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Pengantar
Direktur IRE Yogyakarta

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. Saat ini IRE telah selesai menyusun “counter draft” sebagai input RPJMN 2020-2020 
– 2024 bidang desa dan kawasan perdesaan. Proses input yang diberikan IRE tentu berdasar 
evidence based dari riset, konfirmasi melalui beberapa rangkaian lokakarya daerah dan 
dialog-dialog kebijakan yang dilakukan selama ini terkait isu prioritas desa untuk menjadi 
prioritas pembangunan desa dalam RPJMN 2020-2024. Isu strategis tersebut kemudian 
dirinci berdasarkan aspek masalah, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan 
indikator.
Berhubung IRE diposisikan sebagai mitra strategis dan bukan bagian dari Tim Bappenas 
secara inti dalam proses menyusun RPJMN 2020-2024 ini, maka seluruh proses penulisan 
input dan konten yang diuraikannya tentu sepenuhnya dilanjutkan, dikerjakan dan 
menjadi tanggung jawab Bappenas. Dalam konteks inilah urgensi dan relevansi melakukan 
penyusunan naskah sanding sebagai input RPJMN 2020-2024 bidang desa dan kawasan 
perdesaan dianggap mendesak oleh Tim IRE. Sejak proses studi dijalankan baik dari 
Background Studi hinggaa tahap saat ini, IRE melibatkan diri dan diajak Bappenas untuk 
sumbang gagasan dan bersama merumuskan isu strategis dalam mencermati RPJMN lama 
dan merumuskan beragam alternative untuk RPJMN baru. Dengan kata lain, bahwa proses-
proses ini penting dilakukan untuk memastikan “laku berdesa” seperti dimandatkan UU 
Desa dan telah didialogkan berulang kali benar-benar menjadi cara pandang dan laku yang 
diutamakan di dalam menyusun RPJMN 2020-2024. 
Tim peneliti IRE telah bekerja keras dan baik dalam menyusun naskah sanding RPJMN 
2020-204 Bidang Desa dan Kawasan Perdesaan ini. Demi proses penyempurnaan dari 
celah kekurangan pembelajaran ini kami juga berharap mendapatkan tambahan input dari 
berbagai pihak untuk disempurnakan pada naskah final nanti, karenanya saya mewakili 
mereka selakuk Direktur IRE Yogyakarta mohon maaf sebesar-besarnya. Dedikasi dan kerja 
cerdas para peneliti tersebut atas nama lembaga saya menyampaikan penghargaan serta 
menghaturkan terima kasih. 

        Yogyakarta, 1 Desember 2019
        Salam Hangat,

        Dr. Bambang Hudayana, M.A.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan desa yang berlangsung selama lima tahun terakhir dipengaruhi oleh dua 
faktor utama. Faktor pertama adalah pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 
Desa), yang menjadikan desa sebagai subyek pembangunan. Sedangkan faktor kedua adalah 
program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yang tegas memprioritaskan pembangunan dari 
pinggiran dan desa. Pencapaian yang diperoleh atas pembangunan desa yang mendasarkan 
pada dua faktor utama tersebut, sudah menunjukkan sinyal positif, disamping adanya 
beragam tantangan krusial yang harus dihadapi. Salah satu tantangan paling krusial dan 
membutuhkan pemikiran bersama adalah rumusan dan strategi pembangunan desa yang 
direncanakan pemerintah melalui dokumen RPJM Nasional. Alih-alih memberikan pedoman 
pembangunan bagi desa agar bisa terintegrasi dan berkelanjutan, dokumen RPJMN justru 
menonjolkan kerangka berpikir pembangunanisme yang dikendalikan dari pusat dan 
seragam1.
Kepemimpinan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi dimulai sejak 20 
Oktober 2019. Program prioritas Presiden Jokowi yang pertama saat ini adalah peningkatan 
kualitas SDM2. Sehingga tekad yang digelorakan, “SDM Unggul, Indonesia Maju,” penting 
untuk menjadi rujukan bersama.  Visi perubahan Indonesia lima tahun ke depan yang 
diusung Presiden Jokowi, sesuai ketentuan Pasal 17 dan 19 UU No 25 tahun 2004 tentang 
SPPN, paling lambat 3 bulan harus segera dijabarkan dan ditetapkan menjadi dokumen 
RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Dokumen ini menjadi induk 
perencanaan pembangunan nasional, untuk selanjutnya dijadikan pedoman bagi setiap K/L 
dan daerah dalam menyusun perencanaan strategis dan tahunan. Setiap K/L mempedomani 
RPJMN ini untuk menyempurnakan Renstra (Rencana Strategis) lima tahunan dan 
menyusun Renja (Rencana Kerja) tahunan. Sedangkan daerah propinsi dan kabupaten/kota 
mempedomaninya untuk menyusun RPJMD.
Proses penyusunan RPJMN tahun 2020 – 2024 saat ini memasuki tahapan Rancangan Awal 
RPJMN 2020-2024, kemudian dilanjutkan Rancangan RPJMN 2020-2024. Sesuai dengan 
ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Nasional, Rancangan RPJMN 2020-2024 disusun oleh Menteri PPN/
Bappenas berdasarkan Rancangan Awal RPJMN dan hasil telaah Rancangan Renstra K/L yang 

1 IRE, 2019, Buku Background Study Report Review Penyusunan RPJMN 2020-2024  
2 Naskah Pidato Pelantikan Presiden Joko Widodo, diunduh dari https://nasional.kompas.com/jeo/

naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024. Ada lima program 
prioritas Presiden, yaitu; Pembangunan SDM, Pembangunan infrastruktur, Penyederhanaan regulasi, dan 
Transformasi ekonomi.
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sudah menyesuaikan dengan program prioritas Presiden terpilih. Selanjutnya, Rancangan 
RPJMN ini akan dijadikan bahan utama Musrenbang Jangka Menengah Nasional, (Bagan 
1). Berdasarkan alur proses penyusunan RPJMN, seperti ditunjukkan Bagan 1, nampak 
sekali bahwa ruang partisipasi masyarakat terbuka luas pada rentang waktu sosialisasi dan 
penjaringan masyarakat terkait Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, sampai waktu 
penyelenggaraan Musrenbang Regional dan Nasional, paling lambat 2 bulan setelah hari 
pelantikan, (Pasal 15 PP 40/2006). Bappenas berkewajiban untuk memanfaatkan ruang 
partisipasi ini guna memperoleh dokumen RPJMN yang berkualitas dan sesuai dengan visi 
misi Presiden dan Wakil Presiden.

Bagan 1
Alur Proses Penyusunan RPJM Nasional

Sumber : Disarikan dari Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Nasional

Berpijak pada lima program prioritas Presiden Jokowi, seperti disampaikan pada pidato 
pelantikannya3, nampak jelas semangat keberlanjutan menjadi pijakan pemerintahan 
ini. Karena itu, dalam urusan pembangunan desa, semestinya kelima program prioritas 
tersebut juga penting diintegrasikan ke dalam kerangka kerja pembangunan desa. Tim 
IRE Yogyakarta pada saat mereview Backgroud Study Report dan Rancangan Teknokratik 
RPJMN 2020-2024, menemukan bahwa desa tidak dibahas secara tersendiri (khusus) di 
dalam sistematika penulisan dokumen RPJMN4. Desa dibahas secara melebur ke beberapa 
bagian (chapter) dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, maupun Rancangan 
Awal RPJMN 2020-2024. Hal ini sangat berbeda dengan sistematika RPJMN 2015-2019 
yang membahas isu-isu strategis desa pada bagian tersendiri. Mandat UU Desa agar desa 
memandang sektoral (desa membangun), sudah tepat ditindaklanjuti dalam sistematika 
RPJMN 2015-20195. Namun saat ini Rancangan RPJMN 2020-2024 berpotensi meminggirkan 
desa, karena terpinggirkan dari bahasan pada sistematikanya6. Desa terkesan dipandang 

3  ibid
4  ibid
5 https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/

dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjmn-2015-2019/  
6 https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20
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secara sektoral. Kerena itulah penting sekiranya mengembalikan desa dibahas secara 
tersendiri dalam sistematika penulisan RPJMN 2020-2024.
IRE Yogyakarta sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia berinisiatif 
sejak awal untuk melibatkan diri dalam proses penyusunan RPJM Nasional 2020-2024. 
Pada tahap Bappenas melakukan Background Study RPJMN 2020-2024, IRE melibatkan 
diri dalam diskusi-diskusi tematik desa, sampai mereview hasil kerangka logis RPJMN yang 
disusun Direktorat DTTP Bappenas. Hasil review atas laporan Background Study RPJMN 
2020-2024 telah didesiminasikan ke publik oleh IRE dan dikomunikasikan secara intensif 
kepada Tim Direktorat DTTP Bappenas. Saat ini IRE telah menyusun naskah sanding tematik 
RPJMN 2020-2024 Bidang Desa dan Kawasan Perdesaan, setelah sebelumnya berdiskusi 
secara serial dengan Tim Direktorat DTTP Bappenas, guna memastikan hal ihwal krusial 
yang penting diprioritaskan dalam RPJMN 2020-2024.    

