
Sarasehan Gotong Royong Meluruskan Jalan Desa 

Hari ini, Sabtu 21 Juli 2018, sejumlah aktivis pegiat desa yang sebagian besar adalah penggagas 

lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, menyelenggarakan kegiatan sarasehan bertajuk 

“Gotong Royong Meluruskan Jalan Desa”. Kegiatan ini merupakan proses udar gagasan dan 

berbagi cerita dari mereka yang dulu menggagas lahirnya UU Desa, para pegiat desa, mereka 

yang duduk di pemerintah pusat, daerah, dan desa. Dari proses udar gagasan tersebut, diharapkan 

akan terpetakan persoalan-persoalan krusial pelaksaan UU Desa dan rumusan agenda-agenda 

perbaikan UU Desa yang sesuai dengan mandat, nilai serta semangat UU Desa.  

Sarasehan ini diselenggarakan secara gotong royong oleh sembilan lembaga yang selama ini 

memiliki perhatian serius pada desa. Kesembilan lembaga tersebut adalah IRE (Institute for 

Research and Empowerment), Forum Pengembangan dan Pembaharuan Desa (FPPD), Sanggar 

Maos Tradisi (SMT), STPMP APMD, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK), Forum 

Masyarakat Sipil (Formasi) Kebumen, Asosiasi untuk Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial 

(ADEMOS) Bojonegoro, Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA), dan Jarkom Desa. 

Sarasehan dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 Juli 2018 mulai jam 09.00-16.00 WIB di Sanggar 

Maos Tradisi (SMT), Karanglo Baru blok C, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.  

Sejumlah nama pegiat desa dan pejabat publik hadir pada sarasehan di antaranya Budiman 

Sujatmiko (DPR RI), Ari Dwipayana (Staf Khusus Presiden), Anwar Sanusi (Sekjen Kementrian 

Desa dan PDTT), dan Taufik Madjid (Dirjen PPMD Kemendesa PDTT). Selain itu, sejumlah 

aktivis NGO, Ormas, dan akademisi juga hadir di antaranya Arie Sudjito, Susetiawan, Sutoro 

Eko, Yando Zakaria, Yusuf Murtiono, Farid Hadi, dan Sunaji Zamroni. Serta dari kalangan 

asosiasi pemerintahan desa, pemerintahan desa, dan pendamping desa dari sejumlah daerah yaitu 

Semarang, Kebumen, Banyumas, Pekalongan, Tasikmalaya, Sleman, Ngawi, Gunungkidul dan 

lain-lain.  

Selanjutya, acara inti dimulai oleh Mas Farid selaku fasilitator sarasehan. Diharapkan sarasehan 

akan dapat memberikan resolusi perubahan bagi pembangunan desa. Sesi pertama diawali 

dengan penyampaian udaran gagasan dari Pak Anwar Sanusi. 

Pak Sekjen: 



ü Term meluruskan “jalan desa” dapat dimaknai dalam banyak sisi seperti secara harfiah 

sebagai satu program yang ditujukan untuk membangun desa. Beliau mencontohkan 

membangun jalan sebagai salah satu bentuk membangun desa.  

ü Dengan hadirnya UU Desa, banyak keinginan dan harapan yang digantungkan. Yang kita 

cari adalah hal yang benar dari praktik UU Desa, bukan pembenaran atas praktik yang 

telah dijalankan. 

ü Hal yang spektakuler dalam pemerintahan Jokowi adalah dengan membentuk Kementrian 

Desa yang bersinggungan dengan Kementrian PDTT. Berdasarkan dialog yang dilakukan 

disepakati bahwa urusan pemerintahan diatur oleh Kemendagri dan sisanya dikawal oleh 

Kemendesa.  

ü Dana desa sebagai hal krusial dalam UU Desa selanjutnya diatur oleh Kemenkeu. Dalam 

praktiknya, beberapa lembaga yang ada d legislatif saling bertanya terkait pelaksaan UU 

Desa. Berdasarkan konteks tersebut, diperlukan adanya institutional arrangement.  

ü Dana desa dalam penyalurannya juga sudah menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini 

didukung dengan capaian kuantitatif yang berhasil dicatat oleh lembaga yang berwenang. 

