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PENGANTAR

Direktur Eksekutif

Dalam proses pembuatan kebijakan lazim dikenal adanya argumen-argumen yang dibangun 
berdasarkan pembelajaran dari tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Pembelajaran ini 
mustinya diperoleh dari capaian-capaian sebelumnya yang masuk kategori sukses maupun 
sebaliknya. Tidak hanya capaian saja, tentunya, yang menjadi lokus studinya, namun aspek 
hambatan dan tantangan juga dicermati dan dipelajarinya. Cara kerja ini hendak menemukan 
pengetahuan dari tindakannya, guna menentukan tindakan-tindkan berikutnya. Prinsip dan 
cara kerja inilah yang rupanya menjadi pijakan bagi Bappenas, termasuk Direktorat DTTP, 
untuk melakukan “Background Study RPJMN 2020-2024 untuk Lingkup Daerah Tertinggal, 
Transmigrasi dan Perdesaan”.

IRE Yogyakarta yang sejauh ini konsisten mengawal pelaksanaan UU Desa, tertarik sekali 
untuk menyumbangkan pengetahuannya dalam penyusunan RPJMN 2020-2024. Karena 
itulah, proses kegiatan background study RPJMN 2020-2024 yang diselenggarakan Direktorat 
DTTP Bappenas ini senantiasa menjadi perhatian IRE. Sepanjang tahun 2018, perhatian atas 
kegiatan ini disambut IRE dengan aktif memberikan input berupa gagasan atau sekedar 
mengemukakan isu-isu penting terkait dengan desa yang beragam dan desa yang timpang. 
Gayung bersambut, Tim dari Direktorat DTTP Bappenas pun mengajak IRE untuk terlibat 
dalam beberapa kali diskusi dan diminta juga pandangannya terkait isu tertentu dalam 
pelaksanaan UU Desa.

Berhubung diposisikan sebagai mitra strategis –bukan bagian dari Tim Bappenas- dalam 
background study RPJMN ini, maka seluruh proses penulisan hasil studi dan konten yang 
diuraikannya, tentu sepenuhnya dikerjakan dan menjadi tanggung jawab Bappenas. Dalam 
konteks inilah urgensi dan relevansi melakukan review atas laporan hasil background study 
RPJMN 2020-2024 dianggap mendesak oleh Tim IRE. Mengapa? Karena sejak proses studi 
ini dijalankan, IRE melibatkan diri dan diajak Bappenas untuk urun gagasan dan isu strategis 
dalam mencermati RPJMN lama dan merumuskan beragam alternative untuk RPJMN baru. 
Dengan kalimat lain, bahwa review ini penting dilakukan untuk memastikan “jalan desa” 
seperti dimandatkan UU Desa dan telah didialogkan berulang kali benar-benar menjadi cara 
pandang yang diutamakan di dalam menyusun hasil background study RPJMN 2020-2024. 

Fokus IRE dalam melakukan review hanya pada bidang desa dan kawasan perdesaan. Itu 
pun hanya tertuju pada kerangka logis yang disusun oleh Tim Direktorat DTTP Bappenas. 
Sehingga review yang ditempuh adalah mencermati dan membandingkan tingkatan 
tujuan pembangunan (level of objective) yang disusun dalam background study report 
dengan kerangka logis yang dibangun oleh nalar subtantif UU Desa. hasil review akhirnya 
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bisa tersaji seperti yang ditulis dalam buku ini. Sebenarnya Tim IRE tidak hanya sekedar 
mereview kerangka logis, tetapi landasan perspektif dalam memposisikan desa di dalam 
sistem perencanaan pembangunan nasional, pun menjadi sorotan utama.

