dilakukan. 

Padahal jika disimak pasal 54 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 54disebutkan sekurang-

kurangnya tujuh hal strategis yang perlu diatur melalui musdes. Selain membahas perencanaan 

desa, musdes juga diadakan untuk kepentingan membahas hal-hal seperti penataan desa, kerja 

sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan 

pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Namun, pada praktiknya, hal-hal strategis di luar 

perencanaan desa dihasilkan tanpa melalui musyawarah desa. Misalnya pembentukan 

BUMDesa yang dilakukan berdasarkan instruksi Pemerintah Kabupaten, rencana investasi 
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masuk desa, penyusunan rancangan peraturan desa mengenai kesehatan atau keamanan 

lingkungan, atau penambahan, pelepasan, dan penyewaan aset desa.  

Pembahasan hal-hal strategis tersebut biasanya hanya melibatkan pemerintah desa 

dengan BPD. Masyarakat tidak dilibatkan dalam perundingan tersebut dan tidak bisa 

mengawasi serta turut terlibat dalam pengambilan keputusan atas permasalahan strategis yang 

ada di desa mereka.  Dalam beberapa kasus, pemerintah desa dan BPD menetapkan peraturan 

desa yang pada akhirnya ditolak oleh warga karena dianggap mendiskriminasi kelompok 

tertentu.Pembuatan keputusan yang tidak partisipatif juga dapat terjadi saat masuknya 

investasi pihak ketiga ke desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa 

dapat melepas atau menyewakan aset desa kepada pihak ketiga tanpa adanya pelibatan warga 

dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan ini pada akhirnya juga akan berhadapan 

dengan penolakan dari warga desa. 

Penyempitan makna musyawarah desa sebagai musyawarah yang dilakukan setahun 

sekali untuk kegiatan rutin membahas rencana pembangunan desa membuat masyarakat 

tereksklusi dari sebagian besar pembuatan kebijakan strategis desa. Masyarakat masih 

dipinggirkan dalam pembuatan keputusan tentang kebijakan strategis desa lainnya, karena 

kebijakan strategis tersebut hanya dibahas oleh Pemerintah desa dan BPD saja tanpa 

melibatkan masyarakat secara luas dalam forum musyawarah desa. 

 

2. Regulasi Penghambat Partisipasi Warga dalam Musyawarah Desa 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencoba membuka ruang partisipasi 
bagi warga desa melalui musdes. Musdes dirancang menjadi forum dimana pemerintah desa, 
BPD, dan warga duduk bersama membahas masalah strategis desa dan menemukan solusinya. 
Dengan mekanisme ini, pembuatan kebijakan di desa berjalan secara partisipatif.  

Namun terbitnya peraturan pelaksana dibawah UU yaitu Peraturan Menteri Desa 
(Permendes) No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Pengambilan Keputusan 
Musyawarah Desa justru berpotensi menghambat partisipasi warga. Ada beberapa pasal yang 
berpotensi menghambat partisipasi warga dalam musdes yang tertera dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2. Permendes Nomor 2 Tahun 2015 yang Menghambat Partisipasi Warga Desa 

Pasal Isi Potensi Masalah 
21 (1) Panitia Musyawarah Desa 

menetapkan jumlah peserta, undangan 
dan pendamping Musyawarah Desa 
berdasarkan rencana kegiatan dan RAB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dan/atau Pasal 9.  
(2) Panitia Musyawarah Desa melakukan 
registrasi peserta Musyawarah Desa 

Pasal ini berpotensi membatasi jumlah warga 
yang diundang karena jumlah undangan 
ditentukan berdasarkan rencana anggaran 
belanja (RAB) musyawarah desa. Pembatasan 
jumlah undangan akan membatasi partisipasi 
warga desa. Seharusnya undangan bersifat 
terbuka, tidak terkekang dengan teknis anggaran.  
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Pasal Isi Potensi Masalah 
yang terdiri dari Pemerintah Desa, 
Badan Permusyawaratan Desa, dan 
unsur masyarakat.  
(3) Unsur masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diutamakan 
yang berkepentingan langsung dengan 
materi Musyawarah Desa. 

22 (1) Panitia Musyawarah Desa 
mempersiapkan undangan peserta 
Musyawarah Desa secara resmi dan 
secara tidak resmi.  
(2) Undangan resmi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditujukan 
kepada unsur masyarakat secara 
perseorangan dan/atau kelompok 
masyarakat dengan dibubuhi tanda 
tangan Sekretaris Badan 
Permusyawaratan Desa selaku ketua 
panitia Musyawarah Desa.  
(3) Undangan tidak resmi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diumumkan 
secara terbuka melalui media 
komunikasi yang ada di Desa, seperti : 
pengeras suara di masjid, papan 
mengumuman, pesan singkat melalui 
telepon seluler, surat elektronik (e-
mail), situs laman (website) Desa.  

Dari 8 desa yang dikunjungi ditemukan beragam 
bentuk cara pengundangan. Dari pengundangan 
surat hingga pukul tifa untuk memangil warga 
ikut hadir dalam rapat desa. Warga pun sudah 
terbiasa dengan cara pengundangan di desa 
masing-masing. Pembakuan prosedur 
pengundangan bisa membuat pengundangan 
tidak efektif karena warga tidak terbiasa. Yang 
paling penting adalah bagaimana agar 
pengundangan bisa dilakukan secara terbuka dan 
inklusif. 

23 (1) Musyawarah Desa terbuka untuk 
umum dan tidak bersifat rahasia, setiap 
warga Desa berhak untuk hadir sebagai 
peserta Musyawarah Desa.  
(2) Warga Desa yang mendapat 
informasi undangan secara tidak resmi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (2) dan berkehendak hadir sebagai 
peserta, yang bersangkutan harus 
mendaftarkan diri kepada panitia 
Musyawarah Desa paling lambat 7 
(tujuh) hari terhitung sebelum hari dan 
tanggal penyelenggaraan Musyawarah 
Desa.  
(3) Warga Desa sebagai peserta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memiliki hak suara yang sama dengan 
warga Desa yang diundang secara resmi 
dalam pengambilan keputusan.  

Musdes bersifat umum, tidak tertutup dan 
rahasia. Setiap warga berhak hadir. Namun 
regulasi ini mensyaratkan warga yang hadir harus 
dapat undangan resmi. Jika hanya mendapat 
undangan tidak resmi (melihat publikasi, 
pengumuman dan informasi musdes) harus 
mendaftar pada panitia musdes paling lambat 7 
hari sebelum musdes.  
Jika tidak melakukan, warga yang bersangkutan 
tidak punya hak suara dalam pengambilan 
keputusan musdes. Keharusan ‘konfirmasi 
kehadiran’ bukan hal yang familiar bagi warga 
desa. Jika ini dibakukan akan membuat warga 
kehilangan hak suara dalam musdes dan 
menghambat partisipasi mereka dalam 
pembuatan keputusan di desa. 
Dari 8 desa yang dikunjungi, ditemukan bahwa 
pengundangan musyawarah desa dilakukan 
terbuka dengan beragam cara, mulai dari 
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Pasal Isi Potensi Masalah 
(4) Warga Desa yang hadir dalam 
Musyawarah Desa tetapi tidak 
memberitahukan kehadirannya kepada 
panitia Musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), terhadap yang 
bersangkutan tidak memiliki hak suara 
dalam pengambilan keputusan.  
(5) Dalam hal jumlah peserta melebihi 
rencana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1) dan berdampak pada 
masalah pembiayaan, panitia 
Musyawarah Desa menggalang 
dukungan warga Desa untuk 
berswadaya gotong royong memberikan 
sumbangan biaya penyelenggaraan 
Musyawarah Desa. 

undangan surat, pengumuman sampai undangan 
dengan membunyikan tifa. Warga yang 
mengetahui undangan bebas datang mengikuti 
musdes dan terlibat aktif di forum tersebut. 
Tanpa ada keharusan konfirmasi kehadiran jika 
ingin punya hak suara dalam musdes. Tradisi dan 
kebiasaan ini sudah berjalan sejak lama dan tidak 
membatasi partisipasi warga dalam musdes. 
Regulasi ini justru berpotensi membuat warga 
kehilangan hak suara dalam musdes. 
 

26 (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan 
Musyawarah Desa harus 
menandatangani daftar hadir yang telah 
disiapkan panitia.  
(2) Musyawarah Desa dimulai dan 
dibuka oleh pimpinan musyawarah 
apabila daftar hadir telah 
ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah 
undangan yang telah ditetapkan sebagai 
peserta Musyawarah Desa.  

Aturan kuorum yang kaku juga berpotensi 
membuat musdes mandek atau bahkan tidak jadi 
dilaksanakan. 

Pasal-pasal dalam Permendes No. 2 tahun 2015 yang disajikan dalam tabel diatas 

menimbulkan masalahkarena terlalu detail mengatur teknis musdes hingga menghambat 

partisipasi warga dalam musdes. Regulasi ini juga terlalu bias kota dan tidak cocok dengan 

kehidupan keseharian warga desa. Peraturan ini merupakan contoh konkret pengalihan 

struktur demokrasi ke desa tanpa memperhatikan kearifan lokal yang sudah berkembang turun 

temurun. 

 

3. BPD: Kewenangan Strategis, Dukungan Fasilitas Minim 

Dalam UU No 6 Tahun 2014, BPD dirancang sebagai lembaga legislatif desa. BPD memiliki 

kewenangan untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala 

desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan mengawasi kinerja kepala 

desa. BPD memiliki kewenangan strategis untuk mengimbangi pemerintah desa dan berguna 

untuk wujudkan self governing di desa. Namun dukungan fasilitas, logistik dan insentif bagi BPD 

tidak sebanding dengan beban kerja menjalankan kewenangan yang strategis tersebut. 
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Pertama, BPD umumnya tidak mempunyai kantor. Dari delapan desa yang dikunjungi, 

semua BPD tidak memiliki kantor sekretariat. Untuk kegiatan biasanya mereka menumpang di 

kantor desa. Ketiadaan kantor membuat BPD tidak bisa leluasa menjalankan tugasnya, mulai 

dari rapat sesama anggota hingga bertemu warga desa. Karena tidak punya kantor maka warga 

sulit bertemu dengan para anggota BPD. Biasanya jika ada hal yang ingin diadukan, warga 

datang ke kantor desa untuk mengadukannya ke kepala desa. Selain itu masih ada desa yang 

tidak memiliki balai desa dan/atau dusun untuk menjadi tempat musyawarah dusun dan desa. 