1.2 Tujuan
Naskah sanding tematik desa untuk RPJM Nasional tahun 2020-2024 ini disusun dengan 
tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Memberikan argumentasi mengenai urgensi isu strategis desa untuk menjadi 
prioritas pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dalam 
dokumen Rancangan RPJM Nasional tahun 2020-2024

2. Menyandingkan isu prioritas desa di samping isu-isu pembangunan desa yang 
telah dirumuskan pada dokumen Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 dan 
Rancangan Awal RPJMN 2020-2024

1.3 Metode
Penyusunan naskah sanding tematik desa untuk RPJM Nasional tahun 2020-2024 memakai 
metode berikut ini. Pertama, review dokumen. Dokumen-dokumen resmi yang disusun 
Tim Direktorat DTTP Bappenas dan Tim Penyusun RPJMN 2020-2024 Bappenas, mulai 
dari laporan Background Study RPJMN, Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024, dan 
Rancangan Awal RPJMN 2020-2024, direviewoleh Tim IRE pada aspek isu-isu pembangunan 
desa dan kawasan pembangunan perdesaan. Hasil review kemudian dirumuskan ke dalam 
policy note dan menjadi bahan dialog kebijakan dengan Tim Direktorat DTTP Bappenas 
maupun publik secara lebih luas.
Kedua, serial dialog kebijakan. Serangkaian kegiatan dialog dilakukan, baik kepada Tim 
Direktorat DTTP Bappenas, K/L terkait desa, para pegiat desa dan stakeholders daerah. 
Kegiatan dialog ditempuh untuk memperoleh tanggapan, konfirmasi dan klarifikasi atas 
policy note yang dirumuskan oleh Tim IRE, dari para pemangku kepentingan terkait desa.
Ketiga, penulisan isu strategis desa dan rinciannya untuk sandingan dokumen RPJMN. 
Dokumen naskah sanding ditulis setelah serial dialog kebijakan menghasilkan kesepahaman 
dan kesepakatan atas tiga isu strategis desa. Ketiga isu strategis tersebut kemudian dirinci 
berdasarkan aspek masalah, sasaran, arah kebijakan, serta program. Penentuan tiga isu 
strategis desa ini relevan dengan program prioritas presiden, terutama program peningkatan 
kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, deregulasi dan transformasi ekonomi. Selain itu, 

Agustus%202019.pdf 



4 Naskah Sanding untuk RPJMN 2020-2024 Bidang Desa dan Kawasan Perdesaan

dalam berbagai riset dan serangkaian diskusi refleksi pelaksanaan UU Desa, ketiga isu ini 
ternyata muncul menjadi persoalan yang serius. 

1.4 Perspektif
Pembahasan isu pembangunan desa yang disajikan melalui tulisan naskah sanding ini 
menggunakan perspektif yuridis dan teoritis. Perspektif ini dipakai untuk memberikan 
kerangka pemikiran dalam membaca, menganalisa dan memaknai peristiwa yang diajukan 
sebagai contoh, maupun data dan informasi yang disajikan. Namun demikian, perspektif 
ini tidak bermaksud untuk membatasi cara pandang para penulis, lebih pada memberikan 
penanda bahwa pemaknaan dan wacana yang diajukan memiliki landasan tertentu.
Dalam perspektif yuridis ada dua regulasi yang menjadi landasan pemikiran, yaitu; i) UU 
No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), ii) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah (UU Pemda). Perspektif UU Desa memberikan landasan yang tegas dan jelas terkait 
dengan asas utama pengaturan hubungan negara dengan desa, yaitu; asas rekognisi 
dan subsidiaritas. Sedangkan cara pandang UU Pemda memberikan landasan pemikiran 
mengenai asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan 
yang diatur dan diurus pemerintah daerah jangkauannya pada kawasan perdesaan, 
termasuk dalam hal ini kawasan yang melingkupi antardesa atau antarkecamatan. 
Wilayah administrasi desa dalam perspektif UU Desa menjadi yuridiksi kewenangan desa 
dalam menyelenggarakan pembangunan desa. Pemda dapat turut menyelenggarakan 
pembangunan desa melalui tugas pembantuan yang diserta pembiayaannya.
Pembangunan desa pada dasarnya merupakan bentuk nyata dari praktik relasi negara 
dengan desa. Karena itu kebijakan pembangunan desa sebagaimana yang disusun melalui 
RPJM Nasional ini, seharusnya menjadi struktur yang memuat norma dan kode-kode 
signifikasi dalam memandu jalannya interaksi agensi negara (aparat pemerintah) dengan 
agensi masyarakat/desa (warga desa, pemerintahan desa). Cara pandang seperti ini 
merupakan kerangka kerja teori strukturasi yang diajukan oleh Anthony Giddens7. Selain itu, 
praktik pembangunan desa pun bisa dimaknai sebagai bentuk nyata layanan negara pada 
rakyat (desa). Dalam perspektif “New Public Services”8 negara seharusnya berperan untuk 
melayani rakyat (desa), bukan mengarahkan atau mengendalikan. Serving, not steering. 
Bahkan, rakyat (desa) dihadapan negara seharus diperlakukan sebagai citizen (warga), 
bukan sebagai costumer atau client. Inilah cara pandang yang digunakan dalam penyusunan 
naskah sanding ini.

7 Anthony Giddens, (1984: 463) mendefiniskan structure sebagai aturan (rules) dan sumberdaya (resources). 
Aturan (rules) adalah unsur normatif hukum dan kode-kode signifikasi (wacana, penyebutan, simbol) 
dalam kehidupan sosial. Pengertian sumberdaya (resources) adalah authoritative resources dan allocative 
resources. Pengertian authoritative resources adalah sumberdaya non material yang terlibat dalam 
pembangkitan kekuatan, yang berasal dari kemampuan memanfaatkan aktivitas-aktivitas manusia 
contohnya aparat administrasi. Sedangkan pengertian allocative resources adalah sumberdaya material 
yang terlibat dalam pembangkitan daya, yang berasal dari penguasaan manusia atas alam dengan hasil 
berbentuk anggaran daerah.

8 Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B. 2003. The New Public Service: Serving, not Steering. New York: 
M.E. Sharpe. Inc 
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1.5 Sistematika Penulisan
Naskah sanding ini ditulis ke dalam tiga bab. Pada bab satu pembahasan difokuskan pada 
identifikasi permasalahan secara umum mengenai struktur kesempatan yang melingkupi 
pembangunan desa. Keberadaan UU Desa menjadi faktor pengaruh yang utama, selain 
faktor pengaruh adanya program prioritas ketiga Nawacita Pemerintahan yang dipimpin 
Presiden Joko Widodo. Masalah dan tantangan yang dihadapi pembangunan desa justru 
muncul paling menonjol dari disain kerangka berpikir pembangunanisme yang terpusat 
dan seragam pada dokumen RPJM Nasional 2015-2019.  Pada bab 1 ini pembahasan 
menguraikan pula mengenai tujuan dan metode yang dipakai dalam penyusunan naskah 
sanding.
Sandingan dilakukan dengan menuliskan masalah, sasaran, arah kebijakan, dan program, 
pada masing-masing isu strategis desa yang dipilih, secara rinci pada bab dua. Pembahasan 
pada bagian ini dimulai dari isu peningkatan kapasitas SDM desa, kemudian dilanjutkan 
mengenai pendampingan desa, dan diakhiri dengan membahas mengenai penataan 
batas desa. Pada bab ketiga, pembahasan naskah sanding fokus pada kesimpulan dan 
rekomendasi. 
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BAB 2
ISU PRIORITAS UNTUK PEMBANGUNAN DESA

2.1 Peningkatan Kapasitas SDM Desa
Dalam kerangka aset penghidupan berkelanjutan, sumberdaya manusia merupakan salah 
satu dari lima aset (pentagon asset) di samping aset alam, aset fisik, aset finansial, dan aset 
sosial) (Scoones, 1998; Chambers & Conway, 1991). Kelima aset ini hampir selalu tersedia 
dan menjadi modal yang menggerakkan pembangunan di desa. Sayangnya, sumberdaya 
manusia di desa seringkali menjadi permasalahan serius yang harus dibenahi. Capaian 
pembangunan manusia dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di perdesaan pun 
cenderung lebih rendah dibandingkan dengan IPM perkotaan. Disparitas antara perkotaan 
dan perdesaan terjadi pada semua dimensi pembangunan manusia (BPS, 2018). Situasi 
semacam ini membutuhkan upaya serius untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 
desa melalui strategi peningkatan kapasitas yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. 
Secara konseptual, peningkatan kapasitas (capacity building) didefinisikan sebagai proses 
meningkatkan kemampuan individu, organisasi, dan sistem untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan (Brown et.al., 2001). Peningkatan kapasitas mencakup tiga level yang berbeda, 
yakni level individual, level institusional/organisasi, dan level sistem (UNDP, 1998). Di level 
individu, peningkatan kapasitas menyasar pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, 
dan kompetensi. Sementara di level institusi/organisasi, peningkatan kapasitas dilakukan 
melalui pembenahan mekanisme kelembagaan dan aturan main. Peningkatan kapasitas di 
level sistem dijalankan melalui penataan kerangka legal dan dukungan kebijakan. Bagian 
ini akan menjelaskan peta permasalahan kapasitas sumberdaya manusia di desa, sasaran 
dan arah kebijakannya. Selanjutnya, dirumuskan sejumlah program dan indikator untuk 
menjawab permasalahan tersebut.