ü Terdapat beberapa hal yang perlu dicatat dengan lahirnya UU Desa diantaranya 

meningkatnya demokratisasi di level desa, meningkatnya partisipasi, dan penguatan 

institusi lokal di desa serta spirit desa untuk berkembang pun meningkat.  

ü Nantinya dalam pemerintahan yang baru, tidak akan ada bongkar pasang pemerintahan. 

Banyak konsolidasi yang harus dilakukan untuk menyongsong perubahan. Semakin 

banyak instansi yang mengurusi, justru semakin tidak terurus. 

Respon: 

ü Dalam tiga tahun implementasi, masih banyak hal yang perlu dibereskan. Hal ini sejalan 

dengan semangat UU Desa dalam mendorong kemandirian desa. Tidak hanya kemadirian 

saja yang didorong, inklusi sosial juga menjadi satu hal yang perlu untuk diwujudkan. 

Faktanya 60 desa masih berada di status tertinggal. Hal itulah yang menjadi pembenarana 

terkait pembangunan sarana fisik yang ada di desa.  

ü Sampai tahun 2018, telah banyak capaian yang kita peroleh. Hal ini didorong dengan data 

yang dikeluarkan oleh BPS. Kita memerlukan prototype dalam membangun desa 

(prioritas pembangunan desa). 



ü Banyak program yang dicanangkan oleh pemerintah yang gagal dijalankan oleh pemdes. 

Akademi desa merupakan ruang bagi desa untuk belajar bersama, mempertukarkan 

informasi dan gagasan yang dimiliki oleh warga desa. 

Sunaji Zamroni: 

ü UU Desa perlu “dionceki” sehingga diperoleh pemahaman yang baik tentang UU Desa.  

ü Acara ini diharapkan akan mampu memberikan pemahaman dan cara pandang baru 

dalam memahami kedaulatan dan kesejahteraan desa. 

ü Sarasehan bertujuan untuk mengkritik sekaligus mengapresiasi setiap praktik yang sudah 

dilaksanakan.  

ü  

Unsur BPD dari Ngawi: 

Ø BPD mengalami kesulitan dalam memainkan peran. Terdapat situasi yang seolah 

memarginalkan keberadaan dan peran BPD. Terdapat bias dalam menjalanan 

pemerintahan. Hal ini disebabkan karena “kuatnya hegemoni” rezim Orde Baru. Hal ini 

semakin diperparah dengan gagalnya pemerintah desa dalam membaca Musdes sebagai 

media “merancang desa”.  

Pak Wartoyo dari Gunungkidul: 

ü PKT menjadi problem baru yang dirasakan oleh pemdes. Program PKT baru diluncurkan 

saat RKP Desa sudah disusun. Hal ini tentunya memaksa pemdes mengubah RKPDes 

yang sudah disusun. 

ü Tunjangan pemdes dipisahkan dari uang kegiatan atau pembangunan fisik.  

Pak Bayu dari Banyumas: 

ü Hakikat UU Desa adalah bagaimana mengorganisisr masyarakat dan ide masyarakat. 

ü Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, terdapat banyak hal teknis birokratis yang 

membebani desa.  

ü Perlu ada upaya peningkatan kapasitas BPD dalam mendukung tata kelola pemerintahan 

desa.  



ü Terdapat hal yang pelu didialogkan dalam proses Musdus sehingga seluruh aspirasi 

masyarakat dapat tersalurkan. Dengan kata lain, pengorganisasian menjadi kunci 

pembangunan desa. 

Mas Darori: 

ü Terdapat persoalan struktural serius yang dihadapi oleh desa. Pertama terkait dua 

kementrian yang mengawal UU Desa dan kedua proses sosialiasasi dan internalisasi yang 

belum selesai. Ketidakpahaman dalam membaca UU Desa berdampak pada proses 

musdus yang dilaksanakan oleh desa.  

ü Belum banyak kabupaten yang mengawal isu membangun desa. Persoalan tersebut dapat 

dijawab melalui pemberian pendampingan bagi desa.  

ü Hal yang paling dasar ialah memahami bahwa UU Desa tidak hanya membicarakan 

tentang Dana Desa, tetapi lebih dari itu bagaimana kemadirian desa dapat ditingkatkan.  

Ikhwan: 

ü Satu cerita menarik yang muncul ialah lahir calo RPJMDEs. RPJMDes yang lahir 

tersebut nantinya sangat mempengaruhi kerja pemdesa. 