Ketiadaan balai dusun dan desa membuat warga tidak memiliki tempat memadai untuk 

melakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa. 

Kedua, tidak seperti kepala desa dan perangkatnya, BPD tidak diberikan penghasilan 

tetap. Mereka hanya mendapat tunjangan yang besarannya ditetapkan berdasarkan Standar 

Biaya Umum (SBU). Dengan beban kerja yang berat, tunjangan tidak bisa membiayai kebutuhan 

kerja mereka dan tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Anggota BPD perlu 

penghasilan tetap dan tunjangan untuk menunjang beban kerja mereka.  

Ketiga, pada pasal 54 ayat 4 UU No. 6 Tahun 2014 secara jelas dinyatakan bahwa 

musyawarah desa dibiayai APBDes. Ada dua persoalan terkait peraturan ini, pertama besaran 

alokasi APBDes untuk penyelenggaraan musyawarah desa yang patut dipertanyakan apakah 

cukup untuk melaksanakan lebih dari sekali mengingat ada banyak hal strategis yang perlu 

dibahas dalam musyawarah desa untuk pengambilan keputusannya. Kedua, meski musyawarah 

desa diselenggarakan oleh BPD namun pengelola dana penyelenggaraan musyawarah desa 

adalah pemerintah desa. Hal ini berpotensi membuat musyawarah desa sebatas forum 

perencanaan saja. Seharusnya jika musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD, pengelolaan 

anggaran musyawarah desa seharusnya dilakukan oleh BPD sebagai bagian dari anggaran 

operasional mereka. 

Selain itu ada masalah dalam sistem rekrutmen anggota BPD yang masih diwarnai oleh 

hubungan kekerabatan (dengan elit desa) dan nilai senioritas (tetua desa), dan belum 

mengedepankan kapabilitas dan dedikasi kerja sebagai perwakilan masyarakat desa. Sehingga 

fungsi BPD sering tidak berjalan sebagai perwakilan warga dan pengawas kinerja pemerintah 

desa. 

Sistem pemilihan anggota BPD sejauh ini dilakukan hanya dengan cara pemilihan 

berdasarkan keterwakilan spasial. Daerah pemilihan berupa dusun atau gabungan Rukun 

Tetangga (RT). Sistem perwakilan berbasis spasial cenderung membuat kelompok 

minoritas/marjinal yang ada di desa tidak memiliki wakil di BPD. Pemilihan anggota BPD 

hendaknya juga dapat mewakili unsur-unsur kelompok masyarakat yang ada di dalam desa 

tersebut. 
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D.5.Alokasi dan Akses Dana Desa 

Dalam proses pengelolaan dana desa, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang 

dana desa serta prioritas penggunaan dana desa, diantaranya Peraturan Pemerintah(PP) No. 60 

tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN yang kemudian direvisi dengan PP 

No 22 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan No 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dan Permendes 

No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang 

mengatur mengenai prioritas penggunaan dana desa yang masa berlakunya untuk tahun 2016. 

Peraturan tersebut dihadirkan untuk mendorong peningkatan perekonomian dan 

kesejahteraan warga desa, tetapi secara tidak langsung juga mempersempit ruang partisipasi 

warga dalam menjalankan proses pembangunan desa. 

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana desa adalah pengalokasian dana 

desa yang dilakukan secara terpusat. PP No 22 Tahun 2015 pasal 12 mengatur tentang besaran 

dana desa di setiap desa. Pasal 12 ayat 6 secara khusus menyebutkan bahwa tata cara 

pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan 

bupati/walikota. Tata cara pengalokasian dana desa juga diatur dalam peraturan menteri, 

diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) dan Permendes.  

Dalam Permenkeu No. 49/PMK.07/2016 ada beberapa pasal secara khusus mengatur  

mengenai pengalokasian dana desa sehingga dana desa dalam peruntukannya diformat secara 

terpusat dan berjenjang dari pusat ke daerah hingga desa. PMK No 49/PMK.07/2016 Pasal 10 

menyiratkan bahwa tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa dan termasuk 

rincian dana desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Selain itu PMK No 

49/PMK.07/2016 pasal 12 mengatur tentang penyusunan daftar isian pelaksana anggaran yang 

merupakan format penetapan rincian dana desa. Artinya kementerian keuangan sudah 

membuat format baik daftar isian pelaksana anggaran maupun laporan realisasi dana desa. 

Selain format daftar isian dan laporan realisasi dana desa yang ditentukan oleh 

kementerian keuangan, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa juga berpedoman 

pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai 

dari dana desa. Hal ini menyebabkan proses pengalokasian dana desa sudah ditetapkan terlebih 

dahulu melalui peraturan bupati/walikota yang menjadi tembusan ke menteri keuangan untuk 

menetapkan alokasi dana desa kabupaten/kota. Aturan tersebut menyiratkan hal yang 

kontradiksi. Di satu sisi ada keinginan agar desa secara mandiri mengelola pembangunannya 

sendiri, tetapi di sisi lain  penerapan aturan pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa 

itu sendiri dilakukan secara terpusat dari pemerintahan diatasnya. Dalam hal pengelolaan 

keuangan desa, terdapat proses-proses sentralisasi keuangan dimana proses pengelolaan dana 

desa walaupun mengisyaratkan partisipasi warga melalui musyawarah desa (sesuai dengan UU 

No. 6 Tahun 2014) tetapi masih tetap memberlakukan standar pengelolaan keuangan dari 
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pusat. Memang hal ini ditujukan untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan, tetapi 

di sisi lain justru tidak menunjukkan kemandirian desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. 

Penetapan rincian dana desa oleh kementerian keuangan yang kemudian ditetapkan oleh 

bupati/walikota berdampak pada proses pengalokasian dana desa di tingkat desa. 

Pemerintahan desa pada praktiknya mengikuti format yang diberikan dari pemerintahan 

diatasnya dalam mengalokasikan dana desa (hingga rincian besaran biaya peruntukan), 

sehingga mengabaikan fungsi pelaksana pemerintahan lainnya yaitu BPD. Dalam hal ini, BPD 

dalam pengalokasian dana desa hanya mendapatkan tunjangan. Besaran alokasi anggaran desa 

untuk BPD tidak sesuai dengan beban kerja BPD sebagai lembaga legislatif desa. UU No 6 Tahun 

2014 mengatur secara jelas fungsi BPD diantaranya dalam proses pembahasan rancangan 

peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan 

pengawasan kinerja kepala desa.  Dengan peran sebagai badan legislatif di desa, anggota BPD 

memiliki beban kerja yang tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan alokasi anggaran desa 

untuk BPD. 

Alokasi anggaran untuk BPD diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 mengenai 

pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut, alokasi anggaran untuk BPD diatur 

dalam belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dimana BPD hanya mendapatkan 

tunjangan dan dana operasional. Peraturan tersebut tidak mengatur penghasilan tetap untuk 

anggota BPD. Besaran tunjangan untuk BPD kemudian ditetapkan melalui peraturan 

Bupati/Walikota tanpa memperhatikan beban kerja BPD. 

Peraturan yang lain yang mengatur tentang dana desa adalah Permendes No 21 Tahun 

2015. Dalam Permendes No 21 Tahun 2015 pasal 5 mengatur mengenai  penggunaan dana desa 

dengan menentukan skala prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dan 

diputuskan melalui musyawarah desa. Hal ini menjadi ambigu karena dalam Permendes No 21 

Tahun 2015 sudah menetapkan pedoman umum prioritas penggunaan dana desa berdasarkan 

tipologi desa.  Artinya desa-desa dengan karakteristik yang khas harus merujuk pada 

karakteristik atau tipologi desa yang ditentukan dalam Permendes No 21 tahun 2015 (bagian 

lampiran). Permendes No 21 tahun 2015 ini menyiratkan bahwa penentuan prioritas kegiatan 

dan APBDes disepakati melalui musyawarah desa, tetapi skala prioritas itu sendiri sudah 

ditentukan dan merupakan keharusan untuk mengikuti pedoman prioritas pembangunan dalam 

Permendes tersebut. Dampaknya adalah pemerintahan desa dalam menyusun rencana kerja 

merujuk pada skala prioritas penggunaan dana desa yang dibuat dalam Permendes tersebut. 

Pada praktiknya, kepala desa ketika melakukan penyusunan rencana kerja pemerintah sudah 

berdasarkan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan, sehingga memungkinkan untuk 

abai terhadap kondisi keunikan lokal dan kebutuhan/kepentingan yang spesifik dalam 

merumuskan pembangunan di desa melalui musyawarah desa. 
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 Permasalahan lainnya adalah kesenjangan akses dana desa yang berpotensi 

menimbulkan konflik antara desa adat dan desa dinas. Kasus ini terjadi di Bali dimana dalam 

struktur desa terdapat dua struktur pemerintahan yaitu desa dinas atau administratif, dan desa 

adat yang berdiri berdampingan di wilayah yang sama atau wilayah yang beririsan. 

Pengalokasian dana desa yang diformat dari atas menyebabkan interpretasi bahwa dana desa 

hanya diperuntukkan kepada desa dinas. Dana desa yang diperuntukkan hanya kepada desa 

dinas menyebabkan posisi desa adat menjadi subordinatif. Hal ini mengubah tatanan yang telah 

lama berdiri dimana desa administratif dan desa adat berdiri setara di wilayah kekuasaan yang 

sama atau beririsan dengan pembagian wewenangnya masing-masing. 