2.1.1 Permasalahan
Permasalahan kapasitas sumberdaya manusia di desa akan dilihat dari tiga level, yakni (a) 
level individu, (b) level organisasi/institusi, dan (c) level sistem.
a) Level Individu
Lemahnya Literasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Hingga lima tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 
Desa), desa masih menghadapi persoalan lemahnya pemahaman dan literasi terhadap 
substansi UU Desa. Salah satu problem yang paling krusial adalah kesenjangan pengetahuan 
mengenai UU Desa antara pemerintahan desa dengan warganya. Selama ini, berbagai 
program peningkatan kapasitas (pelatihan, sosialisasi) lebih banyak ditujukan kepada 
aparatur pemerintah desa yang notabene adalah elit-elit di desa. Pada kenyataannya 
banyak aparatur pemerintah desa yang belum memahami UU Desa meski berbagai program 
peningkatan kapasitas ditujukan kepada mereka.
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Sedangkan, warga desa pada umumnya tidak memiliki akses atas berbagai program dan 
kegiatan peningkatan kapasitas tersebut. Temuan Konsorsium Pemberdayaan Kelompok 
Marginal Desa (2018) mengkonfirmasi bahwa warga desa, terutama warga marjinal belum 
terorganisir dan memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai hak-haknya atas layanan 
dasar, tatakelola pemerintahan dan pembangunan desa (Zamroni et.al., 2018). Semestinya, 
literasi desa juga ditujukan kepada anggota BPD, warga, dan pemangku kepentingan yang 
bekerja di desa, seperti organisasi masyarakat sipil dan perusahaan.
Studi IRE (2017, 2019) menunjukkan bahwa dampak dari kesenjangan pengetahuan 
ini adalah lemahnya partisipasi dan kontrol warga terhadap proses perencanaan dan 
pembangunan di desa karena warga desa tidak mampu memanfaatkan peluang yang 
diberikan oleh UU Desa.  9Warga desa sebagai salah satu pilar demokratisasi desa mestinya 
memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pengetahuan dan literasi UU Desa. 
Dalam UU Desa, warga memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam forum musyawarah 
desa yang membahas isu-isu strategis di desa, menjadi bagian dari tim penyusun dokumen 
perencanaan desa, dan aktif mengawasi kinerja pemerintah desa serta pembangunan desa. 
Kurangnya literasi warga tentang peluang tersebut menutup kemungkinan warga untuk 
dapat terlibat sebagai warga aktif dan kritis. 

b) Level Institusi
1. Lemahnya Peran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
Idealnya, pemerintah dan pemerintah daerah menjalankan peran pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya memberdayakan masyarakat 
desa. Pasal 113-115 UU Desa memerinci peran pembinaan dan pengawasan baik oleh 
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota. Misalnya, salah satu 
peran pembinaan dan pengawasan oleh pemda provinsi adalah melakukan pembinaan 
peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
dan lembaga kemasyarakatan desa (Pasal 114 huruf c). Sedangkan, pemda kabupaten/kota 
berperan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, BPD, 
lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat (pasal 115 huruf j).
Meskipun memiliki peran strategis, belum banyak pemerintah daerah yang serius dalam 
melakukan upaya peningkatan kapasitas baik melalui fasilitasi maupun penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan yang 
ada di desa. Pada umumnya, pemda provinsi/kabupaten/kota belum memiliki peta jalan 
pembinaan dan pengawasan dalam bidang peningkatan kapasitas sumberdaya manusia desa 
yang mampu menjawab persoalan dan tantangan yang dihadapi desa. Pemda kabupaten/
kota malah lebih banyak disibukkan dengan menerbitkan berbagai regulasi yang detil dan 
rigid dalam mengatur desa sehingga menenggelamkan asas rekognisi dan subsidiaritas dari 
UU Desa (Zamroni et.al., 2018).

2. Kurangnya Sinergi Peran Pihak Ketiga dalam Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Desa

9 Studi yang dilakukan IRE dengan dukungan Yayasan TIFA mengenai demokrasi lokal di sepuluh desa di Pulau 
Jawa pada tahun 2016-2017, memperlihatkan bahwa inisiatif warga aktif berkontribusi positif bagi lahirnya 
kebijakan-kebijakan desa yang partisipatif dan responsif pada kepentingan warga. Sepanjang 2017-2019, 
IRE juga mendampingi lima desa di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Rendahnya literasi warga 
terhadap UU Desa menjadikan peluang-peluang berkembangnya tatakelola pemerintahan desa yang 
demokratis tidak bekerja. Hal ini diperparah dengan adanya tipe kepemimpinan desa yang dominatif dan 
tidak responsif.
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Selama ini banyak pelaku dalam peningkatan kapasitas SDM desa, seperti organisasi 
masyarakat sipil, perguruan tinggi, maupun sektor swasta melalui program-program 
pemberdayaan dan pendampingan. Di samping itu, pendekatan yang digunakan dalam 
pemberdayaan pun beragam antara satu dengan yang lain. Persoalannya, berbagai 
program pendampingan tersebut tidak sinergi satu sama lain dan belum mengkait dengan 
kerangka sistem desa yang dianut oleh UU Desa. Akibatnya, banyak program pendampingan 
dan pemberdayaan yang justru bertolak belakang dengan kemauan agar desa mampu 
menjalankan kewenangan yang dimilikinya dan mendorong keberdayaan serta kemandirian 
desa tersebut. Alih-alih memperkuat prakarsa masyarakat desa, program pemberdayaan 
yang dilakukan pihak ketiga malah seringkali mendikte dan meminggirkan aspirasi lokal. 

3. Belum Optimalnya Peran Institusi Peningkatan Kapasitas 
Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdapat sejumlah 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelatihan, antara lain: (1) 1 Balai Besar Pengembangan 
Latihan Masyarakat di Jakarta; (2) 1 Balai Besar Latihan Masyarakat di Jogyakarta; (3) 6 
Balai Latihan Masyarakat di Pekanbaru, Banjarmasin, Denpasar, Makassar, Ambon, dan 
Jayapura; dan (4) 1 Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi di Bengkulu. Dalam 
Permendesa No. 9 Tahun 2017 jo. Permendesa No. 8 Tahun 2017, disebutkan bahwa 
Balai Besar Latihan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelatihan masyarakat, 
pemberdayaan masyarakat, pengelolaan data dan sistem informasi di bidang desa, daerah 
tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi. 
Namun demikian, adanya balai-balai pelatihan tersebut belum dimanfaatkan sebagai 
centre of excellent dalam agenda peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan 
SDM desa. Balai-balai pelatihan yang dimiliki oleh kementerian/lembaga mestinya menjadi 
bagian penting dalam upaya terorganisir untuk memperkuat kapasitas SDM desa. Namun 
demikian, hal ini terkendala oleh berbagai permasalahan, seperti lemahnya keleluasaan/
diskresi kelembagaan sehingga sulit untuk berinovasi, ketiadaan desain kurikulum 
peningkatan kapasitas, tidak adanya tindak lanjut (follow up) dan pendampingan, serta 
problem keterbatasan anggaran dan personil.