Walhasil, tak ada gading  yang tak retak. Tim peneliti IRE telah bekerja keras untuk mereview 
laporan hasil background study RPJMN 2020-204 Bidang Desa dan Kawasan Perdesaan. 
Tentu ada yang kurang atau masih belum sempurna, karenanya saya mewakili mereka 
mohon maaf. Dedikasi dan kerja cerdas mereka, atas nama lembaga saya menyampaikan 
penghargaan dan menghaturkan terima kasih. Sidang pembaca selalu dimohon untuk 
memberikan input dan kritik atas karya ini.

        Yogyakarta, 12 Agustus 2019
        Salam Hormat,

        Sunaji Zamroni
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PENDAHULUAN

IRE Yogyakarta salah satu lembaga riset kebijakan di Indonesia tertarik untuk melibatkan 
diri dalam proses penyusunan kebijakan nasional terkait dengan RPJMN 2020 - 2024. 
Berpijak pada kompetensi yang dimiliki IRE, keterlibatannya difokuskan pada bidang desa 
dan kawasan perdesaan. Kontribusi IRE akan difokuskan pada 3 tahapan, yaitu: 1) tahap 
me-review dan mendalami logical framework hasil background study RPJMN bidang desa 
dan kawasan perdesaan yang lebih sesuai dengan asas pengaturan desa dan kewenangan 
K/L yang mengurusi desa. 2) tahap menyusun “counter draft” RPJMN 2020 – 2024 bidang 
desa dan kawasan perdesaan. 3) tahap melembagakan sinergi dan integrasi RPJMN bidang 
desa dan kawasan perdesaan dengan RPJMD kabupaten/kota. 

Untuk kegiatan tahap ketiga, nantinya akan dilakukan bersifat piloting model di beberapa 
daerah kabupaten/kota yang pada tahun 2020 - 2021 melakukan pilkada dan bersedia 
didampingi IRE dalam penyusunan RPJMD. Ketiga tahapan ini mengasumsikan bahwa IRE 
benar-benar dipercaya dan diakui memiliki kompetensi dalam penyusunan RPJMN dan 
RPJMD.

Kita semua memahami, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
adalah salah satu dokumen induk perencanaan nasional, selain Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dokumen RPJMN merupakan pedoman bagi K/L dan 
daerah dalam menyusun rencana strategi dan rencana kerja tahunan K/L maupun Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota. Indonesia 
memiliki momentum penting di Tahun 2019, dimana terdapat agenda besar kenegaraan 
yaitu pemilihan presiden, pada 17 April 2019 yang lalu. Pada tanggal 20 Oktober 2019 akan 
dilantik presiden dan wakil presiden terpilih. Sesuai ketentuan pasal 17 dan 19 UU No. 25 
tahun 2004 tentang SPPN paling lambat 3 bulan setelah dilantik, dokumen RPJMN 2020 – 
2024 harus ditetapkan.

Momentum penting ini merupakan peluang bagi IRE untuk turut terlibat dalam proses 
penyusunan RPJMN 2020 - 2024. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan 
Bappenas telah membuka ruang keterlibatan IRE pada saat proses background study 
RPJMN 2020 - 2024. Peneliti IRE diundang untuk memaparkan data dan pengetahuan yang 

 BAB 

1



8 Penyusunan RPJMN 2020-2024 Lingkup Bidang Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, 
Desa dan Kawasan Perdesaan, dan Transmigrasi

dimilikinya, serta memberikan input atas logical framework yang disusun tim background 
study. Ke depan, dalam masa transisi pemerintahan nasional ini, IRE berharap tetap bisa 
mendalami secara cermat atas hasil background study maupun pada saat perumusan 
RPJMN 2020 - 2024. 

