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Policy Paper 

Rancangan Undang-undang Desa1 

 

 

 

 

Peraturan bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatunya  

membutuhkan peraturan.  Peraturan yang baik tidak serta  

merta membuahkan kebaikan, tetapi peraturan yang  

buruk  pasti dengan cepat membuahkan keburukan. 

 

 

 

Latar Belakang 

Semesta desa adalah semesta yang paradoks. Desa sebenarnya mempunyai 

sejarah yang lebih tua dan panjang daripada Republik Indonesia. Indonesia adalah 

sebuah negeri agraris yang berbasis desa. Desa merupakan bagian penting dari 

republik, setidaknya secara statistik mayoritas rakyat Indonesia hidup di desa dan 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Tetapi semesta ketatanegaraan dan 

pembangunan Indonesia selalu meminggirkan (marginalisasi) desa, sehingga 

menimbulkan ketergantungan, kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan desa. 

Sepanjang enam dekade, Republik Indonesia tidak mempunyai regulasi tentang desa 

yang kokoh, legitimate dan mampu menjawab sisi paradoks yang melekat pada desa. 

Sejak 1948 hingga sekarang, Undang-undang yang mengatur desa silih berganti dan 

mengalami bongkar-pasang, tetapi semuanya tidak memperlihatkan perubahan dan 

kemajuan yang bermakna untuk membangun harkat-martabat desa.  

Kini di bawah payung UU No. 32/2004, desa tetap menghadapi berbagai level 

dan bentuk permasalahan.  Pertama, masalah kemandirian atau otonomi desa.  Sejak 

lahir UU No. 22/1999 otonomi (kemandirian) desa selalu menjadi bahan perdebatan 

dan bahkan menjadi tuntutan riil dari bawah, tetapi sampai sekarang belum 

terumuskan visi (roh) bersama apa makna otonomi desa. Apakah yang disebut 
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otonomi desa adalah “otonomi asli” sebagaimana menjadi sebuah prinsip dasar yang 

terkandung dalam UU No. 32/2004, atau otonomi yang disentralisasikan seperti 

halnya otonomi daerah? Otonomi asli sering dikemukakan banyak pihak tetapi 

substansinya tidak jelas. Ada banyak kalangan bahwa otonomi desa berdasar otonomi 

asli, yang berarti desa mengurus sendiri sesuai dengan kearifan dan kapasitas lokal, 

tanpa intervensi dan tanggungjawab negara. Tetapi juga ada banyak pandangan bahwa 

sekarang otonomi asli itu sudah hilang sebab semua urusan pemerintahan sudah 

menjadi milik negara; tidak ada satupun urusan pemerintahan yang luput dari 

pengaturan negara. Bagi banyak kalangan yang sudah melampui (beyond) cara 

pandang otonomi asli menyampaikan dan menuntut pemberian (desentralisasi) 

otonomi kepada desa dari negara, yakni pembagian kewenangan dan keuangan yang 

lebih besar.  Tetapi pandangan ini juga menghadapi resistensi dari kalangan lain. Para 

penolak desentralisasi desa mengatakan bahwa desa tidak siap menjalankan 

kewenangan (otonomi) dalam jumlah yang besar karena keterbatasan sumberdaya 

desa; atau pemberian kewenangan dan keuangan yang besar kepada desa justru akan 

menciptakan otonomi kebablasan yang bakal merusak desa.  

Konsep kemandirian dan pemberdayaan sebenarnya telah menjadi wacana dan 

kebijakan resmi pemerintah, tetapi tindakan yang lebih menonjol adalah kombinasi 

antara kontrol dan bantuan. Pendekatan kontrol dilakukan oleh pemerintah supradesa 

untuk menanamkan kewajiban, kedisiplinan dan loyalitas desa terhadap negara. 

Pendekatan ini diutamakan atas dasar cara pandang bahwa desa tidak siap atau tidak 

mampu, sehingga desa tidak perlu memperoleh penghargaan, hak, kesempatan dan 

kepercayaan.  Berbagai bantuan (bantuan sosial, bantuan langsung masyarakat, 

bantuan langsung tunai, dan sebagainya) mengalir pada desa untuk menyertai kontrol, 

sebagai representasi bahwa pemerintah mempunyai karakter budiman. Tetapi 

bantuan yang tidak disertai dengan right based approach itu  tidak menciptakan desa 

menjadi berdaya dan mandiri, sebaliknya justru menciptakan ketergantungan desa 

pada pemerintah.  

