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Pandemi COVID-19 telah berdampak bukan hanya pada persoalan kesehatan, me-
lainkan juga perekonomian. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia turun hingga -3,5% pada tahun 2020, artinya potensi kemiskinan dan 
ketimpangan akan semakin tinggi, dan ini terbukti dengan naiknya angka pen-
gangguran dan kemiskinan termasuk di tingkat desa. Kebijakan Dana Desa (DD) 
sebesar 72 Triliun pun diprioritaskan untuk mangatasi dampak pandemi di desa 
melalui program Bantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai, meski kebi-
jakan ini menuai banyak protes dari desa karena semakin melemahkan diskresi 
desa dalam perencanaan dan penganggaran. 

Dampak Pandemi COVID-19 di Desa

Desa Karangrejo di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang merupakan satu 
dari banyak desa yang mengalami dampak berat dari Pandemi COVID-19. Sejak 
ditetapkannya Borobudur sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO, 
mayoritas warga desa menggantungkan penghidupan dari sektor pariwisata baik 
sebagai pemandu wisata, pedagang, ojek motor, sopir VW maupun buruh di ka-
wasan Candi Borobudur. Sektor pertanian meski masih cukup luas, sayangnya 
penguasaan lahan hanya ada di segelintir masyarakat saja dan sulit untuk dapat 
diandalkan sebagai sumber penghidupan utama masyarakat.  

Saat awal Pandemi COVID-19, sekitar empat bulan lamanya warga tidak melakukan 
aktifitas ekonomi dari sektor wisata karena ditutupnya kawasan Candi Borobudur 
dan sektor-sektor wisata pendukung di sekitarnya. Hanya sebagian masyarakat 
yang memiliki sumber penghidupan alternatif sehingga mampu bertahan. Seba-
gian masyarakat yang berprofesi sebagai buruh dan pedagang di kawasan Can-
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di Borobudur terpaksa kehilangan pekerjaan dan 
menutup usaha, begitu juga dengan pelaku wisa-
ta yang harus menganggur selama pandemi (IRE, 
2020). Persoalan ini lah yang menjadikan keresahan  
bukan hanya masyarakat melainkan juga Pemer-
intah Desa yang bertanggungjawab terhadap ke-
hidupan masyarakat yang ada di Desa Karangrejo. 

Pada penghujung Tahun 2020, ada upaya Pemer-
intah Desa memfasilitasi inisiatif warga untuk 
mendorong Desa Karangrejo sebagai “Kampung 
Rempah” mengingat potensi rempah yang cukup 
besar di desa dan sebagai upaya mengembangkan 
alternatif sumber penghidupan selain dari sektor 
wisata. Program tersebut dituangkan dalam Ren-
cana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk Ta-
hun Anggaran 2021 yang pembiayaannya dibebank-
an pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APB Desa) yang salah satu komponen penguatnya 
adalah Dana Desa. 

Begitu pula dengan Desa Sendangagung yang 
memiliki basis ekonomi di sektor pertanian dan ker-
ajinan. Perekonomian masyarakat juga mengalami 
guncangan karena penurunan daya beli masyarakat 
serta keterbatasan pasar di masa pandemi. Hal yang 
sama dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan men-
dorong KWT agar dapat mengembangkan sektor 
pertanian melalui diversifikasi produk. Pemerintah 
Desa juga mengalokasikan anggaran dari APBDesa 
yang salah satu komponennya adalah DD. 

Akan tetapi pengelolaan DD seperti yang banyak 
dikeluhkan oleh Pemerintah Desa, diatur sedemiki-
an detail sehingga desa kehilangan keleluasaan. Bila 
sebelum pandemi saja setiap tahun dikeluarkan Per-
mendes tentang prioritas penggunaan DD, di masa 
pandemi kebijakan tersebut bahkan sudah mewa-
jibkan alokasi DD dengan peruntukkan tertentu. 
Selain persoalan keterbatasan kewenangan dalam 
penggunaan DD, Pemerintah Desa juga dihadap-
kan pada tantangan semakin minimnya DD untuk 
alokasi pemulihan dampak pandemi. Program yang 
dirancang harusnya dapat dilaksanakan dengan 
cepat untuk menciptakan sumber penghidupan 
alternatif masyarakat yang terdampak pandemi, 
kenyataannya harus didesain multiyears karena ter-
batasnya anggaran desa.

Kebijakan DD di Masa Pandemi: 
Melampaui Kewenangan Desa

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan serangkaian 
kebijakan ekonomi untuk pemulihan dampak pan-
demi, termasuk kebijakan prioritas penggunaan DD 
melalui Permendesa Nomor 11 Tahun 2020 yang te-
lah mengalami beberapa kali revisi hingga Permendes 
PDTT No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2020. Sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2020, 
Dana Desa TA 2020 mengalami penyesuaian men-
jadi sebesar Rp71,19 triliun dari sebelumnya sebe-
sar Rp72 triliun, atau berkurang sebesar Rp810 mil-
iar. Penyesuaian tersebut turut berpengaruh pada 
penurunan jumlah DD yang diterima oleh desa (Ke-
mendes, 2020). 