4. Tidak Adanya Manajemen Pengetahuan untuk Pertukaran Informasi dan Pembelajaran
Riset IRE di tujuh kabupaten menunjukkan bahwa selama ini banyak program-program 
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Peran OMS 
yang selama ini melakukan program-program pemberdayaan menghasilkan sejumlah 
capaian positif dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Berbagai OMS ini pun 
memiliki rentang arena pemberdayaan/peningkatan kapasitas yang begitu beragam, mulai 
dari sanitasi berbasis masyarakat, pengembangan ekonomi dan keberdayaan komunitas, 
pemenuhan hak-hak layanan dasar, advokasi kelompok perempuan, hingga perencanaan 
dan penganggaran desa (IRE, 2016). Namun demikian, berbagai capaian, temuan, dan 
praktik-praktik baik selama ini tidak terdokumentasikan dengan baik sebagai instrumen 
pertukaran informasi dan pembelajaran bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan maupun 
mereplikasi praktik-praktik baik tersebut. Pada akhirnya, capaian positif di satu desa atau 
kawasan tidak dapat direplikasi di desa atau kawasan lain melalui proses pembelajaran atau 
piloting program.

c) Level Sistem (Kerangka Legal dan Kebijakan)
Kurangnya Dukungan Kebijakan dan Anggaran Daerah untuk Peningkatan Kapasitas
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Komitmen suatu daerah terhadap pembangunan desa dapat dilihat dari adanya dukungan 
kebijakan dan penganggaran daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk melacak 
sejauh mana anggaran daerah diprioritaskan bagi program-program yang berkaitan secara 
langsung dengan peningkatan kapasitas SDM desa. Kabupaten Gunungkidul (DIY) misalnya, 
yang sejauh ini memiliki komitmen yang cukup kuat terhadap desa, pada kenyataannya 
memiliki porsi anggaran yang relatif kecil untuk program peningkatan kapasitas SDM desa. 
Dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gunungkidul Tahun 2019, kegiatan 
peningkatan kapasitas yang berkaitan langsung dengan masyarakat sebatas pembinaan 
kelembagaan masyarakat desa dan pembinaan lembaga ekonomi perdesaan dengan 
anggaran masing-masing sebesar Rp 84,750,000 dan Rp 261,500,000. Anggaran ini jauh 
lebih kecil dibandingkan kegiatan pembinaan administrasi dan perangkat desa yang 
besarannya mencapai Rp 1,443,123,500. Dengan 144 desa di kabupaten ini, tentu saja 
anggaran tersebut belum cukup untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM desa. 

2.1.2 Sasaran
Secara umum, sasaran peningkatan sumberdaya manusia desa selama lima tahun ke depan 
adalah, sebagai berikut:

1. meningkatnya persentase warga desa yang memahami literasi UU Desa;
2. menguatnya peran pembinaan dan pengawasan pemerintah dan pemda dalam 

peningkatan kapasitas SDM desa;
3. menguatnya sinergi antaraktor dalam peningkatan kapasitas;
4. Berkembangnya manajemen pengetahuan untuk pertukaran informasi dan pembe-

lajaran; dan
5. Menguatnya dukungan kebijakan dan anggaran daerah untuk peningkatan kapasitas 

sumberdaya manusia desa.

2.1.3 Arah Kebijakan 
Arah kebijakan yang ditempuh untuk merespons permasalahan dan sasaran di atas adalah, 
sebagai berikut:
Level Individu

1. Mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan review dan per-
baikan atas desain materi sosialisasi UU Desa yang lebih menekankan pada pening-
katan kapasitas warga dalam memahami kewenangan desa, demokrasi, akuntabili-
tas dan inklusi sosial dalam pembangunan desa;

2. Memperluas sasaran kegiatan sosialisasi pemerintah daerah kepada kader-kader 
pemberdayaan desa, kader perempuan, dan kelompok rentan/marjinal.

Level Institusi
1. Memperkuat peran pembinaan dan pengawasan pemerintah dan pemerintah daer-

ah dalam upaya peningkatan kapasitas SDM desa dalam kerangka Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-
tah Daerah;
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2. Mengkonsolidasikan organisasi/institusi yang bergerak dalam bidang pember-
dayaan masyarakat desa;

3. Mengaktivasi dan mengoptimalkan peran lembaga/balai-balai peningkatan kapasi-
tas/keterampilan melalui penguatan kelembagaan dan desain kurikulum pelatihan;

4. Mengembangkan manajemen pengetahuan tentang desa untuk pertukaran infor-
masi dan pembelajaran.

Level Sistem
1. Meningkatkan dukungan kebijakan dan anggaran daerah untuk peningkatan kapasi-

tas sumberdaya manusia desa;
2. Mendorong pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk menyusun desain 

kerangka kerja pemberdayaan desa dalam bingkai peran pembinaan dan penga-
wasan.

2.1.4 Program
Program yang perlu dijalankan untuk mendukung tercapainya arah kebijakan adalah, 
sebagai berikut:

1. Peningkatan literasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Penguatan peran pembinaan dan pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah 

dalam kerangka UU Nomor 6 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014;
3. Konsolidasi dan sinergi antaraktor dalam pemberdayaan masyarakat desa;
4. Aktivasi dan optimalisasi Lembaga/Balai Peningkatan Kapasitas/Keterampilan;
5. Pengembangan manajemen pengetahuan untuk pertukaran informasi dan pengeta-

huan tentang pembangunan desa.
6. Pembaharuan kebijakan dan anggaran daerah untuk peningkatan kapasitas sumber-

daya manusia desa.
7. Penyusunan peta jalan pemerintah daerah untuk pemberdayaan desa dalam kerang-

ka peran pembinaan dan pengawasan.

2.2 Pendampingan Desa

2.2.1 Permasalahan 
Pendampingan desa dipilih pemerintah pusat sebagai strategi dalam pemberdayaan 
masyarakat desa. Strategi ini bisa dibaca juga untuk memastikan penyelenggaraan 
pembangunan desa berlangsung sesuai kaidah administrasi pembangunan dan 
ketentuan peraturan teknis turunan UU Desa. Ada tiga aspek penting yang relevan untuk 
diproblematisasi terkait dengan isu pendampingan desa ini, yaitu; regulasi, tata kelola 
kelembagaan dan implementasinya.

Regulasi
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki 
kewajiban berdasarkan mandat Pasal 112 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014  untuk membina 
dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pembinaan memiliki cakupan peran 
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yang luas, dapat berbentuk penyusunan regulasi yang mendukung kerja penyelenggaraan 
pemerintahan desa, standar, panduan teknis, penelitian dan pengembangan, pendidikan 
dan latihan, asistensi teknis dan lain-lain. Sedangkan pengawasan dilakukan secara preventif 
dan represif atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, termasuk monitoring dan evaluasi 
secara berkelanjutan, baik dari atas maupun secara partisipatif di tingkat Desa dalam 
kerangka penguatan desa. 
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana mandat UU Desa dirancang dalam kerangka 
penguatan desa dalam pelaksanaan 4 bidang kewenangan desa, yaitu: penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka 
pembinaan pemerintah supra desa adalah pendampingan, khususnya ditekankan pada 
bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

“Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan 

Perdesaan “
Pasal 112 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014

Secara khusus, disebutkan juga pada Pasal 115 butir l bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/
kota  memiliki kewajiban dalam rangka pembinaan dan pengawasan, untuk melakukan 
upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, 
dan bantuan teknis. 
Berangkat dari norma hukum (baca: UU Desa) itulah, dapat disimpulkan bahwa pendampingan 
desa dirancang dalam kerangka pelaksanaan peran pembinaan dan pengawasan yang yang 
menjadi kewajiban Pemerintah supra desa, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/kota 
dalam rangka percepatan pembangunan desa. 
Akan tetapi, menjadi berbeda maknanya ketika PP No. 43 Tahun 2014 lahir dan mengatur 
secara khusus tentang pendampingan masyarakat desa sebagaimana tertulis pada Pasal 
128-131. Ada dua catatan kritis atas hadirnya pengaturan ini. Pertama, pendampingan tidak 
dilekatkan pada peran pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewajiban Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi dan khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Kedua, adanya 
klausul “pengadaan” tenaga pendamping profresional, kader pemberdayaan masyarakat 
desa dan/atau pihak ketiga, meski menggunakan kata “dapat” yang berarti tidak wajib, 
namun menimbulkan konsekuensi politis bagi daerah. Ketiga, adanya pengaturan secara 
khusus tentang tenaga pendamping profesional serta klasifikasi dan kualifikasinya yang 
sudah tersertifikasi dengan peran yang sudah diatur secara sentralistik dan sudah tidak lagi 
disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat lokal. Keempat, keberadaan Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (KPMD) yang dibentuk oleh desa dan lahir dalam rangka menjalankan fungsi 
pendampingan dari dalam. Kebijakan ini pun lahir tanpa mandat dari UU Desa, mengingat 
UU Desa mengatur bahwa pemberdayaan masyarakat selain menjadi tugas Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, juga 
menjadi tanggungjawab Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kelima, konsekuensi pembiayaan 
atas “pengadaan” tenaga pendamping tidak diatur dengan jelas. Bila melihat tanggungjawab 
terbesar ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang “dapat” melakukan rekrutmen 
sesuai kebutuhan, artinya daerah harus bertanggungjawab atas pembiayaan ini, padahal 
bila melihat pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 
sebagaimana tercantum pada lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
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Daerah, jelas bahwa daerah tidak memiliki kewenangan urusan tersebut, sehingga bila 
dipaksakan untuk membiayai urusan yang bukan kewenangan daerah, maka berpotensi 
terjadi pelanggaran.