Peraturan yang dikeluarkan mengenai pengalokasian dana desa secara tidak langsung 

mengabaikan desa adat dengan struktur yang ada. Akses dana desa oleh desa adat kepada desa 

dinas pada akhirnya terbentur oleh rejim pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana 

desa. PMK No 49/PMK.07/2016 pasal 25 ayat 5 menyatakan bahwa laporan realisasi 

penggunaan dana desa disusun sesuai dengan format yang dibuat oleh menteri keuangan. 

Pelaporan realisasi penggunaan dana desa secara terpusat ini memberikan dampak pada upaya 

pengambilalihan aset dari desa adat. Mekanisme akses dana desa menjadi masalah karena di 

satu sisi kepala desa adminstratif memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan, 

sedangkan desa adat mengelola aset desa. Upaya pengambilalihan aset merupakan dampak 

dari proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah pusat, sebagai akibat 

dari pemanfaatan anggaran yang dikelola desa dinas. Mekanisme ini dikuatirkan akan 

menimbulkan konflik antara desa adat dan desa dinas. 

Mekanisme transfer dana desa yang berjenjang rentan dengan manipulasi akibat relasi 

kuasa antara kabupaten/kota dan desa menjadi permasalahan berikutnya terkait dana desa. 

Dalam Permendagri No 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa  khususnya pasal 

9 ayat 2 mengatur tentang pendapatan desa dan salah satunya adalah dari dana desa. Dana 

desa merupakan bagian pendapatan desa yang masuk dalam kelompok transfer. Metode 

transfer ini diberikan dari pemerintah pusat yang kemudian disalurkan ke pemerintah 

kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota kemudian memberikan dana desa melalui 

metode transfer ke setiap desa di kabupaten/kota. Mekanisme transfer ini juga diatur dalam 

PMK No 49/PMK.07/2016 pasal 14 yaitu penyaluran dana desa melalui rekening negara, 

kemudian ke rekening daerah yang selanjutnya disampaikan ke rekening desa. Mekanisme 

transfer yang berjenjang pada praktiknya memiliki masalah. Pemerintah kabupaten/kota  dalam 

praktiknya memiliki kuasa dalam menyalurkan dana desa ke desa, apakah dana desa ditahan 

atau tidak disalurkan, atau dana desa disalurkan dalam tenggang waktu yang sempit sehingga 

penggunaan dana desa tidak maksimal untuk pembangunan desa. Dengan mekanisme transfer 

dana desa yang dilakukan secara berjenjang, hal ini rentan manipulasi dan beragam 

kepentingan dengan kondisi keragaman pemerintahan kabupaten/kota. 
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E. Uji Coba Penguatan Partisipasi Warga di Tiga Desa  
 
E. 1. Program Partisipasi Warga di Desa 
 

Bagian ini akan menguraikan tentang pengalaman Puskapol UI dalam menjalankan 

program uji coba penguatan partisipasi warga di desa yang dilakukan di tiga desa. Program yang 

bertema Kepemimpinan Perempuan dalam Mendorong Partisipasi Warga Desa ini dijalankan 

selama kurang lebih 11 bulan (2014-2015), dan merupakan kegiatan yang mencakup riset 

tentang tantangan perempuan dan partisipasi warga di desa, penyusunan modul pelatihan 

untuk kelompok perempuan di desa, dan penyerapan aspirasi warga desa untuk dibahas dalam 

musyarawah desa.  Evaluasi program ini menunjukkan cara ‘baru’ dalam penyerapan aspirasi 

warga yang melibatkan kelompok perempuan berhasil menggugah kesadaran aparat desa 

mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam tata kelola desa, dan sekaligus 

menumbuhkan minat warga untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa. Di sisi lain, juga 

membuka situasi laten mengenai tantangan bagi kelompok-kelompok marjinal di desa, seperti 

perempuan, untuk terlibat aktif dalam forum pengambilan keputusan di desa.  

Program ini meliputi lima pokok kegiatan yang dilakukan dalam tahap penguatan 

partisipasi warga di desa, yaitu (1) pelaksanaan penyerapan aspirasi dan pemetaan 

permasalahan melalui survey warga; (2) pembahasan hasil survey warga di seluruh dusun 

dalam musyawarah dusun dengan tujuan konfirmasi dan klarifikasi hasil temuan survey warga; 

(3) pelaksanaan temu warga/musyawarah desa yang diinisiasi oleh warga (mengundang secara 

terbuka warga, pemerintah desa, dan BPD) untuk mendiskusikan masalah-masalah di desa dan 

merumuskan kepentingan warga desa serta menuangkannya dalam dokumen bersama; (4)  

distribusi hasil dokumentasi kesepakatan warga di dalam musyawarah desa kepada seluruh 

warga melalui selebaran desa; (5) pengawasan bersama agenda yang disepakati untuk proses-

proses pembangunan termasuk sebagai rujukan dalam pembuatan RKP, APBDes serta 

pembuatan Perdes yang mengatur kehidupan warga desa. Kelima tahapan kegiatan tersebut 

pada prinsipnya disusun berlandaskan strategi pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola 

pemerintahan desa yang diusung oleh program Puskapol UI, yaitu: Tahu-Mampu-Awasi, 

sebagaimana dijabarkan dalam bagan berikut ini:  

 
Rangkaian strategi penguatan partisipasi perempuan dalam tata kelola desa terdiri dari 

beberapa aktivitas yaitu: 

1. Pelatihan kepada 12 perempuan warga desa.Pelatihan dilakukan selama 3 hari untuk 

membangun pemahaman akan aturan perundangan yang berlaku mengacu pada UU No.6 

Tahun 2014 beserta aturan pelaksananya yang difokuskan pada aturan-aturan terkait 
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partisipasi warga dan peran fungsi musdes. Selain itu dalam pelatihan ini juga diberikan 

pengetahuan tentang bagaimana para perempuan bisa  melakukan survey secara mandiri 

untuk memetakan masalah dan kebutuhan warga desa.  

2. Persiapan dan pelaksanaan survey warga.Para peserta pelatihan yang merupakan warga 

desa setempat berkumpul untuk persiapan pelaksanaan survey. Pada tahap pertama, 

mereka menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan 

warga desa. Tahap kedua, mereka membagi kelompok dan bekerja secara berpasangan 

untuk wilayah kerja yang berbasis pada jumlah dusun yang ada. Dalam pengelolaan survey, 

mereka memperluas dan melibatkan warga lain untuk turut serta berpartisipasi. Survey 

manargetkan sampel sebanyak 250 keluarga yang tersebar di seluruh dusun. Dalam 

pelaksanaan survey, warga yang menjadi enumerator adalah warga yang sebelumnya telah 

mendapatkan pemahaman terkait peluang partisipasi yang telah diatur UU No.6 Tahun 

2014, mereka juga diminta membagi informasi ini kepada warga tentang perlunya 

mendiskusikan berbagai hal strategis di dalam musdes.  

3. Pengolahan data hasil survey dan serial diskusi terhadap temuan survei dalam 

musyawarah dusun.Hasil survey diolah secara sederhana, dengan membuat daftar 

peringkat masalah dan kebutuhan dari menghitung frekuensinya. Setalah itu hasil tersebut 

didiskusikan dalam musyawarah dusun untuk menggali detail dan pendalaman atas masalah 

dan kebutuhan yang masih sangat umum. Selain itu juga ini menjadi sarana diskusi untuk 

memverifikasi dan menambahkan dari temuan survey yang ada.  

4. Pengundangan pertemuan Warga/Musyawarah Desa.Dari diskusi hasil survey di tiap dusun 

kemudian dituangkan dalam selebaran ringkas 2 halaman kemudian dibagikan secara luas 

kepada warga, selebaran tersebut selain berisi hasil survey dan poin-poin penajaman dari 

musdes juga menginformasikan tentang jadwal pelaksanaan temu warga desa/musyawarah 

desa. Selebaran selain untuk menyampaikan informasi juga berfungsi sebagai media 

pengundangan saat itu oleh warga.   

5. Pelaksanaan temu warga/musyawarah desa.Warga berkordinasi dengan kepala desa dan 

BPD bahwa akan mengadakan temu warga desa/musdes untuk menyajikan hasil survei dan 

musyawarah dusun serta mendiskusikan temuan tersebut guna menyusun dokumen 

rujukan bersama dalam pembangunan desa. Hasil perumusan dokumen bersama pasca 

temu warga/musdes akan disebarluaskan ke seluruh warga untuk mendorong kesadaran 

kolektif dan pengawasan bersama.  
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Strategi Penguatan Partisipasi Warga di Desa 
TAHU-MAMPU-AWASI 

 

1. Uji Coba Program di Desa Sidomulyo, Batu – Jawa Timur  

Desa Sidomulyo adalah desa wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Desa 

Sidomulyo terdiri dari tiga dusun, yaitu Tinjumoyo, Tonggolari, dan Sukorembug. Dapat 

dikatakan, dari ketiga desa yang menjadi wilayah uji coba penguatan partisipasi di desa 

Sidomulyo inilah terjadi reaksi yang cukup keras dari sejumlah pihak terhadap hasil survey dan 

temuan yang dipresentasikan dalam Temu Warga Desa. Intinya, ada keberatan dari salah 

seorang anggota BPD yang juga adalah pengelola HIPAM, yang merasa temuan survey warga 

menyudutkan dirinya akibat munculnya kritik warga terhadap pengelolaan HIPAM (air minum). 

Berikut tahapan kegiatan yang dilakukan di Sidomulyo.  

Proses persiapan dan pelaksanaan survey warga  

Setelah kelompok perempuan Desa Sidomulyo yang berjumlah 12 orang mendapatkan 

pelatihan, salah satu kesulitan yang ditemui saat persiapan surveyadalah koordinasi untuk 

pembagian jumlah kuesioner untuk setiap peserta. Sebelum survey, ibu-ibu merasa kesulitan 

dalam menanyakan pertanyaan di kuesioner. Untuk mengatasi masalah tersebut, fasilitator 

melakukan simulasi survey dengan ibu-ibu warga desa yang akan menjadi enumerator. Masing-

masing peserta berpasangan dan latihan menanyakan pertanyaan pada kuesioner. Setelah itu 

melakukan pra survey (uji coba) dengan mewawancarai 6 orang warga desa. Fasilitator 
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mendampingi peserta untuk mendatangi 6 orang tersebut. Rincian responden pra survey yaitu 

3 orang perempuan dan 3 laki-laki dari tiga dusun.  