Selain terjadi penurunan alokasi DD, kebijakan ten-
tang prioritas penggunaan DD juga telah mempen-
garuhi perencanaan pembangunan desa, termasuk 
upaya desa dalam pemulihan dampak pandemi. 
Berdasarkan prioritas penggunaan DD untuk Tahun 
2020 dan 2021, desa diperintahkan untuk menga-
lokasikan DD sebesar maksimal 35% untuk Bantu-
an Langsung Tunai (BLT) yang diperuntukkan bagi 
keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang 
belum mendapatkan program bantuan dari Pe-
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merintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Se-
lain itu, Kemendes juga menghimbau DD untuk 
membiayai program Padat Karya Tunai (PKT) yang 
difokuskan pada pembangunan sarana prasarana 
perdesaan. Pemerintah Pusat juga mengatur jenis 
kegiatan yang termasuk dalam kategori penanga-
nan COVID-19, antara lain: (i) pengadaan bahan ke-
butuhan pokok bagi penduduk Desa terdampak; (ii) 
pengadaan bahan-bahan/alat-alat kesehatan; dan 
(iii) kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 

Kebijakan mengenai prioritas penggunaan DD bagi 
desa sesungguhnya bukan hal baru, karena sejak 
lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, tercatat cukup ban-
yak regulasi turunan yang memandatkan desa un-
tuk mengalokasikan anggaran dari DD untuk pro-
gram-program sektoral, baik yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 
Sebelum terjadinya Pandemi COVID-19, tidak sedikit 
kementerian yang menitipkan program-programn-
ya untuk dibiayai dengan DD, seperti: program dari 
Kementerian Kesehatan yaitu penanggulangan gizi 
buruk (stunting). Bahkan saat ini di tengah desa disi-
bukkan dengan upaya pemulihan ekonomi, muncul 
lagi kebijakan baru dari Pemerintah Pusat tentang 
Sustainable Development Goals Desa (SDG’s Desa) 
yang juga membebankan target pencapaian SDG’s 
kepada desa dengan memanfaatkan DD. 

Desa seoalah menjadi “tempat sampah” bagi Pe-
merintah Pusat dan Daerah untuk membuang se-
jumlah program yang menjadi tanggung jawab ke-
menterian dan OPD dengan mengandalkan Dana 
Desa. Dana Desa yang hanya berkisar Rp 800 juta 
hingga Rp 1 Miliar menjadi terasa sangat kecil keti-
ka mendapat titipan beragam program.  Desa pun 
tidak kuasa menolak karena kebijakan tersebut se-
lain dikeluarkan oleh struktur kekuasaan yang lebih 
tinggi.

Belenggu Dana Desa memang bukan barang cerita 
baru dalam implementasi UU Desa, bahka terhitung 
sejak dikeluarkannya Permendes PDTT No. 5 Tahun 
2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2015, diketahui bahwa setiap tahunnya 
keluar kebijakan serupa dengan prioritas yang terus 
berubah dan diatur secara sentralistik oleh Pemer-
intah Pusat. 

Desa sebagai Ujung Tombak 
Pemulihan Dampak Pandemi

Belajar dari semangat Desa Karangrejo dan Desa 
Sendangagung untuk mengatasi persoalan pen-
gangguran di desa sebagai dampak dari Pandemi 
COVID-19, desa seharusnya mampu mengidentifi-
kasi persoalan yang dihadapi dan menemukan jalan 
terang untuk menyelesaikan masalah kemiskinan 
dengan memanfaatkan sumber daya lokal, terma-
suk aset finansial sebagai salah satu jenis aset untuk 
mengembangkan sumber penghidupan baru mau-
pun alternatif di masa pandemi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dana Desa seharusnya dimaknai sebagai hak desa 
yang pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai den-
gan kebutuhan lokal dan diputuskan melalui musy-
awarah desa dalam kerangka kewenangan desa. 
Begitu juga ketika masa pandemi saat ini, desa 
menghadapi tantangan yang beragam dan mem-
butuhkan respon cepat untuk pemulihan dampak 
pandemi, khususnya di bidang ekonomi untuk 
mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran 
yang meningkat.

Praktek baik di Desa Karangrejo memberikan con-
toh bahwa desa memiliki kapasitas dalam mengem-
bangkan sumber penghidupan alternatif di masa 
pandemi dan dukungan dana desa dibutuhkan 
untuk percepatan pemulihan dampak Pandemi 
COVID-19. Namun seperangkat regulasi yang bersi-
fat sentralistik telah memangkas kewenangan desa 
dalam penggunaan Dana Desa, sehingga Pemer-
intah Desa hanya memiliki sedikit diskresi dalam 
menggunakan dana tersebut untuk mendukung 
Program Kampung Rempah yang lahir dari inisiat-
if warga sebagai sumber alternatif penghidupan di 
tengah melemahnya sektor wisata karena dampak 
Pandemi COVID-19. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Policy Brief ini 
merekomendasikan pentingnya kebijakan yang 
dapat mendukung implementasi UU Desa secara 
benar guna percepatan pemulihan dampak Pan-
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demi COVID-19 di tingkat desa. Pertama, Pemerin-
tah Pusat penting memperhatikan asas rekognisi 
dan subsidiaritas dalam pengaturan desa, termasuk 
dalam penyusunan kebijakan tentang dana desa. 
Desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan 
keuangan desa sehingga tidak dapat diatur seperti 
kebijakan spesific grant. 

Kedua, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ke-
wenangan yang dimiliki berkewajiban melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan 
keuangan desa, termasuk pemanfaatan DD. Evalua-
si Rencana APBDesa yang dilakukan oleh Pemerin-
tah Kabupaten setiap tahunnya sebelum penetapan 
APBDesa dapat menjadi momentum bagi Pemer-
intah Kabupaten melalui Camat untuk memfasili-
tasi desa dalam merumuskan program pemulihan 
dampak Pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan 
DD.

Ketiga, Pemerintah Desa diharapkan mampu mela-
hirkan kebijakan yang inklusif melalui program 
pengembangan ekonomi yang dapat menciptakan 
lapangan kerja untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dalam rangka pemulihan dampak PAN-
DEMI COVID-19.
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