Kedua, masalah keberagaman desa. UU No. 5/1979 adalah regulasi tentang desa 

yang menciptakan keseragaman dan sekaligus mematikan keberagaman desa-desa 

dan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Desa-desa dan masyarakat adat di 

Luar Jawa menuding UU itu sebagai bentuk Jawanisasi, yakni memaksakan model desa 

di Jawa untuk diterapkan secara seragam ke seluruh Indonesia. UU No. 22/1999 dan 

UU No. 32/2004 sangat sadar akan isu penyeragaman di masa lalu itu, sehingga kedua 

UU itu mengedepankan keberagaman sebagai sebuah prinsip dasar pengaturan desa. 

Namun keberagaman itu hanya terbatas pada nomenklatur dan simbolik. Desa-desa di 

Aceh telah berganti menjadi gampong, di Sumatera Barat kembali ke nagari, beberapa 

daerah di Kalimantan Timur mengganti desa menjadi kampung, di Sulawesi Utara 

kepala desa berubah menjadi hukum tua, di Jawa Tengah selatan dan DIY kepala desa 

diganti dengan lurah desa, di Jawa Tengah Utara kepala desa dikembalikan ke petinggi, 

di Maluku kembali ke negeri, di Papua desa menjadi kampung dan seterusnya. 

Perubahan ini hanya pergantian nama, tetapi isinya sama.  

Disain kelembagaan yang diambil oleh undang-undang tetap desa baku (default 

village), sehingga kurang memberi ruang bagi optional village yang sesuai dengan 

keragaman lokal.  Tipologi desa yang beragam tidak ditegaskan dalam undang-undang. 
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Format bakunya adalah desa administratif  (the local state government) atau disebut 

orang Bali sebagai Desa Dinas, yang tentu bukan desa adat yang mempunyai otonomi 

asli (self governing community) dan bukan juga desa otonom (local self government) 

seperti daerah otonom. UU No. 32/2004 jelas tidak menempatkan desa pada posisi 

yang otonom, dan tidak membolehkan terbentuknya desa adat sendirian tanpa 

kehadiran desa administratif. Baik UU No. 22/1999 maupun UU No. 32/2004 hanya 

menempatkan desa sebagai bagian (subsistem) pemerintahan kabupaten/kota, 

sehingga muncul disain kelembagaan dan kesan “otonomi dalam otonomi”.   

Ketiga, masalah kerakyatan atau demokrasi. Semua desa di Indonesia 

mempunyai pengalaman yang panjang dengan demokrasi komunitarian. Demokrasi 

seperti ini mengutamakan  nilai-nilai kebaikan bersama daripada kebebasan individu, 

kepemilikan secara kolektif, demokrasi terpimpin, model pengambilan keputusan 

secara musyawarah (deliberative democracy). Demokrasi terpimpin artinya 

masyarakat desa mempunyai pemimpin lokal yang kuat, bertanggungjawab, 

berwibawa, merakyat dan membela kepentingan rakyat.  Semua desa di Indonesia juga 

mempunyai tradisi musyawarah secara kolektif untuk memilih pemimpin hingga 

distribusi sumberdaya.  

Tetapi pengalaman demokrasi komunitarian itu lambat laun terkikis setelah 

desa mengalami modernisasi, intervensi dari pemerintah kolonial maupun pemerintah 

Republik Indonesia. Kompetisi berbasis kebebasan individu menggantikan kebaikan 

bersama, pemimpin lokal berubah dari pemimpin rakyat menjadi kepanjangan tangan 

negara, demokrasi deliberatif yang talk centris berubah menjadi demokrasi perwakilan 

yang voting centris, dan seterusnya. 

Hakekat demokrasi desa senantiasa diperdebatkan oleh banyak kalangan.  

Pertanyaan yang selalu muncul adalah bagaimana makna demokrasi substansial dan 

demokrasi prosedural yang tepat dan relevan dengan konteks lokal desa? UU No. 