RPJMN 2015 - 2019 sudah memiliki sasaran dalam pembangunan desa, yaitu mengentaskan 
desa tertinggal dan mewujudkan desa mandiri, namun kebijakan dan strateginya masih 
memunculkan kritik dari berbagai pihak. Termasuk perumusan indikator-indikator 
pencapaian atas sasaran pembangunan desa tersebut. Dokumen RPJMN Bidang Desa 
dan Kawasan Perdesaan lebih bernuansa menjadi dokumen proyek pemerintah nasional, 
ketimbang pedoman bagi K/L dan pemerintah daerah untuk membina dan mengawasi desa 
dalam melaksanakan 4 bidang kewenangannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan-permasalahan penting yang dapat 
dirumuskan adalah sebagai berikut: Pertama, pelembagaan asas rekognisi dan subsidiaritas 
dalam kerangka kerja logis bidang desa dan kawasan perdesaan pada dokumen RPJMN 
2015 - 2019 masih belum tegas dan konsisten. Kedua, kerangka kerja logis RPJMN 2015  
-2019 masih dominan menjadi pedoman K/L untuk merumuskan Renstra dan program/
kegiatan (proyek) tahunan ke desa. RPJMN 2015  -2019 belum banyak dipedomani oleh 
kabupaten/kota pada saat menyusun RPJMD terutama terkait dengan urusan pembinaan 
dan pengawasan desa. Seharusnya RPJMN menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga 
(K/L) dalam penyusunan rencana strategis dan program/kegiatan tahunan serta RPJMD 
yang orientasinya memberikan keleluasaan kepada desa untuk menjalankan kedaulatannya 
sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Direktorat DTTP Bappenas RI telah melakukan background study untuk penyusunan RPJMN 
2020 - 2024. Background study tersebut menurut IRE bagian dari analisis kebijakan yang 
telah dilakukan oleh pemerintah terhadap RPJMN 2015 - 2019. Karena dokumen background 
study penting  sebagai konteks dalam perumusan kebijakan, maka IRE memandang penting 
untuk melakukan review background study. Mengapa? Agar konteks yang disajikan 
background study dalam penyusunan RPJMN Bidang Desa dan Kawasan Perdesaan sesuai 
dengan mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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PEMBAHASAN HASIL REVIEW

2.1. Konteks dan Metodologi

Dokumen laporan background study yang diterbitkan oleh Direktorat Daerah Tertinggal, 
Transmigrasi dan Perdesaan (DTTP) Bappenas ini menarik ditelaah secara konteks, metodologi 
maupun subtansi. Tujuan studi yang ditetapkan adalah “melakukan kajian pendahuluan 
dengan menganalisis berbagai kebijakan dalam RPJMN 2015 - 2019, mengidentifikasi hasil 
yang telah dicapai dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang menjadi 
masukan dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024.” Dengan demikian 
background study ini merupakan analisis kebijakan yang dilakukan Direktorat DTTP atas 
kebijakan yang telah didesain dan dilaksanakan olehnya maupun oleh K/L terkait lainnya.

Dalam studi analisis kebijakan publik, dikenal tiga bentuk  analisis kebijakan, yaitu; analisis 
prospektif, retrospektif, dan terintegrasi, (William Dunn, 2003: hal. 117). Studi yang 
dilakukan Direktorat DTTP Bappenas ini, dalam terminologi Dunn tadi, bisa diketegorikan ke 
dalam bentuk analisis kebijakan retrospektif (ex post). Analisis kebijakan ex post ini cirinya 
melakukan sintesa dan transformasi informasi atas pelaksanaan kebijakan yang telah 
dilakukan. Oleh karena itu, jika me-review tujuan background study yang telah ditetapkan, 
ditemukan bahwa fokus yang dianalisis adalah pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 dalam 
ruang lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan. 

Review atas konteks hukum yang saat ini menjadi kerangka hukum dan perspektif pengaturan 
desa dan kawasan perdesaan, salah satu bidang yang diurus Direktorat DTTP Bappenas, 
menemukan fakta bahwa UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak menjadi rujukan secara 
kuat, terutama dalam hal perspektif. Hal ini berimbas pada cara pandang dalam studi ini 
yang mendudukkan desa terkesan masih menjadi obyek pembangunan, belum menjadi 
subyek pembangunan desa yang sarat dengan kewenangan lokal berdasarkan hak asal usul 
dan lokal berskala desa, sebagaimana diakui oleh UU Desa.