Tabel 1
 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014

Sub Urusan Pemerintah Kabupaten/kota
Penataan Desa Penyelenggaraan penataan Desa. 
Kerja Sama Desa Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah 

kabupaten/kota. 
Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan Desa. 
Lembaga Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat, dan Masyarakat 
Hukum Adat 

1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang 
bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan 
lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota 
dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang 
masyarakat pelakunya hukum adat yang sama 
dalam Daerah kabupaten/kota. 

2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan 
lembaga adat tingkat Desa. 

Tata kelola Kelembagaan
Persoalan kedua menyangkut tata kelola kelembagaan yang penting untuk menjadi 
perhatian Pemerintah dalam kerangka menjalankan peran pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan UU Desa.
Pertama, terjadi fragmentasi program berbagai kementerian yang menggunakan skema 
pendampingan di tingkat desa yang tidak saling terkoneksi dengan baik antar pendamping 
maupun pendamping dengan pemerintah desa. Tercatat ada banyak program berbasis 
sektoral dan spasial di kementerian yang menggunakan desain pendampingan di tingkat 
desa selain tenaga pendamping profesional kementerian desa saat ini, diantaranya: 
Kementerian pertanian memiliki petugas penyuluh lapangan (PPL) yang dikelola oleh 
dinas-dinas pertanian di seluruh Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) juga 
memiliki program yang hampir serupa. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) telah dirintis sejak tahun 
1968 (dahulu bernama Program Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela-Badan Urusan 
Tenaga Kerja Sukarela Indonesia, TKS-BUTSI). Kementerian Sosial hingga saat ini memiliki 
pendamping dan operator Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping profesional 
Komunitas Adat Terpencil (KAT). Persoalan ini harus menjadi perhatian Pemerintah guna 
mewujudkan mandat UU Desa terkait konsolidasi pembangunan dan anggaran masuk desa, 
dalam rangka percepatan pembangunan desa (Rajif, 2016). 
Kedua, pembinaan dan pengawasan atas implementasi UU Desa terbentur pada lemahnya 
relasi kerja antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dalam program 
pendampingan desa. Kebijakan yang sentralistik dan melangkahi kewenangan Pemerintah 
Kabupaten/kota adalah persoalan penting yang pada akhirnya mempengaruhi relasi 
kelembagaan ini. Pendamping Desa berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Pusat, dan 
tidak membangun relasi yang bersifat koordinatif dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah 
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kabupaten/kota tidak memiliki kecukupan data/informasi terkait dinamika kemajuan desa 
dari proses pendampingan, mengingat mekanisme koordinasi yang tidak jelas karena 
pertanggungjawaban pendamping desa bersifat direct dengan pemerintah pusat. 
Ketiga, konsekuensi program pendampingan yang bersifat sentralistik dan diterapkan 
secara menyeluruh untuk semua desa, berdampak pada beban pembiayaan yang besar 
dari pos belanja APBN. Tercatat anggaran yang dialokasikan untuk membiaya tenaga 
pendamping profesional saja sudah mencapai 2,8 Triliun untuk T.A. 2015 dimana anggaran 
tersebut tercatat bersumber dari pinjaman Word Bank. Selain itu, program pendampingan 
ini juga diikuti dengan program-program lainnya, seperti Program Inovasi Desa (PID) 
melalui pengelolaan dan pengetahuan inovasi desa yang dianggarkan sebesar Rp 410 
M pada T.A. 2018 yang bersumber dari pinjaman International Bank for Reconstruction 
and Development dengan register Loan Number 8217-ID. Belum lagi anggaran untuk 
peningkatan kapasitas sejumlah 34.000 tenaga pendamping desa  serta kegiatan studi ke 
luar negeri yang dibebankan pada APBN.

2.2.2 Implementasi
Pengaturan tentang pendampingan desa yang secara eksplisit dan detail di dalam PP No. 43 
Tahun 2014 dan bahkan diturunkan lagi dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi 
No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, mengandung banyak  konsekuensi dalam 
implementasinya, mulai dari tumpang tindih (overlap) kewenangan, tata kelola hingga 
pembiayaan. 
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh IRE (2016) tentang pendampingan desa dan studi 
implementasi UU Desa (2019) mencatat beberapa temuan terkait dengan pendampingan 
desa:
Pertama, rekrutmen dan peningkatan kapasitas Pendamping Desa (PD) dan Pendamping 
Lokal Desa (PLD) dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat tanpa melibatkan Pemerintah 
Kabupaten/kota, terlebih Pemerintah Desa. Bila merujuk norma yang ada (Baca: PP No. 43 
Tahun 2014) yang memiliki kewenangan untuk melakukan rekrutmen tenaga pendamping 
adalah Pemerintah Kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan lokal. Kebutuhan akan tenaga 
pendamping profesional di daerah diputuskan sepihak oleh Pemerintah Pusat tanpa ada 
assessment terlebih dahulu dan ini menjadi kebijakan sentralistik yang diberlakukan secara 
seragam untuk semua daerah di Indonesia. 
Kedua, adanya persoalan kapasitas dan integritas tenaga PLD yang berdampak pada pola 
relasi antara pendamping dan Pemerintah Desa. Tidak sedikit dijumpai tenaga PLD yang tidak 
memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan 
masyarakat yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga berpengaruh pada kinerja PLD 
pada proses pendampingan. Begitu pula kaitannya dengan integritas, dimana masih banyak 
dijumpai PLD yang jarang datang ke desa, kecuali pada saat menjelang penyusunan laporan 
pendampingan. 
Ketiga, pendampingan masih terfokus pada kegiatan teknokratis dan administratif, 
belum pada aspek pemberdayaan masyarakat. PLD banyak yang terjebak menjadi 
“pelayan”pemerintah desa, khususnya berkaitan dengan kerja-kerja administrasi sehingga 
abai terhadap kerja substansi yang menjadi tanggung jawab utama, yaitu melakukan 
pemberdayaan masyarakat. Sehingga komunikasi PLD masih terbatas dengan Pemdes, 
belum pada upaya penguatan masyarakat sipil (khususnya kelompok marginal) dan 
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lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa. Hal ini senada dengan hasil penelitian Smeru 
(2019) yang menemukan bahwa pendamping profesional sering kali terjebak pada urusan 
administrasi dan belum banyak menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat. 
Diluar itu, terkait dengan peran pembinaan dan pengawasan yang harusnya dilakukan oleh 
pemerintah supra desa dalam rangka percepatan tujuan pembangunan desa, masih banyak 
catatan kritis atas pelaksanaannya. Mulai dari lemahnya dukungan kebijakan dan fasilitasi 
dalam rangka penguatan penyelenggaraan desa hingga absennya pemerintah dalam 
berbagai konflik yang ada di desa. Inilah yang hingga saat ini masih menjadi tantangan 
besar dalam implementasi peran pemerintah supra desa yang harusnya diperkuat dalam 
kerangka percepatan pembangunan desa. 
Dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan pendampingan (masyarakat) 
desa yang ada saat ini, idealnya desain kebijakan dan implementasi pendampingan desa harus 
direformasi dan dikembalikan dalam kerangka penghormatan rekognisi dan subsidiaritas 
serta asas desentralisasi sebagaimana mandat UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 
2014.  Peran pembinaan dan pengawasan harus dijalankan secara optimal oleh Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah serta dalam fase transisional guna akselerasi pencapaian tujuan 
pembangunan desa, maka harus ada reformulasi desain kebijakan pendampingan desa. 

2.2.3 Sasaran
Berdasarkan permasalahan yang ada, baik dari sisi regulasi maupun implementasi, maka 
Pemerintah Pusat perlu mendudukkan kembali makna pendampingan desa dalam kerangka 
pembinaan dan pengawasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan 
kewenangan dengan memperhatikan kebutuhan di tingkat lokal. Oleh karena itu, sasaran 
pembangunan diarahkan untuk: 
1. Meningkatnya sinergi kebijakan dan tata kelola kelembagaan dalam rangka pembinaan 

dan pengawasan pelaksanaan UU Desa antara pemerintah pusat dan pemerintah daer-
ah provinsi dan kabupaten/kota;

2. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 
dalam rangka pelaksanaan UU Desa;

2.2.4 Arah Kebijakan dan Strategi
Adapun arah kebijakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai sasaran pem-
bangunan di atas, meliputi:
1. Peningkatan peran pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan UU 

Desa;
2. Pembentukan regulasi dan penyusunan peta jalan (roadmap) pembinaan dan penga-

wasan oleh pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota;

3. Sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pembinaan 
dan pengawasan penyelenggaraan desa

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang ditempuh, antara 
lain:
1. Merancang desain kebijakan pendampingan yang bersifat a-simetris dengan terlebih 

dulu melakukan identifikasi dalam rangka pemetaan kebutuhan pendampingan ber-
dasarkan klaster wilayah pembangunan;
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2. Mendorong pendampingan organik, dimana pendampingan yang sedang berjalan saat 
ini diarahkan untuk melakukan pengkaderan dalam rangka menciptakan pendamping 
lokal dari dalam desa yang ke depan akan menjadi agen perubahan sebagai mitra Pe-
merintah Desa, LKD dan masyarakat.