32/2004 tampaknya membawa hakekat demokrasi substansial yang bersifat universal 

(jika tidak bisa dibilang impor) seperti akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. 

Tentu banyak pihak menerima nilai-nilai universal ini, mengingat desa sekarang telah 

menjadi institusi modern yang mengelola barang-barang publik.  Tetapi tidak sedikit 

orang yang selalu bertanya: apakah nilai-nilai universal itu cocok dengan kondisi lokal, 

apakah orang-orang lokal mampu memahami roh akuntabilitas, transparansi dan 

partisipasi dengan cara pandang lokal, atau adakah nilai-nilai dan kearifan lokal yang 

bisa diangkat untuk memberi makna dan simbol akuntabilitas, transparansi dan 

partisipasi. Sementara perdebatan pada aras demokrasi prosedural terletak pada 

pilihan:  permusyawaratan yang terpimpin atau perwakilan yang populis.  

Keempat, masalah kesejahteraan dan keadilan. Desa sejak dulu menjadi basis 

kehidupan dan penghidupan masyarakat bawah. Tanah dan penduduk merupakan 

basis penghidupan desa, selain transfer dana dan proyek-proyek pembangunan yang 

datang dari pemerintah. Lebih dari 60% penduduk republik ini hidup dalam lingkup 

desa. Hamparan tanah merupakan aset utama bagi desa yang digunakan untuk banyak 

kepentingan: tempat pemukiman penduduk, lahan pertanian, fasilitas publik, lahan 

perkebunan, lahan dan bangunan untuk pusat perniagaan, lahan industri dan lain-lain. 

Di atas hamparan tanah itu, penduduk desa membentuk kesatuan masyarakat, tempat 

bagi warga merajut jalinan sosial antarkerabat, antartetangga, antarteman dan 
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seterusnya. Desa juga menjadi basis politik dan unit pemerintahan. Pemerintah 

Indonesia menempatkan desa sebagai unit pemerintahan lokal yang di dalamnya 

mempunyai domain pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Masalah dasar dan abadi yang dihadapi oleh desa adalah eksploitasi tanah dan 

penduduk/rakyat yang dilakukan oleh negara dan swasta. Desa-desa di Jawa 

mempunyai tanah yang sempit tetapi dihuni oleh penduduk yang sangat besar 

jumlahnya dan padat. Tanah tidak lagi mampu menampung dan menghidupi penduduk 

desa akibat dari ledakan penduduk dan alih fungsi lahan secara cepat dari lahan 

pertanian menjadi lahan nonpertanian (industri, pertambangan, perumahan mewah, 

pabrik, pusat pernigaan, dan lain-lain). Desa-desa di Jawa merasakan dan mengalami 

sekian tahun lamanya dijadikan sebagai “obyek” pengaturan dan pembangunan dari 

atas. Karena luas lahan yang terbatas, maka eksploitasi yang dilakukan oleh negara 

adalah penduduk. Penduduk desa Jawa yang senantiasa dijadikan obyek eksploitasi 

mulai dari membangun Candi Borobudur, Candi Prambanan, Makam Raja-raja 

Mataram, kerja rodi, romusha, maupun dalam bentuk swadaya dan gotong royong di 

zaman republik. 

Penduduk desa-desa (atau nama lain) di luar Jawa hampir tidak mengalami 

kerja paksa seperti saudara mereka di Jawa. Desa-desa di Luar Jawa mempunyai lahan 

yang sangat luas tetapi penduduknya lebih sedikit. Yang menjadi sasaran eksploitasi 

paling utama desa-desa di Luar Jawa adalah hamparan tanah beserta isinya (hutan, 

kebun, tambang, dan lain-lain), yang hal ini menghilangkan kepemilikan komunal 

masyarakat dan meminggirkan masyarakat dari areal lahan yang telah dikuasai oleh 

negara maupun pemilik modal. Tidak hanya eksploitasi lahan, masalah lain yang 

dihadapi desa-desa di luar Jawa adalah penyeragaman yang dilakukan pemerintah 

dengan UU No. 5/1979. Sampai sekarang, di berbagai daerah, kritik terhadap 

penyeragaman masih tetap menggema. UU No. 5/1979 itu dianggap sebagai Jawanisasi 

karena melakukan penyeragaman atas seluruh masyarakat adat dengan model desa-

desa di Jawa. Akibatnya adalah hilangnya struktur pemerintahan asli, kepemimpinan 

dan kearifan lokal.  