Pada saat pelaksanaan survey, beberapa peserta menghadapi kesulitan seperti 

penerimaan responden yang kurang baik, dicurigai, hingga responden tidak ada di rumah 

setelah beberapa kali didatangi. Jika ada responden yang menolak dan tidak bisa ditemui 

padahal sudah didatangi beberapa kali ke rumahnya, maka diganti dengan responden yang lain. 

Pelaksanaan survey warga di Sidomulyo membutuhkan waktu 14 hari. Kegiatannya berlangsung 

pada tanggal 6 - 20 September 2015. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu sebagian besar 

peserta tidak bisa mendatangi pada pagi atau siang hari karena mayoritas masih bertani, 

strateginya adalah mendatangi rumah pada sore-malam hari karena diwaktu tersebut 

mayoritas responden ada di rumah.  Sebelum survey dilaksanakan Tim Sidomulyo telah 

menyerahkan surat  izin survey kepada kepala desa. Reaksi warga pada saat dilakukan survey 

ada yang menyambut baik kegiatan tersebut, ada yang sempat curiga surveynya untuk apa  

 

Klarifikasi dan Konfirmasi Hasil Temuan Survey: Kebutuhan Dasar Warga Desa  

Perbaikan jalan kampung dan jalan menuju sawah menjadi kebutuhan dasar prioritas 

bagi warga desa Sidomulyo. Kemudian diikuti dengan kebersihan lingkungan dan layanan serta 

fasilitas kesehatan. Untuk kebutuhan dasar yang belum tersedia sama sekali yaitu layanan serta 

fasilitas kesehatan, karena kurangnya bidan desa di Polindes, tidak ada gedung khusus 

Posyandu di Tinjumoyo dan Tonggolari serta pelayanan kesehatan yang tidak tersedia 24 jam. 

Di desa tidak ada Puskesmas, namun ada di kecamatan yang bisa dijangkau dengan 

menggunakan kendaraan bermotor. Namun warga lebih sering mengakses Polindes 

dibandingkan dengan Puskesmas. Selain itu kebutuhan yang masih belum tersedia sama sekali 

adalah pemberdayaan ekonomi, kebersihan lingkungan dan fasilitas publik yang belum 

memadai. Kebutuhan dasar yang sudah ada namun belum tersedia dengan baik yaitu perbaikan 

jalan, layanan dan fasilitas kesehatan dan air bersih. Maksudnya air bersih yaitu debitnya terus 

berkurang baik untuk keperluan rumah tangga maupun pertanian.  

 

Penilaian responden terhadap kebutuhan dasar di desa yaitu ketersediaan air bersih 

dinilai cukup baik. Sumber air bersihnya adalah dari HIPPAM namun pengelolaan administrasi 

HIPPAM perlu diperbaiki. Untuk ketersediaan lapangan pekerjaan dan fasilitas pendidikan 

dinilai cukup baik. Untuk aliran listrik di desa dinilai baik. Selanjutnya yaitu ketersediaan sarana 

transportasi umum dinilai cukup baik. Namun untuk jalan dan jembatan dinilai kurang baik.  

Untuk fasilitas kesehatan di desa sudah tersedia Polindes. Ketersediaan obat-obatan, 

SDM dan peralatan medis pada fasilitas kesehatan ibu dinilai cukup baik. Sementara itu untuk 

fasilitas kesehatan anak sudah ada Posyandu, namun belum ada gedung khusus, masih 
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menumpang di rumah warga. Kondisi fasilitas, ketersediaan obat-obatan, perakatan medis dan 

tenaga medis dinilai cukup baik.  

Permasalahan di dusun Sukorembug prioritas utamanya yaitu jalan rusak, debit air yang 

kecil serta layanan dan fasilitas kesehatan yang belum memadai dan kurangnya dokter serta 

bidan desa. Untuk dusun Tonggolari masalah utamanya yaitu layanan dan fasilitas kesehatan 

karena di dusun ini belum tersedia tempat khusus Posyandu. Kemudian fasilitas publik yang 

belum memadai yaitu perbaikan trotoar, pengadaan zebracross di sekolah dan pembangunan 

balai dusun/dukuh. Sementara untuk dusun Tinjumoyo jalan kampung dianggap sebagai 

permasalahan utama. Kemudian layanan dan fasilitas kesehatan karena belum ada gedung 

khusus Posyandu. Selanjutnya adalah permasalahan pengelolaan sampah/limbah. 

Permasalahan di desa yang harus segera diselesaikan yaitu perbaikan jalan kampung 

dan jalan menuju sawah. Kemudian fasilitas publik termasuk diantaranya pengadaan balai 

dusun/dukuh, pelembaran makam, pengadaan zebracross di sekolah, membangun gedung 

sekolah, perbaikan rumah bagi warga tidak mampu, perbaikan gapura, lapangan desa, 

pengadaan taman baca anak serta akses rest area untuk pengepakan bunga. Permasalahan 

selanjutnya yaitu evaluasi kinerja pemerintahan desa yang mencakup kinerja aparat desa 

kurang baik, perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga desa serta transparansi 

penggunaan dana desa.  

Proses persiapan dan pelaksanaan musyawarah dusun  

Secara umum kehadiran warga pada musdus rendah yaitu berkisar antara 10-12 orang 

dari sekitar 25-40 warga yang diundang. Warga yang hadir pada saat musdus sebagian besar 

perempuan. Sebelumnya belum pernah ada forum temu warga dusun di Sidomulyo. Pada saat 

temu dusun, warga memberikan apresiasi dan menyambut positif kegiatan tersebut. Dalam 

musdus hanya beberapa warga yang mengemukakan pendapatnya termasuk memberikan 

tanggapan terhadap hasil survey maupun memberikan usulan terhadap permasalahan di 

dusunnya.  

Pada temu dusun Sukorembug sempat dibahas mengapa banyak warga yang tidak hadir 

dalam forum pembangunan desa. Hal ini disebabkan warga sudah apatis dengan forum-forum 

tersebut, terutama musrenbang desa.  Selama ini usulan yang disampaikan seringkali tidak 

terealisasi. Sehingga warga menganggap percuma saja datang ke forum karena usulnya tidak 

akan didengarkan.  

Dalam setiap musdus ada verifikasi terhadap hasil/temuan survey. Diantaranya 

mengenai debit air, pengelolaan sampah, perbaikan jalan dan gorong-gorong dan fasilitas 

kesehatan. Menurut warga yang hadir pada musdus yaitu Tonggolari dan Tinjumoyo survey 

kebutuhan warga desa belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Namun di dusun Sukorembug 

ada warga yang menyatakan survei kebutuhan warga pernah dilaksanakan.  
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Sempat terjadi perdebatan pada musdus pertama di Tonggolari lebih banyak membahas 

tentang pengelolaan sampah. Kepala dusun yang hadir pada saat itu sempat merasa dipojokkan 

perihal biaya tambahan pembayaran sampah. Namun kondisi tersebut bisa ditengahi oleh 

fasilitator yang menjelaskan bahwa musdus bertujuan mendiskusikan usulan warga atas 

permasalahan dusun bukannya ‘menilai’ kinerja kepala dusun. Kebetulan kepala dusunnya baru 

menjabat sekitar satu tahun. Pada musdus kedua di Tinjumoyo ada warga yang berpendapat 

penting untuk melakukan survey dengan responden perempuan saja agar lebih terlihat 

kebutuhan khas perempuan seperti apa. Kemudian tim menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini 

yang menjadi responden survey adalah seluruh warga desa, tidak khusus kepada perempuan.  

Hasil yang disepakati berbagai usulan warga yang nanti akan disampaikan pada temu 

warga desa, yaitu :  

 Dusun Tonggolari  

 Pengadaan bank sampah (saat ini sudah ada bank sampah swadaya warga di 

RW 4)  

 Melibatkan warga desa secara aktif dalam forum-forum yang ada di desa 

(musyawarah dusun, rembug desa/musyawarah desa serta musrenbang 

desa)  

 Pelatihan peningkatan wawasan dan keterampilan bagi ibu-ibu desa  

Tonggolari dan Tinjumoyo  

Dusun Tinjumoyo  

 Penambahan tempat sampah di rumah warga  

 Memperbaiki gorong-gorong yang tersumbat  

 Pengadaan tempat khsus Posyandu di dusun Tonggolari dan Tinjumoyo 

 Menyelesaikan pembangunan balai dukuh di dusun Tonggolari dan 

Tinjumoyo  

 Pengadaan zebracross di SD Sidomulyo 03  

Dusun Sukorembug  

 Perbaikan lapangan ganjaran agar warga memiliki tempat untuk berkumpul 

dan melaksanakan kegiatan bersama-sama  

 Penyelenggaraan Festival Desa Sidomulyo  

Proses persiapan dan pelaksanaan temu warga 

Salah satu kesulitan yang muncul yaitu undangan termu warga pada awalnya terkait 

persiapan teknis pengundangan warga karena antusiasme warga dikhawatirkan berkurang pada 

saat temu warga maka jumlah undangan ditambah oleh ibu-ibu peserta. Undangan yang 

disebarkan sekitar 300 lebih. Semua responden survey diundang kembali pada temu warga dan 

juga seluruh aparat desa, dari LPMD, BPD, Kaur, BKM, Kadus, RT dan RW.  
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Cukup banyak warga yang hadir dalam acara temu warga. Sebanyak 108 orang hadir 

pada temu warga dari sekitar 300 warga yang diundang. Antusiasme warga yang hadir cukup 

baik ditandai dengan beberapa warga aktif merespon hasil survey serta menambahkan usulan 

yang belum terakomodir pada saat temu dusun.  Ada perubahan terhadap temuan survey 

warga yaitu tentang HIPPAM. Pada saat temu warga ada pengurus HIPPAM yang merupakan 

salah satu anggota BPD mengklarifikasi bahwa perbaikan pengelolaan dan administrasi HIPPAM 

sudah mulai dilakukan dari bulan Maret 2015. Selain itu, kegiatan bank sampah secara swadaya 

telah dilaksanakan di RW 4.  