2.2.5 Program 
Adapun program yang perlu dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan, antara 
lain:
1. Evaluasi kebijakan dan implementasi program pembinaan dan pengawasan pemerintah 

pusat dalam pelaksanaan UU Desa;
2. Evaluasi program pendampingan desa dan 
3. Penyusunan peta jalan (roadmap) pendampingan desa yang sesuai mandat UU Desa;
4. Fasilitasi daerah dalam menyusun kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan pelak-

sanaan UU Desa yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat;
5. Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan dan penga-

wasan pelaksanaan UU Desa;

2.3 Penataan Batas Desa

2.3.1 Permasalahan
Berdasarkan UUD 1945 semua wilayah Indonesia dibagi habis ke dalam provinsi, kabupaten/
kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Definisi dan syarat desa adalah memiliki batas-batas 
wilayah yang tegas, sebagai kuasa yurisdiksi atas teritori. UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 
secara tegas mendefinisikan tentang desa. Desa adalah desa dan desa adat atau 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 (NKRI). Hal yang perlu digarisbawahi dari definisi ini 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan. Jadi 
penataan batas desa merupakan mandat konstitusi dan mandat UU Desa. 
Logikanya ketika sebuah desa ditetapkan sebagai desa seharusnya batas wilayah desa 
tersebut yang dinyatakan dalam bentuk peta administrasi desa telah ditetapkan dalam 
peraturan Bupati/ Walikota. Penataan batas desa merupakan dasar dari pelaksanaan 
kewenangan desa berdasarkan asas subsidiaritas dan rekognisi. Desa harus memiliki batas 
wilayah di mana dalam wilayahnya tersebut kewenangan desa akan dilaksanakan. Namun 
sampai hari ini persoalan penataan batas desa belum mampu diselesaikan dan berpotensi 
menjadi sumber persoalan. Sebagai contoh adanya isu tentang desa fiktif, konflik tapal batas 
antar desa, konflik tenurial di desa, dan persoalan-persoalan lain akibat belum tertatanya 
batas desa.
Berbagai permasalahan yang menjadi isu strategis terkait penataan batas desa perlu 
dipertimbangkan oleh pemerintah dan para pihak dalam menyusun agenda kebijakan dan 
program penataan batas desa. 
Pertama, banyak desa yang belum memiliki batas wilayah administratif yang jelas. 
Banyak desa yang berdasarkan Permendagri No.137 tahun 2017 tentang Kode dan Data 
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Wilayah Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan sebagai desa dan desa yang ditetapkan 
setelahnya belum memiliki batas wilayah administratif yang jelas. Banyak desa di Indonesia 
secara historis dan sosiologis telah ada sebelum lahirnya UU No. 6 Tahun 2014. Berdasarkan 
Pasal 116 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, desa yang sudah ada sebelum lahirnya Undang-
undang Nomor 6 tahun 2014 tetap diakui sebagai desa. Namun karena pemerintah dan 
pemerintah daerah tidak segera melakukan penataan batas desa sehingga masih banyak 
desa yang belum memiliki luas dan batas wilayah administratif yang jelas secara teknis dan 
yuridis. Berkembangnya kabar tentang adanya desa fiktif di Kabupaten Konawe, Kabupaten 
Banten, dan Kabupaten Nias Selatan belakangan ini membuktikan bahwa ada persoalan 
pembentukan dan pendefinitifan desa-desa dalam wilayah Kabupaten/Kota sehingga masih 
terdapat desa yang cacat hukum, desa yang tidak memiliki batas wilayah yang jelas bahkan 
desa yang tidak memiliki wilayah. 
Kedua, pertambahan jumlah desa tidak terkendali dan tidak diikuti dengan kebijakan 
teknis penataan batas desa. Batas wilayah desa merupakan variabel penting dan seringkali 
menjadi sumber potensi konflik tapal batas antardesa maupun antara desa dengan supradesa 
dan pihak ketiga. Batas desa strategis untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan 
terutama memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa. 
Jumlah desa terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan Permendagri No.137 tahun 
2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, terdapat 74.957 desa di 
Indonesia10 . Sementara itu, berdasarkan hasil Podes 2018, tercatat 75.436 desa 11. Namun 
faktanya hingga saat ini masih banyak kabupaten/kota yang belum menerbitkan Peraturan 
Bupati/Walikota tentang penetapan, penegasan, dan pengesahan batas desa. Akibatnya 
masih banyak desa di Indonesia yang belum memiliki batas wilayah administrasi yang jelas. 
Berdasarkan data Lembaga Daulat Desa, setidaknya baru 5 persen dari 74.093 desa yang 
memiliki batas wilayah. Artinya, 95 persen desa di Indonesia belum jelas batas wilayahnya12.
Ketiga, banyak desa di kawasan hutan, perkebunan, pesisir dan tambang yang memiliki 
batas desa tidak tegas dan definitif. Desa-desa yang belum memiliki persoalan kepastian 
hukum terhadap batas desa secara teknis dan yuridis sebagian besar adalah desa-desa 
yang di dalam wilayahnya terdapat kawasan hutan, perkebunan, pesisir dan tambang. 
Persoalan yang besar dilihat dari jumlah desanya dan persoalan yang kompleks jika dilihat 
dari permasalahnya. Secara kuantitatif jumlah desa yang didalamnya ada kawasan hutan, 
perkebunan, pesisir, dan tambang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
mencatat ada sekitar 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang terdiri dari 
9,2 juta rumah tangga13 . Ribuan desa di kawasan hutan tersebut perlu segera dilakukan 
penataan. 
Keempat, tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan di dalam wilayah 
administrasi desa. Secara kualitatif persoalan penataan batas desa lebih kompleks karena 
menyangkut tumpang tindih pemanfaatan lahan. Desa-desa menghadapi permasalahan 
ketidakjelasan tata batas desa, terutama desa yang berbatasan dengan hutan konservasi/

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 
Pemerintahan”. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

11 https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/12/10/1536/hasil-pendataan-potensi-desa--podes--2018.html. 
Diakses tanggal 19 November 2019.

12 https://kompas.id/baca/utama/2019/01/15/tapal-batas-95-persen-desa-belum-jelas/. Diakses tanggal 19 
November 2019.

13https://mediaindonesia.com/read/detail/221945-klhk-identifikasi-ribuan-desa-di-kawasan-hutan. Diakses 
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taman nasional, hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan HGU/perkebunan. 
Ketidakjelasan dan ketidakpastian batas wilayah administrasi desa ini diperparah oleh 
tidak adanya pemahaman mengenai kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat dalam wilayah yurisdiksinya. Studi IRE di Desa sekitar kawasan hutan 
dan perkebunan menunjukkan bahwa desa masih belum memiliki kejelasan status lahan 
dan tata batas desa yang definitif. Akibatnya, muncul konflik tenurial dan tumpang tindih 
kewenangan yang melibatkan pihak supradesa baik pemangku kawasan hutan konservasi, 
pemegang HGU perkebunan (sawit), maupun pemegang hak kelola kehutanan. Di tengah 
situasi ini, desa tidak mampu mengambil peran strategis meskipun permasalahan tersebut 
berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang berada di dalam wilayah yurisdiksinya. 
Oleh karena itu, KLHK, perlu melakukan penegasan tata batas desa-desa yang berbatasan 
dengan kawasan hutan. Termasuk menyelesaikan permasalahan lahan sawit secara adil 
yang saat ini terlanjur berkebun di kawasan hutan14 .
Kelima, regulasi teknis di daerah terkait Penegasan dan Penetapan Batas Desa masih 
minim, termasuk program/kegiatan PPBDesa. Pemerintah kabupaten belum mampu 
memfasilitasi penataan desa (perubahan status, penggabungan, dan/atau pemekaran desa) 
dan penyelesaian sengketa batas desa. Meski banyak desa belum memiliki batas desa yang 
jelas, pemerintah kabupaten/kota belum memiliki desain penataan desa. Di Kabupaten 
Pasangkayu, misalnya, pemerintah kabupaten belum memiliki regulasi tentang penataan 
desa dan penetapan tata batas desa. Kendala kabupaten dalam menyusun regulasi tentang 
penataan desa ini adalah belum adanya pemetaan titik koordinat batas wilayah desa untuk 
menghasilkan peta geografis batas desa yang lebih akurat dan desa diwilayah perbatasan 
kabupaten. Pemerintah desa seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan fasilitasi 
dari pemerintah kabupaten melalui dinas terkait ketika desa membutuhkan penentuan 
batas desa.
Keenam, minimnya ketersedian peta administrasi desa dan peta tematik desa (geo-
spatial map). Saat ini pemerintah sedang menjalankan Kebijakan Satu Peta (one map 
policy) agar perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak 
atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. 
Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan tumpang tindih penguasaan 
dan pemanfaatan lahan, termasuk permasalahan penetapan batas wilayah administrasi 
desa. 
Ketujuh, pendekatan dan metode yang digunakan dalam kebijakan dan program 
penataan batas desa saat ini kurang efektif dan efisien. Penataan batas desa tidak hanya 
membutuhkan kebijakan tetapi juga pendekatan dan metode yang tepat. Secara kebijakan 
penataan batas desa menjadi ranah kewenangan kementerian dalam negeri di mana saat ini 
sudah terbit Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan 
Batas Desa. Implementasinya tidak cukup oleh kementerian dalam negeri saja melainkan 
membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor/kementerian yang memiliki sumber 
data, kewenangan, dan kebijakan seperti Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi 
Geospasial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), 
dan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait lainnya seperti 
Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 