Dampak buruk eksploitasi terhadap tanah dan penduduk desa itu mengalir 

sampai jauh dan dalam, apalagi pola pembangunan selama ini lebih mengarah pada 

wilayah perkotaan dan sektor-sektor nonpertanian. Desa tidak lagi menjadi basis 

kehidupan dan penghidupan bagi penduduk. Kemiskinan, keterbelakangan dan 

ketertinggalan selalu menjadi predikat utama yang melekat pada desa. Berdasarkan 

hitungan statistik, sekitar 40% desa dari total 70 ribu desa, mempunyai predikat 

sebagai desa tertinggal. Desa tertinggal umumnya miskin, terpencil, jauh dari 

keramaian, jarang dikunjungi pejabat, dan mengalami kesulitan akses terhadap 

pelayanan publik, informasi, modal, pasar, dan seterusnya. Dengan kalimat lain, desa 

beserta penduduknya mengalami masalah serius dalam hal “aset” (kepemilikan 

terhadap sumber-sumber penghidupan seperti tanah, sumberdaya alam, modal, 

ternak, dan lain-lain) dan “akses” (perolehan terhadap informasi, pelayanan publik, 

sumberdaya alam, anggaran, modal, lapangan pekerjaan, dll). Karena sumber 

penghidupan di desa terbatas, pada umumnya pada generasi muda melakukan 

urbanisasi ke kota atau menjadi tenaga kerja di negeri orang lain. 
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UU No. 32/2004 memang telah membawa visi kesejahteraan melalui roh dan 

disain kelembagaan otonomi daerah. Semua pihak mengetahui bahwa tujuan besar 

desentralisasi dan otonomi daerah adalah membangun kesejahteraan rakyat. 

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab besar meningkatkan 

kesejahteraan rakyat melalui kewenangan besar dan keuangan yang dimilikinya. 

Tetapi visi kesejahteraan tidak tertuang secara jelas dalam pengaturan mengenai desa. 

Berbagai pertanyaan selalu muncul terkait dengan visi kesejahteraan desa. Apakah UU 

No. 32/2004 sudah memberi amanat pemulihan dan penguatan desa sebagai basis 

penghidupan berkelanjutan (sustanaible livelihood) bagi masyarakat desa? Bagaimana 

hak-hak desa untuk mengelola sumberdaya alam lokal? Bagaimana pelayanan publik 

dan pembangunan daerah  yang memungkinkan keseimbangan pendekatan sektoral 

dengan pendekatan spasial (desa)? Bagaimana sebenarnya fungsi desa bagi 

kesejahteraan rakyat desa? Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) – yang merupakan 

anggaran sisa/residu  dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota – cukup 

memadai untuk membangun kesejahteraan rakyat desa?  

Perdebatan mengenai hakekat otonomi, keragaman, demokrasi dan 

kesejahteraan itu paralel dengan pertanyaan fundamental tentang apa esensi (makna, 

hakekat, fungsi, manfaat) desa bagi rakyat banyak. Apakah desa hanya sekadar satuan 

administrasi pemerintahan, atau hanya sebagai wilayah, atau hanya kampung tempat 

tinggal atau sebagai organisasi masyarakat lokal? Apakah desa tidak bisa 

dikembangkan dan diperkuat sebagai entitas lokal yang bertenaga secara sosial,  

berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya? 

Tampaknya naskah akademik dan batang tubuh UU No. 32/2004 tidak mengandung 

visi dan perspektif yang mampu menjawab pertanyaan fundamental itu, karena itu 

dibutuhkan pengaturan baru yang lebih utuh dan kokoh. 

 

 

Pokok-pokok Permasalahan 

 Ada permasalahan (pertanyaan) fundemental (roh, esensi dan visi), struktural 

dan disain kelembagaan (institusional) yang menjadi dasar bagi inisiatif RUU Desa. 