Forum temu warga diwarnai perdebatan dan diskusi sempat memanas terkait 

pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dimintakan warga terhadap berbagai urusan publik, 

tapi dari pengamatan akan jalannya temu warga yang baru pertama kali diadakan tersebut, 

diakui oleh warga berperan penting dalam turut serta pengambilan keputusan di desa. Meski 

juga banyak pihak yang merasa warga tidak perlu ikut terlibat dan mencampuri urusan yang 

telah menjadi urusan desa (terutama perempuan). Pihak yang berkeberatan justru hadir dari 

sebagian unsur BPD dan LPMD.  
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Pelaksanaan Temu Warga di Desa Sidomulyo 

Hasil dari poin-poin diskusi dan kesepakatan temu warga/musdes kemudian disusun 

dalam dokumen untuk kemudian didistribusikan kepada warga secara luas agar masyarakat 

yang tidak hadir pun mendapatkan informasi serta bisa mengawasi bersama. Dokumen 

tersebut akan menjadi rujukan bersama termasuk dalam proses perencanaan pembangunan 

desa.  

 

2. Uji Coba Program di Desa Noelbaki, Kupang – Nusa Tenggara Timur 

Desa Noelbaki terdiri dari lima dusun, yaitu dusun Air Sagu, Kiuteta, Oehau, Dendeng, 

dan Kuannoah. Noelbaki adalah desa dengan keterbatasan sumberdaya air bersih dan sarana 

ekonomi desa. Untuk pengambilan kebijakan strategis seperti perencanaan pembangunan 

desa, musyawarah desa rutin dilakukan namun warga tidak antusias mengikutinya. Karena 

warga memiliki pengalaman pada forum-forum musrenbangdes sebelumnya dimana aspirasi 
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mereka tidak serap dan diwujudkan jadi program nyata. Program-program yang diakomodir 

adalah program-program dari SKPD Kabupaten Kupang yang belum tentu cocok dengan 

kebutuhan warga.  

Proses persiapan dan pelaksanaan survey warga  

Setelah 12 ibu-ibu Desa Noelbaki mendapat pelatihan penguatan partisipasi warga desa, 

mereka mengorganisir diri dengan membentuk kelompok bernama Forum Perempuan Peduli 

Pembangunan Desa (FP3D). Rencana kegiatan yang dilakukan adalah melakukan survey warga 

untuk memetakan kebutuhan warga desa dan masalah-masalah desa yang menurut warga 

harus diselesaikan. Hasil survey akan digunakan untuk menjadi bahan diskusi dalam forum 

musyawarah dusun (musdus) dan temu warga desa.  

Persiapan pelaksaaan survey dimulai dengan pembuatan kuesioner dimana kuesioner 

yang dibuat direview oleh fasilitator bersama dengan ibu-ibu FP3D agar mereka bisa 

memahami makna seluruh pertanyaan dalam kuesioner tersebut. Ibu-ibu FP3D juga dilatih 

simulasi survey dan ujicoba kuesioner. Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah kuesioner 

mudah dipahami warga dan ibu-ibu surveyor memahami metode pengambilan responden dan 

teknik wawancaranya berhubung ini pengalaman pertama mereka melakukan survey. 

 

Survey Warga: Ibu FP3D sedang melakukan wawancara dengan warga 

 

Survey dilakukan pada 20 Agustus-2 September 2015 di semua dusun yang ada di Desa 

Noelbaki. Meski survey ini merupakan pengalaman pertama bagi para ibu FP3D, mereka 

melakukan pengumpulan data dengan baik. Hampir seluruh kuesioner terisi dengan benar. 

Masing-masing surveyor turun ke dusun tempat mereka tinggal sehingga mereka tidak 

mengalami kesulitan berinteraksi dengan responden yang mereka kenal dalam kehidupan 

sehari-hari. Seorang surveyor bercerita, para responden perempuan merasa senang 

diwawancarai karena mereka bisa menyampaikan aspirasi. Karena mereka jarang hadir untuk 

sampaikan aspirasi di musyawarah desa.  
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Klarifikasi dan Konfirmasi Hasil Temuan Survey: Kebutuhan Dasar Warga Desa Noelbaki 

Perbaikan jalan dan jembatan serta kebutuhan air bersih untuk minum adalah 

kebutuhan dasar prioritas bagi responden warga Noelbaki. Kebutuhan air bersih untuk minum 

adalah kebutuhan prioritas yang sama sekali belum terpenuhi menurut responden warga 

Noelbaki. Hal ini dapat dipahami karena iklim Kupang yang kering membuat debit air tanah dan 

sungai sedikit. Perlu dibuat sumur dan sumur bor yang dalam untuk bisa mendapat air bersih. 

Kualitas air juga tidak selalu baik, kadang warga mendapat air yang terasa asin. Sebagian warga 

ada yang tidak punya akses air bersih sama sekali hingga mereka harus membeli air bersih per 

tangki. Dari hasil survey, responden warga Noelbaki menyatakan perbaikan jalan merupakan 

kebutuhan prioritas yang sudah terpenuhi namun belum terpenuhi secara optimal. Hal ini dapat 

dipahami karena kualitas jalan di desa hanya baik di Jalan raya kabupaten saja yang berada di 

muka desa. Sedangkan jalan di dalam menuju dusun-dusun dan permukiman warga masih 

berbatu dan belum dibeton.  

Untuk penilaian kebutuhan dasar desa, jawaban responden beragam. Untuk kebutuhan 

air bersih mereka berpendapat air bersih belum tersedia dengan baik. Untuk infrastruktur, 

responden menjawab kondisi jalan dan jembatan belum baik namun fasilitas transportasi publik 

sudah baik. Karena di Noelbaki ada terminal dan angkutan umum tersedia dengan memadai. 

Untuk fasilitas kesehatan, responden menjawab ada beragam fasilitas kesehatan untuk 

kebutuhan umum (Puskesmas Pembantu) dan kebutuhan khusus ibu dan anak (Posyandu dan 

Polindes-Pondok Bersalin Desa). Namun ketersediaan tenaga medis, alat medis dan obat belum 

tersedia dengan baik. Banyak warga yang memilih berobat di Puskesmas yang berada di desa 

lain karena fasilitas kesehatan yang ada di desa tidak bisa menangani masalah kesehatan yang 

diderita. 

Dalam survey, responden warga Noelbaki juga ditanyakan beragam masalah yang ada di 

dusun tempat mereka tinggal. Untuk Dusun Air Sagu, masalah yang ada di dusun menurut 

responden adalah perbaikan fasilitas kesehatan dan penyuluhan kesehatan, masalah 

ketersediaan sarana produksi tani (pupuk, obat anti hama dan benih) serta perbaikan saluran 

air. Untuk Dusun Dendeng, masalah yang ada di dusun menurut responden adalah pernertiban 

ternak liar, ketersediaan air bersih dan perbaikan jalan dan jembatan. Untuk Dusun Kiuteta, 

masalah yang ada di dusun menurut responden adalah perbaikan jalan dan jembatan, 

ketersediaan air bersih dan perbaikan saluran air. Untuk Dusun Kuannoah, masalah yang ada di 

dusun adalah penertiban ternak liar, perbaikan saluran air dan masalah keamanan, ketertiban 

dan kebersihan lingkungan. Untuk Dusun Oehau, masalah yang ada di dusun adalah 

ketersediaan air bersih, kurangnya fasilitas kesehatan dan penyuluhan kesehatan serta 

perbaikan jalan dan jembatan. 

Masalah di desa yang harus diselesaikan adalah perlunya sarana ekonomi desa untuk 

menunjang aktivitas warga seperti pasar desa dan koperasi desa. Karena Noelbaki mempunyai 
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pasar desa yang berada di dekat terminal namun tidak aktif karena tidak dikelola dan 

dipromosikan dengan baik. Selain itu perbaikan jalan dan jembatan juga perlu dilakukan. 

Masalah ketersediaan air bersih juga menjadi masalah desa yang harus diselesaikan. Selain itu 

masalah layanan listrik dan ketersediaan penerangan jalan juga menjadi masalah yang harus 

diselesaikan menurut responden. Responden juga berpendapat perlunya perbaikan kualitas 

fasilitas kesehatan yang ada di desa (Puskesmas Pembantu, Posyandu dan Pondok Bersalin 

Desa). 

Proses persiapan dan pelaksanaan musyawarah dusun  

Rangkaian musyawarah di desa Noelbaki memiliki agenda menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Rangkaian musyawarah terbagi dua sesi. Sesi 

musyawarah di tingkat dusun dan temu warga di desa yang diselenggarakan sebelum 

musrenbangdes. Musyawarah di tingkat dusun bertujuan untuk memetakan masalah yang ada 

di tingkat dusun serta merancang ragam usulan program atau solusi untuk mengatasi masalah 

tersebut. Musyawarah dusun (musdus) untuk lima dusun tersebut diselenggarakan pada pekan 

terakhir bulan Oktober 2015. 

Pelaksanaan musdus di lima dusun dilakukan dalam rentang 24-28 Oktober 2015. Rata-

rata warga yang hadir sekitar 40-50 orang. Musyawarah dipandu oleh Pemerintah Desa (Kepala 

Desa dan Sekretaris Desa), Kepala Dusun setempat dan Ketua BPD. Musdus diawali dengan 

penyampaian progres program pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa di 

dusun setempat. Selanjutnya ibu-ibu FP3D mempresentasikan hasil survey kebutuhan warga. 

Hasil survey menjadi bahan diskusi. Warga memperdalam masalah-masalah yang teridentifikasi 

dalam survey dan menambahkan berbagai masalah yang belum terungkap dalam survey 

tersebut. 