Sementara itu metodologi yang ditetapkan dalam background study ini menggunakan 
metode penelitian dokumen, dikombinasikan dengan metode studi data sekunder (hasil 
survey dan riset-riset lain yang dilakukan pihak lain). Metode-metode ini ditempuh untuk 
memperoleh informasi yang akurat atas capaian pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019. Berkaitan 
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dengan metode analisis yang ditempuh tim pelaksana background study RPJMN, ketika 
review dilakukan maka bisa dikaitkan secara konseptual ke dalam metode-metode analisis 
kebijakan. 

Merujuk kembali dalam pandangan Dunn (2003), bahwa metode analisis kebijakan terdiri 
dari tahapan-tahapan berikut, yaitu; pentingnya perumusan masalah kebijakan, peramalan 
masa depan kebijakan, merumuskan rekomendasi aksi kebijakan, serta pemantauan dan 
evaluasi kebijakan. Hasil review menemukan bahwa studi ini telah merumuskan masalah 
kebijakan RPJMN 2015 - 2019, meramalkan masa depan kebijakan RPJMN 2020 - 2024, 
termasuk merekomendasikan aksi-aksi kebijakannya, bahkan rencana monitoring dan 
evaluasi pun dirancang (meskipun belum komplit) melalui kerangka kerja logis (logical 
framework).

2.2. Cara Pandang Desa (UU Desa)

UU Desa lahir dalam rangka melakukan reformasi besar merubah cara pandang negara 
terhadap desa. Desa sebagaimana disebutkan dalam naskah akedemik UU Desa memiliki 
visi menciptakan desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Desa tidak bisa dipahami 
hanya sebagai wilayah administratif, melainkan sebagai entitas sosial, budaya, ekonomi, 
politik dan hukum. Paralel dengan visi tersebut, desa ditransformasikan menjadi sebuah 
entitas yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan 
bermartabat secara budaya.1 Inilah yang mendasari lahirnya asas rekognisi dan subsidiaritas 
yang menjadi dasar pengaturan desa dan penting dirujuk oleh berbagai kebijakan yang ingin 
mengatur soal desa, termasuk oleh dokumen RPJMN 2020 - 2024. 

Background study bidang desa yang telah disusun oleh Bappenas ke depan akan menjadi 
referensi dalam penyusunan dokumen teknokratis RPJMN, oleh karena itu penting untuk 
dilihat, khususnya terkait dengan logical framework yang nantinya akan dijadikan panduan 
dalam penyusunan program pembangunan di tingkat pusat dan akan berdampak pada desa. 

Pendekatan developmentalism dan sentralisme pembangunan yang digunakan dalam 
penyusunan logical framework ini dikhawatirkan berpotensi mengingkari asas pengaturan 
desa, yaitu: asas rekognisi dan subsidiaritas, yang ingin mendudukkan desa sebagai subyek 
pembangunan, dimana desa menyusun perencanaan pembangunan berbasis kewenangan 
yang dimiliki. 

IRE berkeyakinan bahwa desa memiliki potensi dan tantangannya masing-masing, sehingga 
pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus bersifat 
asimetris dan berbasis potensi lokal. Berdasarkan pengalaman IRE dalam melakukan 
pendampingan desa dengan pendekatan pengembangan ekonomi lokal yang demokratis, 

1  Naskah Akademik UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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ada banyak dinamika yang beragam terjadi di desa, dengan capaian yang juga tidak linear.  
Artinya, tidak mungkin melakukan penyeragaman program ke desa terlebih bila dilakukan 
tanpa pembinaan dan pengawasan yang intensive dari pemerintah supra desa. 