Secara fundamental ada beberapa pertanyaan penting yang selama ini muncul: 

• Mau dibawa kemana desa di masa depan mengingat selama puluhan tahun telah 

mengalami involusi? Apa visi transformasi untuk memperbaiki masa depan desa? 

• Apa hakekat desa dan apa hakekat otonomi desa yang selama ini diperbincangkan 

oleh banyak kalangan? Apa makna desa sebagai kesatuan masyarakat hukum? 

Apakah desa hanya sebagai wilayah, tempat tinggal penduduk, satuan 

administratif, unit pemerintahan terendah, organisasi komunitas atau sebagai 

entitas (sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum) yang menyeluruh? 

• Apa makna dan relevansi otonomi desa bagi kehidupan rakyat desa? 

• Apa prinsip-prinsip dasar yang sebaiknya dimasukkan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan penghidupan masyarakat desa? 

Secara struktural ada beberapa pertanyaan penting yang muncul: 
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• Bagaimana keluar dari ketimpangan struktural (kekuasaan dan kekayaan) antara 

negara, modal dan masyarakat desa? 

• Apa hak-hak ekonomi politik yang harus dipulihkan dan diperkuat di masa depan? 

Bagaimana memulihkan dan memperkuatnya? 

• Bagaimana mewujudkan kedaulatan rakyat di level grass roots (desa) yang menjadi 

cita-cita para founding fathers, amanat konstitusi serta kehendak rakyat? 

• Bagaimana memulihkan dan memperkuat kembali basis penghidupan 

berkelanjutan bagi masyarakat desa yang selama ini telah mengalami involusi? 

Secara institusional ada beberapa pertanyaan penting: 

• Bagaimana kedudukan (posisi) desa yang tepat dalam konteks ketatanegaraan dan 

semesta desentralisasi di Indonesia? Apakah desa berada dalam subsistem 

pemerintahan kabupaten/kota atau sebagai subsistem NKRI? 

• Bagaimana format otonomi desa yang tepat di tengah keragaman (adat, budaya, 

geografis, kemajuan, dan lain-lain)? Bagaimana pula memaknai dan 

mengakomodasi “otonomi asli” desa? 

• Bagaimana skema pembagian (penyerahan) kewenangan, perencanaan dan 

keuangan kepada desa?  

• Bagaimana relasi antara pemerintah nasional, provinsi, kabupaten/kota, 

kecamatan dan desa yang memungkinkan penguatan otonomi desa?  

• Bagaimana posisi dan peran desa dalam skema pembangunan nasional dan 

pembangunan derah yang memungkinkan desa dan masyarakat menjadi subyek 

yang mandiri dan kuat?  

• Apa tanggungjawab dan fungsi keberadaan pemerintah desa bagi masyarakat 

desa? Bagaimana keberadaan pemerintahan desa diperkuat sebagai basis 

demokrasi politik, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat desa? 

• Apa sumber-sumber ekonomi yang seharusnya diserahkan dan dikembangkan 

sebagai penopang basis penghidupan masyarakat, pembangunan dan 

kesejahteraan? 

• Apa makna, prinsip dasar dan format demokrasi yang tepat di aras desa yang 

memungkinkan tumbuhnya pemerintahan desa yang kuat dan rakyat desa yang 

berdaulat? Apakah model demokrasi permusyawaratan atau demokrasi 

perwakilan? Bagaimana pula memperkuat partisipasi (voice, akses dan kontrol) 

kelompok-kelompok marginal (perempuan, kaum miskin, petani, dan lain-lain) 

dalam proses politik dan perencanaan pembangunan desa? 

• Bagaimana posisi dan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan desa? 

• Bagaimana skema birokrasi (perangkat) desa yang kondusif bagi efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan 

desa?  

 

Dasar Pemikiran  

 Pada masa Orde Baru, Indonesia mempunyai UU Pemerintahan Desa (UU No. 

5/1979) yang terpisah dari UU Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (UU No. 