Secara umum musdus berjalan dengan lancar. Hanya di Dusun Kiuteta, musdus berjalan 

dengan tegang karena Kepala Dusun Kiuteta bersikap tidak bersahabat dengan ibu-ibu yang ikut 

musdus. Dia bersikap tidak mempercayai kapasitas warga perempuan desa. Namun 

penyampaian hasil survey di musdus Kiuteta berjalan lancar. Warga juga banyak sampaikan 

usulan program untuk mengatasi permasalah yang ada di Dusun Kiuteta.  

Hasil yang disepakati berbagai usulan warga yang nanti akan disampaikan pada temu 

warga desa, yaitu : 

Dusun Dendeng 

 Perbaikan sarana air bersih. 

 Pembuatan perdes penertiban ternak liar. 

 Perbaikan jalan. 

Dusun Kiuteta 
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 Perbaikan sarana air bersih. 

 Perbaikan jalan. 

 Penataan pasar desa. 

 Pendirian koperasi desa. 

Dusun Kuannoah 

 Penambahan tenaga medis dan alat medis di fasilitas kesehatan desa. 

 Pembuatan perdes penertiban ternak liar. 

 Perbaikan infrastruktur desa (jalan, jembatan dan saluran air). 

Dusun Air Sagu 

 Perbaikan jalan 

 Penambahan kader Posyandu 

 Penambahan tenaga medis di fasilitas kesehatan desa 

 

Dusun Oehau 

 Pembuatan sumur bor dan pipa air bersih 

 Pembuatan perdes penertiban ternak liar. 

 Perbaikan jalan. 

 Pelatihan keterampilan untuk kelompok tani dan usaha lainnya. 

Proses Persiapan dan Pelaksanaan Temu Warga 

Temu Warga desa Noelbaki bertujuan untuk menghimpun aspirasi warga yang sudah 

terjaring dalam musdus. Selain itu temu warga juga bertujuan untuk menghimpun aspirasi 

warga menjelang musrenbangdes. Temu warga desa diselenggarakan pada sabtu, 7 November 

2015. Tokoh desa yang hadir: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua dan anggota BPD, Kepala 

Dusun, Para Ketua RW dan RT serta warga. Total warga yang hadir sekitar 100 orang.  

Musyawarah dibuka dengan pemaparan program yang direncanakan dalam musdes 

tahun lalu. Kepala desa lalu menjelaskan program mana saja yang sudah berjalan dan yang 

belum berhasil dijalankan. Warga juga diberi kesempatan untuk mengomentari tentang kinerja 

pemerintah desa dalam menjalankan rencana program musrenbangdes tahun lalu. 
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Diskusi Temu Warga Desa Noelbaki (1) 

Setelah itu Ibu-ibu dari FP3D menyampaikan hasil survey kebutuhan warga. Pemaparan 

survey menjadi pemicu diskusi warga tentang berbagai masalah yang ada di desa. Proses diskusi 

berjalan dengan baik. Warga aktif menyampaikan aspirasinya tentang permasalahan yang ada 

di desa dan usulan program atau kegiatan untuk mengatasinya. Pemerintah desa juga 

membuka peluang kepada warga untuk menyampaikan aspirasi atau kritik. Dalam forum 

beberapa warga juga ada yang menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah desa (kades 

dan BPD) baik yang sekarang memerintah maupun yang terdahulu. 
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Diskusi Temu Warga Desa Noelbaki (2) 

Dalam musyawarah muncul beragam aspirasi dari warga yang menurut warga 

merupakan masalah penting untuk segera diatasi dan dimasukkan dalam RPJMDes. Diantaranya 

adalah perbaikan sarana air bersih, perbaikan fasilitas sekolah, pemekaran posyandu, 

permintaan penempatan tenaga medis di desa, pengadaan obat dan alat medis di posyandu 

dan poliklinik desa, pengaktifan kembali pasar desa dan koperasi desa untuk mendorong 

aktivitas ekonomi warga, perbaikan tata kelola dan distribusi pupuk, dan perbaikan 

infrastruktur seperti jembatan dan jalan. 

Rangkaian musyawarah baik di dusun maupun di desa berjalan dengan baik. Menurut 

warga baru kali ini temu warga desa dihadiri banyak orang dan ada banyak warga biasa yang 

hadir. Biasanya hanya tokoh masyarakat yang hadir. Warga juga antusias menanggapi hasil 

survey kebutuhan warga sehingga diskusi dalam forum lebih didominasi oleh usulan yang 

berbasis pada kebutuhan warga. Hasil diskusi didokumentasikan oleh ibu-ibu FP3D menjadi 

lembar fakta yang dibagi-bagikan kepada warga. Sehingga warga tidak lupa dengan hasil temu 

warga yang telah mereka lakukan dan memastikan agar usulan-usulan program benar-benar 

masuk dalam rencana pembangunan desa. Dokumen lembar fakta juga bertujuan untuk 

menjadi alat bantu untuk mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa. 

 

3. Uji Coba Program di Desa Belabori, Kabupaten Gowa – Sulawesi Selatan 

Desa Belabori adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan. Desa hasil pemekaran di tahun 2007 ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Gowa 

dan Kabupaten Maros. Desa ini memiliki 4 dusun, antara lain Peo, Panyangkalang, Paso'tanae, 

dan Bontopanno, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.593 jiwa (408 Kepala 

Keluarga).Kelompok perempuan di desa ini dapat dikatakan memiliki peran paling besar sebagai 

penggerak pembangunan di desa. Puskapol UI memberikan pelatihan dan pendampingan pada 
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12 perempuan potensial yang merupakan anggota kelompok perempuan sejak Mei hingga 

Desember 2015. 

 

Persiapan dan Pelaksanaan Survei Warga 

Mekanisme pemetaan kebutuhan warga di desa biasa dilakukan dalam bentuk 

musyawarah dusun yang sifatnya informal. Musdus terjadi hanya untuk memberikan masukan 

atau usulan untuk RPJMDes. Mekanisme survei merupakan hal yang sangat baru bagi warga 

desa. Inisiatif untuk melakukan survei kebutuhan warga ini juga disambut baik oleh pemerintah 

desa. Survey juga merupakan pengalaman baru bagi kelompok perempuan Desa Belabori. 

Karena pengalaman baru ini, mereka menghadapi beberapa kendala teknis pelaksanaan survey. 

Mulai dari kesulitan memetakan atau menentukan komposisi responden tiap dusun karena 

hambatan data (yang valid) mengenai jumlah penduduk, teknik penggalian data yang belum 

mendalam (mengenali kebutuhan akan air bersih sebatas kebutuhan produksi, bukan 

reproduksi). 

Survey kebutuhan warga dilakukan selama 1 minggu, mulai tanggal 21 sampai 27 

Agustus. Reaksi warga sangat beragam terhadap pelaksanaan survey. Sebagian warga dapat 

dengan terbuka menjawab pertanyaan, namun sebagian lainnya tertutup bahkan 

mempertanyakan dan meragukan bahwa hasil survei akan ditindaklanjuti. Saat melakukan 

pendataan, kelompok perempuan sebagai enumerator juga dianggap tidak memiliki wewenang 

atau kapasitas untuk melakukan survei kebutuhan, karena warga menganggap kegiatan ini 

adalah tugas dari aparat desa.  

Survey permasalahan dan kebutuhan warga ini menghasilkan beberapa poin masalah 

warga yang harus segera diselesaikan. Berikut adalah 5 temuan utama hasil survey warga: 

1. Infrastruktur jalan yang rusak 

2. Pelayanan dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai 

3. Minimnya ketersediaan dan akses terhadap air bersih 

4. Jembatan rusak 

5. Tidak adanya transportasi umum 

 

Pelaksanaan Musyawarah Dusun 

Mekanisme musdus sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Desa (Perdes), namun 

sifatnya hanya formalitas. Mulai dari tahap ini biasanya kelompok perempuan sudah mulai 

tersingkirkan dari proses pemetaan kebutuhan karena diskusi kampung/dusun hanya terjadi di 

kelompok "bapak-bapak" (laki-laki). Karena sifatnya yang informal, maka tidak ada undangan 

resmi bagi warga. Informasi mengenai diskusi kampung atau musyawarah dusun menjadi 

sangat minim. 

Pada Musyawarah dusun kali ini, hasil survey yang telah diolah dibawa ke pertemuan-

pertemuan di 4 dusun. Untuk melakukan kegiatan ini, kelompok perempuan perlu meminta izin 
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terlebih dahulu kepada kepala dusun untuk mengundang warga. Sosialisasi hasil survei warga 

ini dihadiri oleh warga baik perempuan maupun laki-laki dan segelintir aparat desa, namun 

tidak ada satupun kepala dusun yang hadir. Dalam kegiatan ini, kelompok perempuan dan 

warga belum mampu merumuskan secara konkrit solusi atau program yang dapat diusulkan 

untuk mengatasi seluruh masalah kebutuhan warga dari hasil survei. Hanya sebagian solusi 

mengenai air bersih, irigasi, dan kesehatan yang sudah dapat dirumuskan solusinya secara jelas. 

Temu dusun ini juga menghasilkan prioritas masalah yang harus diselesaikan. Tiga prioritas 

utama yang muncul dari 4 dusun antara lain, masalah sulitnya mendapat air bersih, minimnya 

pelayanan kesehatan, dan infrastruktur jalan yang rusak. 

 

Persiapan dan Pelaksanaan Musyawarah Desa 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk persiapan pelaksanaan musyawarah desa 

antara lain, pembentukan kepanitiaan, pertemuan kelompok perempuan untuk menyamakan 

persepsi dan pemahaman mengenai hasil survey yang sudah dirumuskan, menyusun dan 

menyepakati bentuk undangan, pembagian tugas di antara panitia, dan persiapan logistik. 