Review atas background study ini selain memberikan titik tekan pada semangat 
mengembalikan paradigma pengaturan desa sesuai dengan mandat UU Desa, juga turut 
memperhatikan target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable 
Development Goal’s (SDG’s), dimana desa berdasarkan kewenangan yang dimilikinya 
melakukan program pembangunan yang mensinergikan antara kepentingan ekonomi, 
kepentingan sosial dan kepentingan lingkungan.  

Tujuan umum pembangunan desa (impact) yang ditetapkan dalam logical framework 
background study adalah meningkatkan status perkembangan desa (desa tertingggal 
menjadi desa berkembang dan desa berkembang menjadi desa mandiri). Perkembangan 
desa diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang menggunakan ukuran-ukuran yang 
masih debatable validitas dan reliabilitasnya. Semestinya, logical framework merujuk pada 
tujuan umum pembangunan desa yang ada dalam pasal 78 UU Desa yaitu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan. Oleh karena itu, menurut kami indikator yang sesuai dengan rumusan tujuan 
pembangunan desa adalah peningkatan kualitas pembangunan desa. 

Tujuan pembangunan desa dalam logical framework yang dirumuskan di dokumen 
background study belum dibangun dari pemahaman asas rekognisi dan subsidiaritas yang 
menjadi dasar kewenangan desa. Rumusan tujuan pembangunan desa yang bermuatan 
meningkatkan status perkembangan desa, menurut kami cenderung mengabaikan prinsip-
prinsip dari asas rekognisi dan subsidiaritas. Dua asas ini menempatkan desa sebagai subyek 
pembangunan, bukan lagi sebagai obyek pembangunan. 

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan selama ini menggunakan paradigma “negara 
membangun desa”. Desa adalah entitas yang unik, tidak bisa serta merta dilihat hanya 
sebagai masyarakat atau sebagai wilayah geografis yang mudah diintervensi pembangunan 
dari negara (Sutoro, 2015). UU Desa membedakan dengan tegas ruang lingkup dan subyek 
dalam pembangunan desa. Pembangunan desa di wilayah desa dilakukan oleh desa sendiri 
(desa membangun). Sedangkan pembangunan desa di kawasan perdesaan dilakukan oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama desa (membangun desa). 

Isu dan konsep-konsep pembangunan desa meliputi kemandirian, kearifan lokal, modal 
sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dll. 
Desa merupakan pemegang kewenangan dengan tujuan untuk menjadikan desa sebagai 
basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dan menjadikan desa 
sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri.
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2.3 Analisis Logical Framework 
 Menyandingkan Logical Framework Bappenas dengan IRE pada tiap level impact, outcome, 

strategi, dan indikator-indikator yang dirumuskan 

 Background Study Perspektif UU Desa 

Impact  Meningkatkan status perkembangan 

desa (desa tertinggal menjadi desa 

berkembang, dan desa berkembang 

menjadi desa Mandiri). 

Meningkatkan kualitas pembangunan desa 

guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat desa 

Outcome  Mengurangi kemiskinan melalui 

pengurangan jumlah penduduk miskin 

dan indeks gini pendapatan. 

Meningkatkan kapasitas desa  dalam 

penyelenggaraan pembangunan desa yang 

berkelanjutan  

Strategi  

 

1. Meningkatkan ekonomi 

masyarakat 

2. Meningkatkan pengelolaan SDA 

secara berkelanjutan 

3. Meningkatkan kapasitas dan 

kualitas infrastruktur dasar Desa 

4. Meningkatkan kapasitas SDM 

dan modal sosial di desa 

5. Meningkatkan kapasitas tata 

kelola pemerintahan desa 

Merujuk pada ketentuan yang ada dalam 

Pasal 78 UU Desa 

1. Meningkatkan pemenuhan 

kebutuhan dasar 

2. Membangun sarana dan prasarana 

desa untuk peningkatan konektivitas 

intra maupun antar desa  

3. Mengembangkan potensi ekonomi 

lokal secara demokratis  

4. Memanfaatkan sumber daya alam 

dan lingkungan secara berkelanjutan.  

