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Rekomendasi
1. Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan dukungan dan 

fasilitasi Kemendagri dan kementerian teknis terkait, penting segera melakukan 
audit batas wilayah desa

2. Perlu meninjau kembali arti batas (administrasi) desa yang di dalam wilayah desa 
tersebut terdapat kawasan/wilayah yang berstatus milik negara atau dikuasai 
swasta

3. Pemerintah dan pemerintah daerah bersama desa penting untuk segera melakukan 
inventarisasi aset-aset SDA yang ada di desa, untuk selanjutnya dilakukan 
pengaturan pengelolaannya sehingga aset SDA yang ada di desa bisa dimanfaatkan 
dan dioptimalkan oleh desa

4. Untuk memperkuat hak-hak warga desa agar muncul inovasi pembangunan yang 
muncul dari bawah sehingga tidak terjadi elitisme di desa, kami merekomendasikan 
pentingya pemerintah daerah (kabupaten/kota) diperkuat guna mengoptimalkan 
peran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa maupun 
pemberdayaan masyarakat desa 

5. Kurikulum “sosialisasi UU Desa” yang didesain pemerintah daerah idealnya tidak 
lagi berisi kewajiban-kewajiban yang mesti dijalankan oleh pemerintah desa, 
melainkan juga berisi tentang perubahan fundamental relasi desa dengan supra 
desa, kewenangan-kewenangan yang bisa dijalankan desa, ruang-ruang demokrasi 
yang memungkinkan partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan serta 
pembangunan desa, analisis sosial, jurnalisme warga, pemantauan layanan dasar, 
penanganan pengaduan masyarakat, dsb.

6. Mereformasi format pendampingan yang selama ini dilakukan, yaitu dengan memperkuat 
kader-kader yang ada di desa. Karena itu sasaran kegiatan sosialisasi pemerintah daerah 
sebaiknya diperluas dan dilakukan secara berkesinambungan. Tidak hanya kepada 
pemerintahan desa melainkan juga kepada warga desa, terutama kepada ‘kader-kader’ 
termasuk kader perempuan yang selama ini sudah ada di desa dan kepada warga marginal 
desa

7. Memperkuat peran dan fungsi BPD sebagai mitra pemerintah desa agar bisa berfungsi secara 
optimal sebagai lembaga demokrasi desa yang representasikan dan mengartikulasikan 
aspirasi warga desa

8. Presiden mengganti peraturan pemerintah (PP) yang sekarang ini ada, yaitu PP No. 43 jo 
Peraturan Pemerintah No. 47 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, dan PP No. 60 Tahun 2014 jo PP No. 22 Tahun 2015 jo PP No. 8 Tahun 2016 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan 
satu PP baru yang lebih komprehensif dan bersifat memberikan pedoman pelaksanaan 
UU Desa yang norma substansi dan hukumnya mematuhi asas rekognisi dan subsidiaritas. 
Dalam pelaksanaan PP ini tidak perlu lagi ada peraturan teknis di tingkat menteri, namun 
diatur dalam bentuk peraturan presiden yang merangkum semua peraturan pedoman 
pelaksanaan teknis dalam satu Perpres

9. Perlu dilakukan penyederhanaan format dokumen-dokumen perencanaan dan 
penganggaran di desa agar pemerintah desa tidak terbebani oleh pelaporan yang sifatnya 
administratif sehingga pemerintah bisa mengoptimalkan peran-peran pemberdayaan 
masyarakat desa



Beragam capaian, masalah dan tantangan mengiringi 5 tahun pelaksanaan 
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Banyak pihak telah berupaya 
berkontribusi dalam pelaksanaan regulasi baru ini. IRE Yogyakarta pun terus 

mendedikasikan diri dalam memastikan UU Desa ini menjadi struktur kesempatan 
yang memungkinkan bagi desa untuk lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis. 
Banyak kegiatan telah ditempuhnya, mulai dari riset, penyelenggaraan dialog 
multi pihak, pengorganisasian di desa-desa, produksi pengetahuan,  dan advokasi 
kebijakan di tingkat nasional maupun subnasional.
IRE Yogyakarta setelah melakukan refleksi pelaksanaan UU Desa selama kurun 5 
tahun ini, memperoleh tiga bagian yang penting untuk dibagi kepada publik. Tiga 
bagian penting ini meliputi; pencapaian, permasalahan dan tantangan. Berikut 
catatan penting pada masing-masing bagian yang telah kami rumuskan. 

Problematika Pelaksanaan UU Desa 
•	 Masih banyak desa-desa yang tidak jelas batas administrasi desanya
•	 Masih adanya elit dan perangkat desa yang berwatak konservatif serta korup
•	 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga demokrasi representasi 

warga desa belum menjalankan fungsinya secara optimal
•	 Warga desa, pemerintah desa, dan BPD belum memiliki pemahaman yang 

komprehensif terkait dengan implikasi UU Desa dan peraturan di bawahnya
•	 Rumusan tentang kewenangan desa dalam pengelolaan aset masih belum 

dirumuskan secara baik
•	 Masih adanya konflik kepentingan antara desa dengan pemerintah supra desa dan 

perusahaan-perusahaan swasta dalam pengelolaan aset sumber daya alam yang 
ada di desa

•	 Tata ruang desa saat ini mengalami kerusakan karena penetrasi modal yang massif 
ke desa

•	 Peran pendamping desa belum bisa mengungkit keberdayaan desa
•	 Pemerintah desa waktunya lebih banyak tersita mengurusi pelaporan administrasi 

keuangan desa daripada mengurusi aktivitas pemberdayaan desa
•	 Masih adanya regulasi turunan yang dikeluarkan oleh pemerintah supra desa yang 

justru menenggelamkan asas rekognisi dan subsidiaritas
•	 Masih lemahnya peran pembinaan dan pengawasan kepada desa yang dilakukan 

oleh pemerintah dan pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota ) 

Tantangan ke Depan
•	 Pelaksanaan UU Desa harus dikembalikan pada mandatnya semula, yaitu 

dengan menghidupkan serta memperkuat asas rekognisi dan subsidiaritas yang 
terkandung dalam UU Desa

•	 Mengembalikan prinsip-prinsip serta nilai politik kewarganegaraan di desa 
melalui pelaksanaan UU Desa yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya, yaitu solidaritas, gotong-royong, dan kebersamaan 

•	 Desa diberi kedaulatan untuk mengelola aset-aset ekonomi yang ada di 
desanya sehingga tercipta bangunan ekonomi kolektif yang bisa mengangkat 
kesejahteraan masyarakat desa

Capaian Pelaksanaan UU Desa
•	 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa (infrastruktur desa), 

meningkat secara signifikan
•	 Pembangunan fasilitas pelayanan sosial dasar, seperti fasilitas pendidikan 

anak usia dini (PAUD), posyandu, dan MCK juga meningkat secara pesat
•	 Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa semakin semarak dan 

mampu menumbuhkan lapangan pekerjaan baru di desa
•	 Kemampuan warga marginal dalam mempengaruhi kebijakan 

pembangunan pemerintah desa meningkat
•	 Pemerintah desa semakin terbuka terhadap usulan-usulan dan aspirasi 

yang disampaikan oleh warga marginal
•	 Proses perencanaan dan penganggaran di desa menjadi lebih partisipatif, 

transparan, dan akuntabel. 
•	 Munculnya kepedulian dari pemerintah desa dan warga desa terhadap 

persoalan-persoalan layanan dasar 
•	 Munculnya agen-agen perubahan yang berasal dari masyarakat desa 

sendiri