ü Pemberian pedomana pelaksanaan UU Desa bagi desa.  

Aziz Bojonegoro: 

ü UU Desa dijalankan dengan baik di desa. Akan tetapi, muncul persoalan setelah lahirnya 

Padat Karya Tunai. Program yang dicanangkan oleh presiden bertentangan dengan 

praktik yang selama ini dijalankan oleh desa. Warga desa menjadi sangat money oriented.  

Juari APMD: 

ü Bagaimana mengubah RKPDes sehubungan dengan lahirnya Padat karya Tunai. 

ü Sistem perencanaan desa juga mendapatkan dampak dari lahirnya program tersebut.  

ü Beberapa perubahan yang terjadi setelah lahirnya Padat Karya Tunai dapat dilihat dari 

lunturya kearifan lokal.  

Mas Yusuf: 

ü Tidak banyak kabupaten yang membangun rezim berdesa atau UU Desa.  



ü Beberapa pihak dan desa menganggap telah mampu mengimplementasikan Permedagri. 

ü Beberapa desa di Kebumen telah memiliki kesadaraan terhadap pentingnya membangun 

ruang partisipasi dan menghargai hasil konsesnsus. Hal ini terkait dengan lahirnya Padat 

Karya Tunai.  

ü Perspektif dalam UU Desa seperti tentang perempuan dan inklusifitas menjadi satu PR 

besar yang harus dikerjakan. 

Pak AAGN Dwipayana: 

ü Saat kita membicarakan tentang desa, sesungguhnya kita sudah meletakkan desa sebagai 

sumbu pembangunan. Hal itu menjadi satu perubahan  cara berpikir tentang membangun 

desa.  

ü Pertanyaan kedua yang muncul ialah bagaimana pemimpin mampu membawa arah dan 

kerangka pembangunan, diperlukan reform dalam membangun desa yang 

menitikberatkan pada dampak dari reform tersebut.  

ü Hal yang utama dilakukan ialah dengan menyusun konsolidasi budget yang lebih jelas. 

Kita memiliki permasalah di persoalan fragmented institution dan fragmented budget. Hal 

ini ditujukan agar konsolidasi desa bias lebih kuat. 

ü Dana desa -> Tidak ada hubungan antara besarnya dana yang diterima dengan 

pengurangan angka kemiskinan. Hal itu menimbulkan keresahan bagi presiden. 

ü Model yang bisa dicoba adalah dengan memfokuskan desa yang harus digarap bersama. 

Hal ini berdampak pada lahirnya program yang memberikan impact besar bagi desa.  

ü Bagaimana membuat program yang berjalan memberikan dampak bagi 40% lapisan  

terbawah. Hal ini terkait dengan potensi krisis ekonomi global-> PKH. Banyak program 

yang belum terfokus pada sasaran.  

ü Kita belum fokus dalam menentukan sasaran dari program. Sehingga dampak dari 

program belum bisa dirasakan oleh semua pihak. 

ü Menurunnya angka kemiskinan belum menyelesaikan masalah ketimpangan yang ada. 

Ketimpangan yang ada di desa justru mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena 

kalangan atas 20% bergerak lebih cepat dibandingkan dengan pencapaian 40% lapisan 

bawah. Hal ini menjadi PR bagi kita dan kita pun perlu diskusikan lagi mengapa 

pertumbuhan ekonomi 20% lapisan atas bergerak lebih cepat. 



ü Konteks tersebut menjadi latar belakang lahirnya tiga program berkeadilan: 

1. Distribusi asset 

2. Reforma agrarian 

3. Akses terhadap perhutanan sosial 

ü Human resources juga menjadi PR yang harus diselesaikan dalam membangun desa. 

Warga desa perlu dibuat siap untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat.  

Dina Mariana: 

ü Kebijakan yang senantiasa berubah membuat penganggaran desa senantiasa berubah. Hal 

ini berdampak pada hilangnya semangat pemberdayaan masyarakat. 

ü Antara satu lembaga dengan lembaga yang lain tidak sinergi sehingga terkadang tidak 

jelas dalam menjalankan regulasi 

ü Lemahnya pembinaan dan pengawasan supradesa 

ü Rendahnya kualitas pemdes 

Pak Sus: 

ü Adanya UU menjadikan desa memiliki proses dalam pembangunan.  