5. Meningkatkan kapasitas tata kelola 

pemerintah desa 

Kebijakan  1.1.1  Pengarusutamaan belanja desa 

untuk mendukung 

pemberdayaan ekonomi 

masyarakat miskin secara 

berkesinambungan;  

1.1.2 Memperkuat kelembagaan 

BUMDesa untuk mendukung 

kegiatan ekonomi masyarakat;  

1.1.3 Memperkuat keterkaitan dan 

1.1.1 Menyusun pedoman belanja desa 

untuk pemenuhan kebutuhan dasar 

yang afirmatif bagi kelompok 

rentan/marginal (inklusif) 

1.1.2  Memberikan pedoman bagi daerah 

untuk mendukung fasilitasi desa 

dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai dengan 

kewenangan daerah dan desa 
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kemitraan ekonomi masyarakat 

dengan ekonomi lokal;   

1.1.4 Mengidentifikasi dan mendukung 

produk unggulan desa agar 

memiliki daya saing ekonomi. 

1.1.3 Memberikan pedoman bagi daerah 

dalam memberikan bantuan 

keuangan dalam pemenuhan 

kebutuhan layanan dasar di desa 

1.1.4 Memberikan bantuan keuangan 

untuk mendukung desa menjalankan 

kewenangan dalam pemenuhan 

layanan dasar 

1.1.5 Meningkatkan kapasitas pemerintah 

daerah dan pemerintah desa untuk 

menjalankan kewenangan dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar 

 2.1.1 Memperjelas status wilayah dan 

kewenangan desa, terutama 

desa di dalam kawasan hutan 

dan perkebunan;  

2.1.2 Meningkatkan akses masyarakat 

terhadap lahan dan sumber mata 

pencaharian untuk dikelola 

secara berkelanjutan;  

2.1.3 Menata dan meningkatkan 

hubungan yang harmonis dalam 

pengelolaan SDA antara desa dan 

komunitas adat, terutama di 

Wilayah Papua, NTT, Kalimantan  

dan Maluku. 

2.1.1 Memfasilitasi daerah untuk 

menyusun peta jalan pembangunan 

infrastruktur yang menunjang 

konektivitas intra dan antar desa; 

2.1.2 Menyusun pedoman daerah untuk 

mengintegrasikan tata ruang wilayah 

(RTRW), kawasan (RDTR), dan desa 

(RTRDes) 

2.1.3 Memfasilitasi desa dalam 

merencanakan pembangunan 

infrastruktur desa yang berorientasi 

pada peningkatan ekonomi desa dan 

perbaikan pelayanan publik. 

2.1.4 Memberikan pedoman bagi daerah 

dalam memberikan bantuan 

keuangan dalam pembangunan 

sarana dan prasarana desa 

2.1.5 Memberikan bantuan keuangan 

untuk mendukung desa menjalankan 

kewenangan dalam pembangunan 

sarana dan prasarana desa 
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 3.1.1 Menetapkan pedoman 

pembangunan  dan belanja untuk 

infarastruktur desa untuk dirujuk 

di tingkat kabupaten dan desa;  

3.1.2 Menata jumlah dan kapasitas 

tenaga pendamping teknis desa 

sesuai kebutuhan untuk 

pembangunan isfrastruktur;  

3.1.3 Meningkatkan kapasitas tukang 

yang bekerja untuk 

pembangunan infrastruktur desa. 