tanggal 19 November 2019.
14 Resolusi Desa untuk Penataan Sawit Rakyat, Policy Brief IRE, November 2018
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dan Badan Planologi (Baplan) KLHK. 
Penetapan batas desa menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai 
pendukung. Berdasarkan Permendagri No. 45 Tahun 2016 penetapan batas desa adalah 
proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. 
Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan 
pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan 
menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung. Sementara 
itu, penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik- titik koordinat batas desa yang 
dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan 
dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa. Permasalahan 
mendasar dalam penetapan dan penegasan batas desa adalah ketersediaan dan akses pada 
data peta dasar dan metode yang digunakan. BIG hanya menjadi wali data bagi peta dasar 
sementara batas desa itu kewenangannya ada di Kemendagri.
Kedelapan, penataan batas desa masih lemah secara metode dan pendekatan karena tidak 
partisipatif, akses pada peta dasar masih tertutup, dan mengabaikan kesepakatan tata 
batas antar desa. Secara metode saat ini penataan batas desa cenderung lebih menekankan 
pada proses proses teknis dan penggunaan alat tetapi mengabaikan aspek sosial. Karena itu 
hampir di semua penataan batas tidak memiliki surat berita acara penetapan tata batas antar 
desa, padahal itu adalah aspek terpenting yang juga menjadi mandat dari Permendagri No. 
45 Tahun 2016. Idealnya, penataan batas desa perlu mengajak pihak desa untuk berdiskusi 
dan membuat kesepakatan mengenai batas desa. Bagaimanapun juga desa adalah satu 
kesatuan masyarakat hukum yang juga memiliki sejarah di mana ada orang yang saling 
bersepakat. Penetapan batas desa tanpa kesepakatan akan memperbesar potensi konflik. 
Penataan batas desa dapat dipercepat dengan anggaran yang lebih efisien jika akses pada 
peta dasar dibuka ke daerah dan desa dan desa dimungkinkan untuk melakukan penetapan 
batas desa secara partisipatif dengan fasilitasi dan legalitas oleh pemerintah daerah.
Penataan batas desa sangat strategis untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum 
terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Batas desa 
yang jelas akan memudahkan desa menjalankan kewenangan di wilayah yang menjadi 
yurisdiksinya. Batas desa menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pembangunan desa seperti 
perencanaan pembangunan desa, alokasi dana ke desa, dan pembangunan kawasan 
perdesaan. Oleh karena itu, agenda penataan batas desa wajib secapatnya diselesaikan 
oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

2.3.2 Sasaran
Sasaran dari penataan batas desa secara umum yaitu:

a. Meningkatnya ketegasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa 
yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

b. Meningkatnya kepastian hukum status dan fungsi lahan yang ada di wilayah desa, 
sebagai landasan yurisdiksi pelaksanaan kewenangan desa.

c. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah dalam berbagai kebijakan 
pembangunan desa seperti perencanaan pembangunan desa, pengelolaan asset 
desa, alokasi dana ke desa, dan pembangunan kawasan perdesaan.

d. Menurunnya kejadian konflik tenurial dan permasalahan tumpang tindih pengua-
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saan dan pemanfaatan lahan, terutama desa-desa di kawasan hutan, perkebunan, 
pesisir dan pertambangan.

2.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi
Secara umum arah kebijakan dan strategi penataan batas desa sebagai berikut:

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan data dan informasi tentang batas 
desa. Kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi mengembangkan baseline kabu-
paten/kota yang sudah mengeluarkan regulasi tentang penetapan batas wilayah ad-
ministrasi desa dan desa sudah memiliki batas wilayah administrasi definitif.

b. Percepatan proses penataan batas desa. Kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi 
(1) meningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa; 
(2) mendorong wali data peta dasar membuka akses kepada daerah dan desa untuk 
penataan batas desa secara partisipatif; (3) moratorium pembentukan desa baru 
dan pemekaran desa selama proses penataan batas desa; (4) penataan pola hubun-
gan kelembagaan dan koordinasi antara Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa 
(TPPBDes) pusat-daerah dan desa dengan Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan 
Informasi Geospasial, Kementerian ATR/BPN, dan kementerian dan/atau lembaga 
pemerintah non kementerian terkait lainnya (BIG, LAPAN, dan Baplan KLHK) untuk 
mempercepat proses penataan batas desa; dan (5) menetapkan skema pendanaan 
APBN dan APBD untuk penetapan dan penegasan batas desa di tingkat pusat, 
provinsi, daerah, desa, serta instansi terkait.

c. Mengurangi konflik tenurial dan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pen-
guasaan dan pemanfaatan lahan, terutama desa di kawasan hutan, perkebunan, pe-
sisir dan pertambangan. Kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi mempercepat 
kebijakan satu peta (one map policy) agar perencanaan pembangunan, penyediaan 
infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional 
dapat mengacu pada data spasial yang akurat.

2.3.4 Program
Program yang perlu dijalankan untuk mendukung tercapainya arah kebijakan penataan 
batas desa adalah, sebagai berikut:

1. Audit batas wilayah administrasi desa, terutama diprioritaskan pada desa-desa yang 
bersinggungan dengan kawasan hutan, perkebunan, pesisir dan pertambangan.

2. Pemetaan dan penetapan batas desa partispatif.
3. Penyusunan peta jalan (roadmap) Penegasan dan Penetapan Batas Desa  (PPBDesa) 

secara akurat dan partisipatif
4. Fasilitasi mengakses peta dasar, peta batas desa dan peta tematik desa, kepada 

Pemda kabupaten/kota dan desa. 
5. Monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

penataan batas desa.
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BAB 3
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Pelaksanaan UU Desa yang telah berlangsung selama lima tahun belakangan ini, telah 
menghasilkan beberapa capaian baik kuantitatif maupun kualitatif. Pada akhir tahun 2017 
yang lalu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), 
Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Pusat Studi Pedesaan dan 
Kawasan (PSPK UGM), dan Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK UGM) melakukan 
penelitian untuk melihat capaian-capaian impelemtasi UU Desa, khususnya dalam hal 
penggunaan dana desa. Dari riset yang dilakukan di 20 provinsi tersebut ditemukan catatan 
penting penggunaan dana desa; 1) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa 
(infrastruktur desa), meningkat secara signifikan, 2) pembangunan fasilitas pelayanan sosial 
dasar, seperti fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD), posyandu, dan MCK juga meningkat 
secara pesat, 3) kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa semakin semarak dan 
mampu menumbuhkan lapangan pekerjaan baru di desa.
Meskipun demikian, dari serangkaian kegiatan riset dan advokasi yang dilakukan oleh IRE 
dan NGO lain yang memiliki concern terhadap pelaksanaan UU Desa, masih ditemukan 
adanya sejumlah persoalan fundamental yang membuat pelaksanaan UU Desa belum 
menemukan fondasi kokoh sehingga hal tersebut penting untuk masuk dalam prioritas 
rencana pembangunan jangka menengah yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah. 
Setidaknya ada tiga isu yang penting untuk dimasukkan: 1) Peningkatan Kapasitas SDM 
Desa, 2) Pendampingan Desa), dan 3) Penataan Batas Desa.
Berdasarkan pada pengalaman kami dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan 
dan advokasi di desa, kami menemukan pengalaman menarik yang bisa digunakan sebagai 
justifikasi bahwa ketiga isu di atas merupakan persoalan mendesak yang perlu segera 
diselesaikan. pertama, kemampuan masyarakat desa dalam mempengaruhi kebijakan 
pembangunan pemerintah desa meningkat ketika masyarakat mendapatkan pengetahuan 
yang utuh tentang substansi dan nilai yang terkandung dalam UU Desa. Kedua, pemerintah 
desa yang memahami secara utuh isi UU Desa mereka menjadi semakin terbuka terhadap 
usulan-usulan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat desa. Ketiga, dengan daya 
aktif warga masyarakat dan semakin terbukanya pemerintah desa, proses perencanaan 
dan penganggaran di desa menjadi lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta 
memberikan makna dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat 
desa. Dan keempat, literasi yang utuh tentang isi UU Desa juga mampu menghadirkan 
warga aktif yang berperan sebagai agen-agen perubahan yang berasal dari masyarakat desa 
sendiri15 . 

