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Pengantar

Dua Tahun UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Arah implementasi yang akan mengubah wajah
perdesaan di Indonesia

Semakin 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.
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Tujuan Penyusunan Grand Design

• 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 & PDT, 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.

Grand Design ini disusun berdasarkan riset yang berupaya

• Mengkritisi praktek dan implementasi UU Desa khususnya dalam hal
tata kelola desa

• Memetakan bentuk-bentuk partisipasi warga dalam mengakses dan
mempertahankan sumber daya desa serta tantangan dan hambatannya

• Mendorong munculnya beragam model penguatan partisipasi warga
desa

3



METODOLOGI

Penyusunan Grand Design ini dilakukan
dalam kurun waktu 3 bulan yaitu Maret
sampai dengan Mei 2016. Meski demikian
beragam data dan rangkaian penelitian
Puskapol di desa sejak tahun 2014 juga
menjadi dasar dalam penyusunan Grand
Design ini.
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Tahapan Riset

Studi terhadap 
peraturan dan 

perundang-undangan 
terkait dengan desa 

yang meliputi UU No. 6 
Tahun 2014, Peraturan 

Pemerintah No. 43 
Tahun 2014,sejumlah 

Permendagri dan
Permendesa

FGD dengan 
mengundang para 

pemangku kepentingan 
yang terdiri dari 

Kementerian dan 
Lembaga juga kalangan 

praktisi, aktivis, dan 
akademisi.

Penelitian lapangan ke 8
desa yang berada di 5 
provinsi yang berbeda

Workshop diseminasi 
hasil temuan riset kepada 

para pemangku 
kepentingan yang terdiri 

dari kementerian dan 
lembaga juga kalangan 

praktisi, aktivis, dan 
akademisi

Seminar dan diskusi 
publik sekaligus 

peluncuran Grand 
Design Tata Kelola 

Desa yang Partisipatif, 
Adil, dan Setara
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Wilayah Kerja Riset (1)
1.  Desa Sidomulyo, Batu – Jawa Timur 

Sidomulyo adalah desa wisata bunga berkarakter agraris yang sedang 
mengembangkan potensi pariwisata

2.    Desa Bulukerto, Batu – Jawa Timur

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.    Desa Oro-oro Ombo, Batu - Jawa Timur 

Oro-oro ombo adalah salah satu 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.   Desa Sepang, Buleleng  - Bali 

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 
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Wilayah Kerja Riset (2)
5.  Desa Hitu Lama, Maluku Tengah – Maluku 

Hitu lama adalah desa adat (disebut “negeri”) corak kepemimpinan 
mewarisi sistem pemerintahan kerajaan Hitu. Raja menjadi pemimpin adat 
sekaligus pemerintahan

6.  Desa Noelbaki, Kupang – Nusa Tenggara Timur

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.  Desa Belabori, Gowa – Sulawesi Selatan 

Belabori adalah desa berkarakter agraris dengan potensi sumber daya alam 
yang minim dan infrastruktur dasar yang kurang memadai.

8.  Desa Mattiro Bombang, Pangkajene Kepulauan – Sulawesi Selatan

Desa kepulauan berkarakter maritim yang merupakan desa termiskin di 
wilayah Pangkajene Kepulauan.Dijadikan desa percontohan syariat Islam
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Uraian Temuan Hasil Riset
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Temuan Hasil Riset

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
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Wilayah 1

• Desa Bulukerto (Kota Batu, Jawa Timur): Anjir
Sebagai Mekanisme Warga Mempertahankan 
Sumber Daya

• Desa Sidomulyo (Kota Batu, Jawa Timur): 
Ketegangan antara Pemerintah Desa dengan 
Pemerintah di Atasnya Perihal Kewenangan 
dan Distribusi Dana Desa

• Desa Oro-Oro Ombo (Kota Batu, Jawa Timur): 
Investasi yang Mengubah Corak Produksi
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Wilayah 2

• Desa Sepang (Kabupaten Buleleng, Bali): 
Potensi Konflik antara Desa Adat dan Desa 
Dinas Akibat Undang-Undang Desa

• Desa Hitulama (Kabupaten Maluku Tengah, 
Maluku): Strategi Adat Berkompromi 
dengan Undang-Undang Desa
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Wilayah 3

• Desa Belabori (Kabupaten Gowa, Sulawesi 
Selatan): Partisipasi Kelompok Perempuan di
Tengah Keterbatasan Sumberdaya Desa

• Desa Mattiro Bombang (Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan): 
Bermusyawarah di Desa Kepulauan

• Desa Noelbaki (Kabupaten Kupang, Nusa 
Tenggara Timur): Partisipasi Warga untuk 
Mengatasi Keterbatasan Sumberdaya Desa
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Catatan Kritis Atas Kebijakan tentang Desa: 
Antara Sentralisasi dan Self Governing

• 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. 

• 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.  
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LIMA HAL KRITIS 

• Tim Riset Puskapol UI mencatat lima hal yang 
perlu dikritisi, yakni: 

1. definisi desa, 

2. keberlangsungan desa, 

3. pengelolaan sumber daya desa, 

4. ruang partisipasi warga desa, dan 

5. alokasi dan akses dana desa
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DEFINISI DESA

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 yang 
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.

Perubahan definisi “desa” sejalan dengan perubahan tiga rejim kebijakan yang
pernah dikeluarkan sejak Orde Baru untuk mengatur desa memperlihatkan
pergeseran semangat, yakni memperluas wewenang yang dimiliki oleh desa.
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1. DEFINISI DESA: 
Desa Adat vs Desa Dinas

• Dalam tiga rejim kebijakan, 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 desa tidak lagi keutamannya
diletakkan pada 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” yang khusus diatur pada bab XIII.