Selain mendiskusikan teknis untuk musyawarah desa, perwakilan peserta didampingi fasilitator 

melakukan beberapa kali pertemuan dengan pemerintah desa untuk meminta dukungan 

pemerintah, mendiskusikan substansi dan teknis pelaksanaan musyawarah desa. Juga meminta 

beberapa dokumen, seperti RPJMDes, RKP, dan APBDes. Awalnya peserta kesulitan mengakses 

dokumen RPJMDes, sehingga peserta harus membuat surat dan meminta dokumen tersebut 

sampai ke kantor kecamatan, meskipun upaya tersebut juga tidak berhasil. BPD juga demikian, 

sebagai pengawas kerja pemerintah desa BPD tidak memiliki RPJMDes sebagai instrumen 

pengawasan. Negosiasi telah dilakukan oleh peserta dengan mengirim surat ke Kepala Desa, 

dan menjelaskan tujuan kegiatan ini secara intens ke pemerintah desa. Akhirnya beberapa 

dokumen yang diperlukan berhasil didapat, yaitu RKP tahun 2015 dan APBDes tahun 2015.  

Pada pertemuan kelompok perempuan, pembuatan undangan disepakati hanya dalam 

bentuk selebaran lembar fakta. Kesepakatan ini dibuat setelah rapat dengan 12 peserta dan 

masukan dari BPD dan sekretaris desa. Undangan diedarkan untuk 200 warga. Undangan ini 

diberikan kepada warga di 4 dusun dengan membagikannya dari rumah ke rumah dan melalui 

acara hari posyandu yang diselenggarakan di tiap dusun. 

Musyawarah Desa Belabori dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2014. Musdes 

berlangsung selama 3 jam (10.00-13 WITA) dan dihadiri oleh 138 warga dari 4 dusun. Musdes 

dihadiri pula oleh 6 orang anggota BPD, Kepala Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun, dan Ketua 

BUMDes. Penjabaran hasil survei dibawakan oleh 3 peserta pelatihan. Pada sesi tanya jawab, 

sempat terjadi ketegangan antara kelompok perempuan dengan elit-elit desa, seperti Kadus 

dan Ketua BPD. Kadus menganggap hasil survei sebagai penilaian atas kerja-kerja pemerintah 

selama ini, sementara ketua BPD menganggap hasil survei tidak perlu ditindak lanjuti karena 

hasil survei kebutuhan ini sudah diakomodir dalam RPJMDes. Tanggapan yang sama juga 
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diutarakan oleh Kepala Desa. Namun kekeliruan penilaian dapat diluruskan oleh kelompok 

perempuan.  

 

 

Pelaksanaan Musyawarah Desa di Desa Belabori 

 

Mekanisme survey memang hal baru bagi warga desa dalam memetakan kebutuhan 

warga, sehingga banyak warga, baik perempuan maupun laki-laki tertarik dengan hasil survei 

dan tergerak untuk bertanya dan memberikan saran, khususnya bagi pemerintah desa. 

Menurut warga, hasil survei cukup menggambarkan masalah dan kebutuhan warga, dan 

dengan itu warga sangat mengapresiasi kerja kelompok perempuan. Pertemuan ini 

menghasilkan enam prioritas program yang disepakati oleh semua unsur masyarakat untuk 

dimasukkan ke rencana kerja tahun 2016, antara lain: 

1. Menyelesaikan masalah air bersih dengan membuat pengadaan sumur bor dan pipa 

penyalur air bersih untuk warga desa 

2. Membangun klinik desa/ puskesmas pembantu (PUSTU) dan penambahan jumlah 

bidan desa 

3. Perbaikan jalan yang akan ditagihkan dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan melalui 

Dinas Pekerjaan Umum 

4. Membangun sekolah TK/TPA di desa 

5. Pemberian Modal usaha untuk usaha kecil 

6. Pengadaan pasar desa 

 

Pengawasan Pasca Musyawarah Desa 

Pasca musdes, dokumen yang dihasilkan diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh 

warga desa. Berbagai acara pertemuan di desa dimanfaatkan untuk membagikan hasil 

kesepakatan saat temu warga, seperti arisan bahkan saat sosialisasi Pilkada oleh KPU yang 

diadakan di Desa Belabori. Selain sosialisasi hasil musdes, kelompok perempuan membuat 

kesepakatan dengan BPD untuk membuat berita acara atas pelaksanaan musdes. Dokumen 
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tersebut diperlukan untuk menindaklanjuti hasil temu warga saat rapat perumusan rencana 

kerja pemerintah. 

Program-program yang dihasilkan dari musyawarah desa yang diinisiasi kelompok 

perempuan menjadi masukan bagi program yang disusun saat musrenbangdes pada 23 Januari 

2016. Sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan pembangunan desa, dua orang anggota 

kelompok perempuan diikutsertakan sebagai anggota delegasi (yang berjumlah 7 orang) untuk 

mengawal kepentingan warga dalam musrenbang kecamatan. 

 

F. Kesimpulan dan Rekomendasi Arah Kebijakan Tata Kelola Desa yang 

Partisipatif, Adil dan Setara 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan hasil kompromi politik. Ada 

dorongan kuat untuk mengubah kebijakan terhadap desa seiring perubahan perpolitikan lokal 

dari sentralisasi ke desentralisasi. Demokratisasi di tingkat lokal menjadi keniscayaan ketika 

daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diberikan kewenangan desentralisasi dan keterbukaan 

politik melalui instrumen pemilihan kepala daerah secara langsung (UU No.32 tahun 2004).  

Maka tinggal menunggu waktu saja munculnya kebijakan agar desa juga diberdayakan secara 

politik dan ekonomi. UU Desa tahun 2014 secara eksplisit menerjemahkan keberpihakan negara 

pada pemberdayaan warga dan desa sebagai entitas yang memiliki kemandirian, agar desa 

dapat setara berhadapan dengan kepentingan negara (pemerintah) dan kepentingan swasta 

(investor).  

Tetapi tarik menarik terjadi ketika pemberdayaan desa berhadapan dengan keinginan 

meneruskan relasi kewenangan sentralistik hingga ke tingkat desa dengan meletakkan desa di 

bawah pembinaan (baca: kendali) pemerintahan di atasnya. Maka yang terjadi dalam 

implementasinya adalah pemberdayaan desa merujuk pada kemampuan mengakses dana desa, 

sementara perumusan kepentingan dan pengelolaan sumber daya desa merujuk pada 

pembinaan dari pemerintahan di atasnya.  Di sinilah titik pangkal masalah implementasi UU 

Desa yang kompromistis tadi, yaitu: pemberdayaan ekonomi tidak dikuatkan bersamaan 

dengan pemberdayaan politik untuk mencapai kemandirian berbasis pada kepentingan desa 

dan corak produksinya.  Ambiguitas tersebut tecermin pada substansi peraturan pelaksana UU 

Desa (PP, Peraturan Menteri) yang mengarah pada pembinaan memastikan pembangunan desa 

dalam langgam yang dikehendaki pemerintah di atasnya, dan kondusif untuk investasi di desa.  

Pada konteks itulah kajian penyusunan grand design ini dilakukan. 

Grand Design tata kelola desa ini disusun dengan memuat tiga hal, yaitu temuan 

lapangan praktek tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif pada 8 desa di 5 provinsi, 

catatan kritis atas UU No.6 tahun 2014 serta sejumlah peraturan hukum di bawahnya yang 

disandingkan dengan realita di lapangan sebagaimana ditemukan di 8 desa lokasi penelitian, 
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dan rekomendasi kepada pemerintah terkait tata kelola desa yang partisipatif berdasarkan 

kedua bagian sebelumnya.  

Sejumlah hal kritis perlu disampaikan sebagai landasan untuk menentukan arah 

kebijakan baru terhadap pembangunan desa. Ada kesenjangan antara aturan dan praktek 

partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan desa. Harapan normatif yang diamanatkan 

oleh peraturan (UU 6/2014 dan instrumen peraturan di bawahnya) dalam beberapa 

kesempatan justru menjadi pemicu ketegangan antara desa adat dan desa dinas (desa Sepang, 

Buleleng); membatasi akses warga untuk terlibat dalam musyawarah desa (disiasati dengan 

inisiatif lokal pelibatan warga, terutama perempuan, di Sidomulyo, Noelbaki), dan Belabori); 

serta “menyandera” proses pengambilan keputusan dan penyusunan alokasi anggaran yang 

partisipatif di bawah kepentingan pemenuhan nomenklatur anggaran yang telah ditentukan 

secara kaku dan terinci oleh wewenang pemerintahan di atas desa.  Di tengah kondisi 

sedemikian, ada upaya dari warga dan aparat desa yang polanya beragam karena ikut 

dipengaruhi oleh kearifan lokal, nilai-nilai tradisi, corak produksi warga desa, tipologi geografis 

desa, corak relasi sosial, dan pengalaman lokal tiap-tiap desa. Ada beragam praktik partisipasi 

yang sudah ada dari waktu sebelumnya, yang menjadi respons menghadapi implementasi UU 

Desa. 

Adapun keikutsertaanwarga desa untuk ikut berpartisipasi (dalam bentuk musyawarah 

desa) yang ditemukan di lapangan masih didorong oleh dua hal utama, yakni: proses yang 

sifatnya memenuhi tugas aparat desa untuk melakukan perencanaan dan proses 

mempertahankan sumber daya. Hal ini mengesankan partisipasi warga masih cenderung 

bersifat formal serta dipengaruhi oleh “niat baik” pemerintah desa untuk mendorong 

keterlibatan warga. Sebenarnya, dalam UU 6/2014 musyawarah desa(musdes) disebutkan 

sebagai wadah partisipasi warga terlibat dalam proses pengambilan keputusan atas sekurang-

kurangnya tujuh hal strategis di desa, mulai dari penataan desa, perencanaan desa, kerja sama 

desa, investasi desa, pembentukan BUM Desa, pelepasan dan penambahan aset, dan lainnya. 

Perihal pembentukan BUM Desa misalnya, dalam wawancara di beberapa desa (Maluku 

Tengah, Gowa, Pangkajene Kepulauan), para kepala desa mengakui telah menunjuk ketua BUM 

Desa tanpa melalui proses musdes, melainkan dengan instruksi pemerintahan di atasnya 

(Bupati). 