ü Sayangnya, marwah UU Desa tidak dipahami dengan baik oleh warga desa.  

ü Terdapat kecurigaan yang muncul dengan naiknya angka kesenjangan yang ada di desa. 

“jangan-jangan”, pembangunan yang dilakukan hanya dirasakan oleh 40% kalangan atas, 

sedangkan 40% kalangan bawah tidak merasakan. 

Tri Wulansari:  

ü Tidak semua desa menjadi subjek pembangunan, bahkan terdapat desa yang menjadi 

korban regulasi.  

ü Desa memerlukan pendamping desa yang kompeten dan mumpuni sehingga proses 

pendampingan dapat berjalan dengan optimal. 

ü Kurangnya sosialisasi dari supradesa terkait pentingnya penganggaran desa.  

Pak Budiman Sujatmiko 

ü Konteks menjadi hal kunci dalam membaca UU Desa 

ü Social capital menjadi kurang penting tanpa diimbangi dengan social networking 



ü Manusia didikte oleh alam mentalnya.  

ü Logika jejaring sosial 

ü Kemiskinan universal 

ü Dalam suatu Negara minimal harus memiliki 3 elemen dalam pelaksanaannya.  

Mas Arie: 

ü Kedudukan dan kewenangan 

ü Kita perlu kepala desa yang tidak cengeng dalam membangun desa. 

ü Kekuasaaan yang real adalah kekuasaan yang ada di desa.  

ü Problem tata kelola menjadi satu hal yang perlu dikoreksi.  

ü Tiga aspek dalam pembangunan desa: rekognisi, redistribusi, dan otorisasi.  

Sutoro Eko: 

ü Dua kata kunci untuk Kebumen adalah konsolidasi dan negosiasi. Makna dan konteks 

konsolidasi dan negosiasi dijawab dengan menyampaikan sejarah. 

ü Yang menjadi fokus bukan lagi administrasi yang kecil, tetapi pada sumberdaya yang 

lebih luas.  

ü Desa bukan mahluk enonomi, tetapi dia adalah mahluk sosial.  

ü BUMDesa harus kita maknai untuk membongkar isolasi yang ada di desa. 

ü Gotong royong tidak boleh diisolasi dengan nilai-nilai komunalisme.  

ü Isolasi: mengubah gotong royong berdasarkan kerja paksa menjadi kerja konsolidasi. 

ü Dekolonisasi: Dana desa menjadi instrumen pangreh praja melakukan subordinasi 

terhadap warga desa.  

ü Kita perlu paham dan mampu mendefinsikan makna isolasi sehingga kita bisa keluar dari 

baying-bayang isolasi.  

Pak Yando: 

ü Berbicara tentang desa di Indonesia bukanlah persoalan remeh.  

Ø UU Desa sudah mampu menghancurkan batas yang dirasakan oleh desa. Desa 

juga mampu menjadi go global and go financial.  Desa akan menjadi promotor 

rasionalitas.  

ü Bagaimana Negara hadir? -> Memperkuat daulat rakyat 



ü Kalo disangkutkan lebih jauh berbicara tentang desa berarti berbicara tentang 

keberlanjutan suatu Negara.  

ü Yang merasa senang dengan adanya UU Desa adalah warga desa, tetapi pihak lain tidak 

merasakan kesenangan tersebut. UU Desa telah merebut “porsi” yang disediakan oleh 

Negara. 

ü Jika seluruh rumus yang ada di UU Desa diterapkan, maka 70% kabupaten akan 

bangkrut.  

ü Final dari UU Desa ada di tangan legislatif. 

ü Kita tidak akan bisa belajar apabila regulasi yang ada senantiasa berubah. 

Merumuskan resolusi: 

1. Mensiasati kabupaten sebagai bagian dari strategi menerapkan UU Desa.  

2. Negosiasi dan konsolidasi dapat digunakan untuk keluar dari isolasi yang dihadapi oleh 

desa.  

3. Radikalisasi dan dekolonisasi perlu didudukkan guna memperkuat kapasitas sumberdaya 

manusianya.  

4. Harus ada moratorium untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU Desa.  

5. Harus ada keterkaitan dengan pemangku kebijakan.  

 

 

 