3.1.1 Memberikan pedoman bagi 

pemerintah daerah untuk 

memfasilitasi inventarisasi dan 

verifikasi aset yang ada di desa 

3.1.2 Memberikan pedoman bagi 

pemerintah daerah untuk 

memfasilitasi desa-desa melakukan 

investasi pengembangan BUMDesa 

dan kegiatan ekonomi masyarakat 

sesuai dengan aset dan potensi desa 

masing-masing 

3.1.3 Memfasilitasi desa dalam 

mengembangkan roadmap 

pengembangan ekonomi lokal 

(BUMDesa atau lembaga ekonomi 

lokal lain) secara demokratis dan 

inklusif 

3.1.4 Memperkuat keterkaitan dan 

kemitraan ekonomi masyarakat 

dengan ekonomi lokal  

3.1.5 Mengoptimalkan balai-balai 

pelatihan yang dimiliki K/L dan 

daerah untuk meningkatkan 

kapasitas dan kebutuhan 

pengembangan ekonomi masing-

masing desa 

3.1.6 Memfasilitasi kemitraan, akses pasar, 

inkubasi, dan kapasitas produksi 

desa dalam mengembangkan produk 

unggulan desa berbasis potensi desa 

agar memiliki daya saing ekonomi 

 4.1.1. Menetapkan formula dan belanja 

desa agar Dana Desa dan Alokasi 

4.1.1 Memfasilitasi daerah dalam 

berkoordinasi dengan desa untuk 
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Dana Desa berkontribusi 

langsung pada peningkatan 

hidup masyarakat paling miskin 

di desa; 

4.1.2. Pengarusutamaan belanja desa 

untuk mendukung pendidikan, 

kesehatan dan perumahan 

masyakat desa; 

4.1.3. Meningkatkan alokasi APBDesa 

untuk mendukung sumber daya 

pendidikan dan kesehatan di 

desa. 

melakukan inventarisasi dan 

verifikasi status kepemilikan dan 

pemanfaatan sumber daya alam 

yang ada di desa, terutama Desa di 

dalam kawasan hutan dan 

perkebunan. 

4.1.2 Menerbitkan kerangka hukum teknis 

yang memuat akses masyarakat 

terhadap lahan dan sumber mata 

pencaharian untuk dikelola secara 

berkelanjutan. 

4.1.3 Menata dan meningkatkan 

hubungan yang strategis dalam 

pengelolaan SDA antara desa 

dan/atau komunitas adat dengan 

perusahaan swasta dan negara  

4.1.4 Memfasilitasi daerah dan desa untuk 

melakukan pemetaan partisipatif 

dalam rangka penguatan wilayah 

kelola rakyat  dan aset desa 

 5.1.1. Meningkatkan sinkronisasi 

kebijakan di tingkat pusat 

agar pemerintahan desa 

dapat bekerja secara efektif; 

5.1.2. Meningkatkan sinergi dan 

integrasi dukungan pusat 

terhadap daerah; 

5.1.3. Meningkatkan kapasitas 

pendamping –baik 

fungsional, struktural 

maupun organik;  

5.1.4. Meningkatkan peran provinsi 

dalam menjalankan fungsi 

5.1.1. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan 

di tingkat pusat agar pemerintahan 

desa dapat bekerja secara efektif; 

5.1.2. Meningkatkan sinergi dan integrasi 

dukungan pusat terhadap daerah; 

5.1.3. Meningkatkan peran provinsi dalam 

menjalankan fungsi BINWAS desa ke 

kabupaten;  

5.1.4. Meningkatkan peran provinsi dan 

kabupaten/kota dalam menjalankan 

fungsi BINWAS di desa 

5.1.5. Meningkatkan kapasitas kabupaten 

dalam BINWAS Desa, termasuk 



16 Penyusunan RPJMN 2020-2024 Lingkup Bidang Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, 
Desa dan Kawasan Perdesaan, dan Transmigrasi

14 Penyusunan RPJMN 2020-2024 Lingkup Bidang Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, 
Desa dan Kawasan Perdesaan, dan Transmigrasi

BINWAS desa ke kabupaten;  

5.1.5. Meningkatkan kapasitas 

kabupaten dalam BINWAS 

desa, termasuk pelatihan 

kepala desa, perangkat desa 

dan BPD;  

5.1.6. Memperjelas batas dan 

Kewenangan desa; 

5.1.7. Meningkatkan kapasitas desa 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan 

keuangan;  