• Munculnya ‘desa adat’ dalam definisi desa pada UU No. 6 tahun 2014 perlu
dicermati dengan hati-hati. Antara akomodasi dan intervensi pemerintah
terhadap penyelenggaraan masyarakat berlandaskan adat dan kearifan lokal.
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2. KEBERLANGSUNGAN DESA

• Pasal 8 UU No. 6 tahun 2014 menunjukkan pembentukan desa
dilakukan melalui mekanisme partisipatif dan mempertimbangkan
berbagai keunikan lokal. Namun kemudian dipertentangkan dengan
pasal selanjutnya, yang menyatakan Desa dapat dihapuskan oleh
Pemerintah karena bencana alam dan/atau berdasarkan kepentingan
program nasional yang strategis (Pasal 9)

• 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.
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3. PENGELOLAAN SUMBER DAYA DESA (1)

• 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 mempertahankan alat produksi
berupa tanah adalah syarat mutlak bagi pengembangan
ekonomi perdesaan.

18



3. PENGELOLAAN SUMBER DAYA DESA (2)

Kritik terhadap Pelaksanaan BUMDesa
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 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 ditindaklanjuti dalam 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.
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4. RUANG PARTISIPASI WARGA DESA

• Musyawarah desa menjadi ruang partisipasi warga untuk turut
membahas hal-hal yang bersifat strategis bagi desa. Tapi ada sejumlah
masalah serius penyelenggaraan musdes.

1. Penyempitan makna musdes (menjadi hanya untuk perencanaan
desa yaitu musrebangdes)

2. Regulasi penghambat partisipasi warga dalam musdes
(permendes yang mengatur tatatertib pengambilan keputusan di
musdes)

3. BPD: kewenangan strategis, dukungan fasilitas minim
(kewenangan mengawasi kinerja kepala desa tapi tidak ada
kantor dan penghasilan tetap)
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5. ALOKASI DAN AKSES DANA DESA (1)

• Ada sejumlah peraturan tentang dana desa serta prioritas
penggunaan dana desa: PP tentang dana desa bersumber dari
APBN; PMK tentang pengalokasian, penggunaan hingga evaluasi
dana desa; Permendes tentang penetapan prioritas penggunaan
dana desa.

• 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.
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5. ALOKASI DAN AKSES DANA DESA (2)

Sejumlah Masalah dalam Dana Desa:

• Pengalokasian dana desa dilakukan secara terpusat.
• 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 (PMK
dan Permendes).

• Format daftar isian dan laporan realisasi dana desa yang ditentukan
oleh kementerian keuangan, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan
bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa.

• Kontradiksi: 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
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Akses Desa Adat terhadap Dana Desa

• Kesenjangan akses dana desa yang berpotensi menimbulkan konflik
antara desa adat dan desa dinas.

• Peraturan 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.

• Di satu sisi kepala desa dinas 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.
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Model Penguatan Partisipasi 
Politik
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Penerapan Temu Warga / Musdes di 3 Desa
(Sidomulyo, Belabori, Noelbaki)



Pendefinisian Politik dan Partisipasi 
Politik

• Politik : Proses alokasi dan distribusi serta
pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan
bersama.

• Partisipasi Politik : Keterlibatan warga secara
kolektif dalam proses pengalokasian dan
pendistribusian serta pengelolaan sumber daya
untuk mencapai kesejahteraan bersama.
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Pendidikan Politik 
dalam Mendorong Partisipasi Warga 

Pendidikan politik bagi 
kelompok warga di desa 

dalam mendorong 
partisipasi politik warga

Pendampingan desa 
dilakukan secara 

mandiri oleh kelompok 
warga yang telah dilatih 

(bukan dari luar desa)
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Strategi Penguatan Partisipasi

Rangkaian strategi penguatan partisipasi perempuan
dalam tata kelola desa di 3 Desa terdiri dari beberapa
aktivitas yaitu:

• Pelatihan kepada 12 perempuan wargaDesa

• Persiapan dan pelaksanaan survey Warga

• Pengolahan data hasil survey dan serial diskusi terhadap 
temuan survei dalam musyawarah Dusun

• Pengundangan pertemuan Warga/Musyawarah Desa

• Pelaksanaan temu warga/musyawarah Desa
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Strategi Penguatan Partisipasi Warga di Desa
TAHU-MAMPU-AWASI

• Melakukan
pemetaan
kebutuhan warga
(menghasilkan 
data dari bawah)

• Penyerapan 
aspirasi

Survei Warga

• Klarifikasi hasil
survei dan
meminta masukan
warga dalam 
musdus

Temu Warga

• Menyampaikan
aspirasi warga

• Memetakan 
masalah dan 
mengusulkan 
perdes

• Menyepakati
program atau
kegiatan untuk
pembangunan
desa

• Menghasilkan
dokumen sebagai
rujukan rencana 
pembangunan 
desa (RPJMDes, 
RKPDes, dan
APBDes)

Musyawarah
Desa

• Dokumen yang 
dihasilkan
menjadi rujukan
warga dalam
melakukan
pengawasan
untuk memastikan
pembangunan
desa sesuai
kebutuhan warga

Pengawasan
oleh Warga

MAMPU

TAHU

AWASI
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Desa Sidomulyo, Batu – Jawa Timur
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Desa Noelbaki, Kupang - NTT
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Desa Belabori, Gowa - SulSel
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REKOMENDASI

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:
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REKOMENDASI
1. Memperluas ruang-ruang partisipasi warga desa dengan menghapus dan merevisi peraturan

pelaksana (peraturan menteri) yang menghambat keterlibatan kelompok-kelompokwarga dalam
musyawarah desa.

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.

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.

5. 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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TERIMA KASIH
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