15 Memperkuat Gerakan Pelaksanaan UU Desa, Policy Brief, IRE – KOMPAK, Mei 2018



21Institute for Research and Empowerment - Yogyakarta 2019

Untuk isu pendampingan desa, sejumlah permasalahan yang selama ini ada membuat 
keberadaan pendamping belum dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan masyarakat 
desa. Bahkan, dalam beberapa kasus keberadaan pendamping oleh pemerintah desa 
dianggap sebagai beban yang ‘merecoki’ kinerja pemerintah desa. Permasalahan yang 
muncul antara lain adalah pertama, rekrutmen dan peningkatan kapasitas Pendamping 
Desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat tanpa 
melibatkan desa dan kabupaten. Kedua, kapasitas dan integritas pendamping lokal desa 
yang lemah berdampak pada pola relasi antara pendamping dan pemdes yang bersifat 
administratif bukan substantif. Ketiga, pendampingan masih terfokus pada kegiatan 
teknokratis yang belum banyak menyentuh aspek pemberdayaan. Dan keempat pendamping 
desa jarang berkomunikasi dengan kelompok warga masyarakat, sehingga banyak warga 
tidak mengetahui keberadaan pendamping desa16 . 
Sedangkan tentang penataan batas desa, hal tersebut semakin relevan dimasukkan ke 
dalam agenda RPJMN setelah Kementerian Keuangan menemukan adanya sejumlah desa 
fiktif di beberapa daerah. Terlepas dari berapa jumlah desa fiktif yang ada, hal tersebut jelas 
akan berakibat pada pemborosan anggaran, karena salah satu formula penentuan besaran 
Dana Desa yang diterima oleh desa adalah luas wilayah desa. Selain itu, ketidakjelasan 
batas desa selama ini menjadi pemicu konflik antar desa dan desa dengan perusahaan 
pemegang HGU17 . Selain bahwa penyelesaian batas desa tersebut merupakan amanat 
konstitusi yang menyebutkan wilayah Indonesia dibagi habis ke dalam provinsi, kabupaten/
kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
Jika ketiga isu tersebut masuk menjadi agenda RPJMN 2020 – 2024, setidaknya persoalan-
persoalan yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan UU Desa bisa mulai diurai jalan 
keluarnya. Yaitu, meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam tata kelola 
pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa, mengurangi konflik tenurial yang banyak 
terjadi di kawasan perdesaan terutama di kawasan perkebunan, dan efisiensi transfer fiskal 
ke desa.

3.2 Rekomendasi
Berpijak pada penjelasan di atas, naskah sanding ini merekomendasikan sejumlah program 
yang penting masuk dalam RPJMN 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kapasitas SDM Desa
Dalam isu peningkatan kapasitas SDM desa, kami merekomendasikan sejumlah program, 

yaitu:
a. Peningkatan literasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b. Penguatan peran pembinaan dan pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah 

dalam kerangka UU Nomor 6 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014;
c. Konsolidasi dan sinergi antaraktor dalam pemberdayaan masyarakat desa;
d. Aktivasi dan optimalisasi Lembaga/Balai Peningkatan Kapasitas/Keterampilan;
e. Pengembangan manajemen pengetahuan untuk pertukaran informasi dan pengeta-

huan tentang pembangunan desa.

16 Mengembangkan Model Pendampingan Desa Asimetris di Indonesia, Policy Paper, IRE – KSI, 2016
17 Resolusi Desa untuk Penataan Sawit Rakyat, Policy Brief, IRE – KEHATI, November 2018
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f. Review dan perbaikan kebijakan dan anggaran daerah untuk peningkatan kapasitas 
sumberdaya manusia desa.

g. Penyusunan peta jalan pemerintah daerah untuk pemberdayaan desa dalam kerang-
ka peran pembinaan dan pengawasan.

Dalam menjalankan program tersebut, pemerintah pusat mestinya mendorong efektivitas 
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan 
kepada desa. Di sisi lain, pemerintah penting untuk mengoptimalkan peran unit-unit 
pelatihan yang selama ini sudah ada, misalnya Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) 
yang ada di daerah. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perombagan 
kurikulum pelatihan yang ada dan menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat yang 
selama ini memiliki perhatian kepada desa. 
2. Pendampingan Desa
Pada isu pendampingan desa direkomendasikan beberapa program berikut ini, yaitu: 

a. Evaluasi kebijakan dan implementasi program pembinaan dan pengawasan pemer-
intah pusat dalam pelaksanaan UU Desa;

b. Evaluasi program pendampingan desa dan penyusunan roadmap exit strategy pen-
dampingan desa;

c. Memfasilitasi daerah dalam penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan penga-
wasan pelaksanaan UU Desa yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat;

d. Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan dan pen-
gawasan pelaksanaan UU Desa.

Sebagai langkah awal, pemerintah daerah kabupaten/kota penting untuk melakukan 
pemetaan kapasitas desa, masalah-masalah yang dihadapi desa, dan peluang serta 
tantangan yang ada di desa yang mendesak untuk segera diselesaikan. Pemetaan ini penting 
dilakukan agar kabupaten memiliki data base karakteristik desa sebagai pijakan untuk 
menentukan kebutuhan kapasitas pendamping yang dibutuhkan desa. Dengan demikian 
pendampingan tidak semata-mata untuk hal-hal yang bersifat administratif semata, lebih 
daripada itu pendampingan yang dilakukan juga untuk pengorganisasian masyarakat desa 
sehingga mereka menjadi lebih berdaya. 
3. Penataan Batas Desa
Rekomendasi untuk isu penataan batas desa adalah sebagai berikut, yaitu:

a. Audit terhadap pelaksanaan regulasi dan pelaksanaan penetapan, penegasan, dan 
pengesahan batas wilayah administratif desa.

b. Program penetapan batas desa partispatif.
c. Penyusunan roadmap pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa  (PPBDe-

sa)
d. Fasilitasi desa dan Pemda Kabupaten/Kota untuk mengakses peta dasar dan pen-

gadaan Peta Penetapan Batas Desa yang dilengkapi peta tematik desa
e. Monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

penataan batas desa.
Untuk mempercepat proses penataan batas desa ini, pemerintah penting untuk mendorong 
keterlibatan berbagai pihak (masyatakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, 
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dan lembaga-lembaga wali data) untuk terlibat dalam proses penataan batas desa. Ada dua 
langkah utama yang perlu didorong, yaitu membuka akses publik agar bisa mendapatkan 
peta dasar yang sekarang ini dimiliki pemerintah dan mendorong dilakukannya pemetaan 
partisipatif termasuk terbangunnya kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antar desa yang 
saling berbatasan. 
Selain rekomendasi berkaitan dengan isu-isu strategis sebagaimana diuraikan tadi, naskah 
sanding ini juga merekomendasikan kepada Bappenas sebagai Tim Penyusun Rancangan Awal 
RPJMN 2020 – 2024. Pertama, memasukkan tiga isu strategis dalam agenda pembahasan 
Musrenbang. Setelah Bappenas menyusun rancangan awal RPJMN 2020 – 2024, tahap 
selanjutnya adalah naskah rancangan akan dibahas dalam forum musrenbang regional dan 
musrenbang nasional. Karena itu kami memandang agar di kedua forum tersebut penting 
dilakukan pembahasan secara khusus ketiga isu tersebut agar mendapatkan perhatian 
yang lebih mendalam dari kementerian/lembaga di pemerintah pusat, pemerintah daerah 
provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat secara luas. 
Kedua, memasukkan tiga isu strategis desa ke dalam bagian (chapter) tersendiri pada 
sistematika RPJMN 2020-2024. Pada naskah rancangan awal yang telah disusun Bappenas, 
desa tidak menjadi bagian tersendiri sebagaimana halnya RPJMN 2015 – 2019. Rancangan 
RPJMN 2020 – 2025 memasukkan desa menjadi sub di dalam bidang-bidang yang dirancang 
secara sektoral. Karena itu, kami mengusulkan ketiga isu tersebut sebaiknya menjadi bagian 
tersendiri dalam sistematika RPJMN 2020 – 2024, atau tidak masuk dalam isu sektoral 
seperti rancangan awal yang ada saat ini.
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