5.1.8. Meningkatkan kerja sama 

antar desa;  

5.1.9. Memperkuat akuntabilitas 

sosial di desa dengan 

memperkuat peran BPD, 

Lembaga Kemasyarakatan 

dan organisasi sosial di desa 

untuk berpartisipasi dalam  

perencanaan, penganggaran 

dan pengawasan 

pembangunan. 

pelatihan kepala Desa, perangkat 

Desa dan BPD; 

5.1.6. Melakukan peninjauan ulang 

terhadap batas desa (audit batas 

desa) yang disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi penguasaan lahan 

di masing-masing desa; 

5.1.7. Meningkatkan kapasitas 

kabupaten/kota dalam memfasilitasi 

desa untuk menyusun peraturan 

desa tentang kewenangan desa;  

5.1.8. Meningkatkan kapasitas 

kabupaten/kota dalam memfasilitasi 

desa dalam melakukan kerjasama 

antar-desa; 

5.1.9. Meningkatkan kapasitas 

kabupaten/kota dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan;  

5.1.10. Memperkuat akuntabilitas dan 

inklusi sosial di desa dengan 

memperkuat peran BPD, Lembaga 

Kemasyarakatan dan organisasi 

sosial di desa untuk berpartisipasi 

dalam  perencanaan, penganggaran 

dan pengawasan pembangunan. 
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KESIMPULAN 

Kedudukan dan kewenangan desa, berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 berbeda dengan desa 
seperti yang ada UU yang sebelumnya mengatur tentang desa, yaitu UU No. 5 Tahun 1979 
tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan 
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU 32 Tahun 2004 misalnya 
dalam hal kedudukan desa disebutkan bahwa ‘dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota 
dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan 
desa’. Sedangkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan ‘desa berkedudukan di wilayah 
kabupaten/kota’.

Apa arti dari perbedaan tersebut? Jika sebelumnya desa adalah ‘bawahan’ pemerintahan 
kabupaten/kota, berdasarkan UU Desa yang baru kedudukan desa sekarang ini menjadi 
‘otonom’ dan tidak menjadi ‘bawahan’ pemerintahan daerah. Seperti yang telah diamanatan 
dalam UU Desa, konsekuensi dari kedudukan desa sebagai ‘wilayah otonom’ tersebut 
adalah desa memiliki kewenangan sendiri, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan 
kewenangan lokal berskala desa, serta desa mendapatkan sumber-sumber penganggaran 
untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan yang dimiliki.

Hasil review atas background study yang kami lakukan ini menemukan bahwa kedudukan 
desa masih dilihat dalam kacamata lama. Dengan kalimat lain, desa belum ditempatkan 
dalam posisinya yang ‘otonom’. Sehingga dalam beberapa aspek pembangunan desa masih 
diatur oleh pemerintah supra desa. 

Di samping itu, kami juga menemukan beberapa aspek fundamental yang ada dalam UU 
Desa belum diterjemahkan secara gamblang dalam bacground study  yang ada. Diantara 
aspek tersebut adalah tentang penataan desa (batas wilayah, type desa), kewenangan desa, 
dan aset desa. Padahal merujuk pada hasil riset dan advokasi yang dilakukan IRE aspek-
aspek tersebut masih belum diatur dan ditata dengan baik sehingga sering menimbulkan 
konflik antara desa dengan kabupaten/kota maupun antara desa dengan perusahaan-
perusahaan swasta.

Melalui review atas bacground study  ini kami ingin mengembalikan desa sebagai subyek 
pembangunan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Sementara pemerintah supra 
desa perannya lebih banyak dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada desa melalui 

 BAB 

3
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pembuatan pedoman, melakukan pembinaan, melakukan bimbingan, melakukan supervisi, 
menjadi tempat konsultasi, melakukan peningkatan kapasitas, fasilitasi, serta mendorong 
percepatan pembangunan desa.
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