Partisipasi justru hadirsebagai inisiatif warga ketika berhadapan dengan kondisi yang 

mengganggu atau mengancam sumber daya atau keberlangsungan desa (misalnya desa-desa di 

Kota Batu), menjaga aset sumber daya desa (sumber air), serta untuk mengatasi hambatan 

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.  Jadi ini bukan secara langsung muncul karena 

adanya dorongan UU, tapi karena ada kondisi dan tuntutan yang muncul dalam perjalanan 

hidup warga.  

UU Desa juga sarat akan logika pengalihan/transfer lembaga dan prosedur demokrasi ke 

tingkat desa tanpa memperhatikan kembali secara cermat kesesuaian dengan kondisi desa 
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(relasi budaya, kekerabatan, konteks sosial warga, dan lingkungan yang memampukan). 

Misalnya, seperti telah diuraikan sebelumnya tentang BPD yang diberikan kewenangan strategis 

untuk tata kelola pemerintahan desa tapi BPD tidak difasilitasi untuk memenuhi 

kewenangannya karena pembatasan oleh UU terkait tidak adanya kantor BPD, tidak ada 

penghasilan tetap untuk seluruh anggota BPD, tidak ada kriteria rekrutmen anggota BPD 

sehingga sering kali Kepala Desa lah yang ikut mempengaruhi proses seleksi anggota dan 

pimpinan BPD yang terutama bersandar pada ketokohan, faktor usia, dan wilayah tinggal/ 

perwakilan spasial.  

Partisipasi juga dilakukan untuk membuka akses terhadap dana desa, baik pemerintah 

desa maupun warga memiliki keinginan bersama untuk menghasilkan program yang berbasis 

pada kebutuhan konkrit di masyarakat. Walaupun ini kemudian terbatasi oleh penetapan 

prioritas alokasi dana yang diatur oleh Permendes. Alokasi tersebut pada akhirnya tidak 

mendorong pemberdayaan warga. Pengalokasian dana desa semestinya dilakukan untuk 

mendorong masyarakat desa mandiri dalam mengelola sumber dayanya termasuk 

mempertahankan corak produksi dan ekologinya, akan tetapi pengaturan pengalokasian dana 

desa berdasarkan PMK (peraturan menteri keuangan) melihat peruntukan dana adalah untuk 

membangun infrastruktur agar desa siap menyambut investasi. Salah satu instrumennya adalah 

pembentukan badan usaha milik desa yang dipaksakan dari atas, di mana seharusnya badan 

usaha milik desa dibentuk berdasarkan kebutuhan desa. 

Konsekuensi masuknya investasi yang mengubah corak produksi dan menciptakan krisis 

ekologis mengakibatkan peralihan aset desa dan mengancam keberlangsungan desa yang 

mandiri dalam pengelolaan aset dan sumber daya. Kondisi ini berpotensi menghapus desa atau 

mengubah desa menjadi kelurahan karena tidak ada lagi aset yang dikelola secara mandiri. 

UU Desa juga memberikan pengakuan terhadap keberadaan desa adat, akan tetapi 

kondisi historis yang membentuk dualisme struktur antara desa dinas dan desa adat (kasus di 

Bali) luput diperhatikan sehingga memicu konflik terkait kewenangan dan pengalokasian dana 

desa dimana kepala desa dan kepala adat dijabat oleh satu orang. Terjadi pemaksaan 

pengelolaan desa adat seperti desa administratif pada umumnya sehingga mereka 

mencocokkan perangkat adat yang ada dengan struktur pemerintahan yang diatur dalam UU 

Desa, meskipun fungsinya tidak sesuai dengan asal-usul lembaga adat. 

Hal kritis lainnya adalah proses penyelenggaraan tata kelola desa dan pengisian struktur 

jabatan strategis di desa masih mengeksklusi kelompok marginal khususnya kelompok 

perempuan, meskipun sudah terorganisir dan berusaha masuk dalam proses tata kelola 

desa.Hambatan muncul bahwa perempuan masih dianggap tidak mampu dan proses tersebut 

bukan urusan perempuan. Amanat UU Desa mengenai keterwakilan perempuan dalam struktur 

BPD tidak mampu dipenuhi serta memposisikan perempuan untuk sekedar hadir memenuhi 

keterwakilan kelompok masyarakat.  
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Rekomendasi Arah Kebijakan  

 

Kajian Puskapol telah memetakan sejumlah hal kritis yang menghambat berjalannya tata kelola 

desa yang partisipatif, adil dan setara.  Sejumlah catatan kritis tersebut berujung pada 

kesimpulan adanya ambiguitas pada tataran regulasi dan implementasinya yaitu antara 

keinginan pemberdayaan yang dijalankan bersamaan dengan pembinaan (pemberdayaan vs 

pembinaan); masih adanya keinginan penyeragaman di kalangan birokrasi atas nama 

akuntabilitas dan efisiensi sehingga yang terjadi adalah pengendalian, sementara undang-

undang memerintahkan pengaturan desa berbasis pada pengakuan (penyeragaman vs 

pengakuan);  sehingga pelaksanaan UU Desa selama lebih 2 tahun ini justru  membenturkan 

kondisi yang diidealkan yaitu desa mandiridengan perilaku sentralistik pelaku kebijakan. Untuk 

mengoreksi ambiguitas tersebut maka perlu dilakukan perubahan arah kebijakan agar tata 

kelola desa yang partisipatif, adil dan setara, dapat benar-benar dihadirkan.  

 Merujuk pada sejumlah catatan kritis implementasi UU Desa yang menunjukkan masih 

kuatnya praktik pembinaan dan pengendalian sehingga menihilkan fondasi pengelolaan desa 

yang berbasis partisipasi warga, maka perlu ada perubahan arah kebijakan.  Perubahan arah 

kebijakan yang direkomendasikan dalam mendorong penguatan partisipasi warga desa dalam 

tata kelola desa adalah:  

1. Memperluas ruang-ruang partisipasi warga desa dengan menghapus dan merevisi 

peraturan pelaksana (peraturan menteri) yang menghambat keterlibatan kelompok-

kelompokwarga dalam musyawarah desa.   

Dalam jangka pendek, tindakan yang bisa dilakukan adalah merevisi pasal-pasal 

dalam Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Pengambilan Keputusan di 

Musyawarah Desa.  Revisi Permendes No.2 tahun 2015 diarahkan pada memastikan 

hal-hal seperti: (1) musdes harus inklusif yaitu semaksimal mungkin melibatkan 

berbagai unsur masyarakat yang ada di desa, (2) mendorong adanya pra musdes di 

tingkat dusun/RW sebagai sarana artikulasi dan agregasi aspirasi/kepentingan  

warga yang akan disampaikan dalam forum musdes, (3) pengalokasikan dana desa 

untuk kegiatan pra musdes dan musdes yang dianggarkan lebih dari sekali dalam 

setahun.  

 

2. Mendorong adanya proses/mekanisme penyerapan aspirasi warga sebelum 

diadakannya musyawarah desa terutama musyawarah perencanaan pembangunan 

desa (musrenbang) melalui berbagai cara yang bisa dilakukan atas inisiatif warga 

seperti survey warga, temu warga di tingkat dusun/RW, dan sebagainya. 

Strategi penguatan partisipasi warga pada tahap awal adalah warga dapat 

mengorganisir diri untuk memperoleh informasi mengenai tata kelola desa seperti 
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prosedur penyusunan peraturan desa, prosedur menyusun rencana pembangunan 

desa, prosedur mengadakan musdes, prosedur menyusun anggaran pendapatan 

dan belanja desa, serta bentuk-bentuk pengawasan pemerintahan desa (strategi 

tahu). Strategi tahu misalnya dapat didorong melalui penguatan kapasitas BPD 

dalam mengenali bentuk-bentuk penyebaran informasi pada warga, dan memahami 

kegiatan partisipasi sebagai fondasi dalam pembangunan desa.Setelah itu, warga 

yang telah mengorganisir diri dapat melakukan kegiatan pengawasan atas program 

pembangunan dan penggunaan anggaran desa (strategi awasi).  

Dalam jangka pendek, tindakan yang dapat diambil adalah meminta Kementerian 

Desa untuk mengatur agar prioritas dana desa dapat dialokasikan untuk kegiatan 

pemetaan kebutuhan atau aspirasi warga, terutama sebelum diadakannya 

musrenbang, yang melibatkan berbagai kelompok di desa terutama kelompok 

perempuan.  Prioritas dana desa juga harus diarahkan untuk memberikan insentif 

dalam mendorong partisipasi warga, tidak hanya infrastruktur saja.  

 

3. Pemberdayaan politik terhadap kelompok-kelompok perempuan di desa -- tidak 

terbatas pada PKK saja -- agar perempuan dapat berperan strategis sebagai agen 

partisipasi warga desa.Kunci perubahan partisipasi warga desa adalah melalui 

pemberdayaan kelompok perempuan, yang telah memiliki sarana interaksi untuk 

berkumpul dan berorganisasi seperti posyandu, koperasi, kelompok tani, kelompok 

usaha perempuan, dan sebagainya.  

 

4. Pengalihan prosedur demokrasi pada tata kelola desa tanpa memperhatikan 

konteks asal usul desa, justru menimbulkan kesenjangan pada 

implementasinya.Upaya demokratisasi di desa tidak  bisa dilakukan dengan 

penyeragaman prosedural – seperti diuraikan secara detil dalam Permendes tentang 

Musyawarah Desa – dan menafikan relasi kuasa di desa yang berpotensi 

meminggirkan kelompok marjinal. Diperlukan strategi partisipasi warga yang 

memungkinkan lahirnya inisiatif berbagai cara agar warga ‘biasa’ di desa bisa ikut 

menyuarakan aspirasinya.  Kondisi geografis desa yang beragam – daratan, 

kepulauan, pegunungan – juga harus dipertimbangkan.  Strategi partisipasi warga 

desa yang pernah diujicobakan Puskapol di 3 desa, yaitu strategi partisipasi tahu – 

mampu – awasi, dapat dikembangkan sebagai upaya demokratisasi yang berbasis 

pada konteks lokal.  
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