5/1974). Meski bermasalah, UU No. 5/1979 berjalan secara kokoh, stabil dan tahan 

lama, sekokoh rezim Orde Baru yang berkuasa waktu itu. Di masa reformasi, UU No. 
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22/1999 hadir membongkar masalah yang terkandung dalam UU No. 5/1974 dan UU 

No. 5/1979, sekaligus memberi kesempatan bagi keragaman dan kebangkitan desa. 

Namun pengaturan desa diintegrasikan ke dalam undang-undang pemerintahan (UU 

No. 22/1999) itu. Pola yang sama juga diteruskan oleh UU No. 32/2004. Sekarang, 

ketika upaya revisi kembali UU No. 32/2004 tengah bergulir, muncul kesepakatan 

politik antara pemerintah dan DPR untuk memecah UU No. 32/2004 menjadi tiga 

undang-undang: UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada langsung dan UU Desa. Antara 

UU Pemda dan UU Desa dapat ditegaskan tentang cantolan dan kaitan (interface), 

dimana dalam UU Pemda menegaskan tentang definisi desa, tipologi desa dan 

pemberian mandat untuk pengaturan desa dalam undang-undang tersendiri. 

Pemisahan ini yang membuat UU Desa tersendiri adalah ide dan keputusan yang 

sangat baik. Mengapa? Ada beberapa argumen pentingnya. 

 

1. Argumen Historis 

Desa-desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis 

penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam 

mengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya 

ekonomi. Desa mengandung roh kehidupan secara dalam, yang menciptakan 

keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan 

alam dan antara manusia dengan sang pencipta. Semua masyarakat lokal di Indonesia, 

dahulu kala, mempunyai kearifan lokal secara kuat yang mengandung roh kecukupan, 

keseimbangan dan keberlanjutan, terutama dalam mengelola sumberdaya alam dan 

penduduk. Masyarakat adat  Atoni Meto di Nusa Tenggara Timur juga mempunyai 

aturan yang kuat dalam mengelola kayu cendana. Kayu cendana boleh ditebang kalau 

umurnya sudah tua dan harus ditebang dengan upacara adat. Suku Amungme  di 

Timika (Papua) juga mempunyai hukum adat untuk merawat secara seimbang dan 

keberlanjutan terhadap S-3 (sungai, sampan dan sagu).  Sungai tidak boleh dikotori,  

ikan di sungai tidak boleh diambil secara rakus, sagu tidak boleh ditebang 

sembarangan.  Tentu masih banyak aturan hukum adat  yang mengatur masalah 

pemerintahan, pengelolaan sumberdaya, hubungan sosial, dan seterusnya. Pada 

prinsipnya aturan lokal itu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan 

keberlanjutan hubungan antarmanusia dan hubungan antara manusia dengan alam 

dan Tuhan.   

Pada awalnya desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai 

batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat 

untuk mengelola dirinya sendiri.  Inilah yang disebut dengan self-governing 

community. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada 

masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang 

dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih 

tinggi.  Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang 

mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (self-

governing community). Sebagai sebuah “republik kecil”, nagari mempunyai perangkat 

pemerintahan demokratis: unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nagari, secara 

antropologis, merupakan kesatuan holistik bagi berbagai perangkat tatanan sosial-

budaya. Ikatan bernagari di Minangkabau, dulu, bukan saja primordial-konsanguinal 
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(ikatan darah dan kekerabatan adat) sifatnya, tetapi juga struktural fungsional dalam 

artian teritorial-pemerintahan yang efektif. Karena itu, nagari mempunyai kaitan ke 

atas; ke Luhak dan ke Alam, dan kaitan ke samping antara sesama nagari, terutama 

adalah kaitan emosional. Sistem otonom seperti ini adalah cirikhas masyarakat 

bersuku (tribal society) demi kepentingan mempertahankan diri dan pelestarian nilai-

nilai masing-masing nagari, yang fokusnya adalah keragaman. Ikatan Luhak dan Alam 

adalah ikatan totemis dan kosmologis yang mempertemukan antara nagari-nagari itu 

dan mengikatnya menjadi kesatuan-kesatuan emosional spiritual. Karena itu orang 

Minang secara sadar membedakan antara kesatuan-teritorial-konsanguinal dalam 

bentuk republik nagari-nagari dengan kesatuan-totemis-kosmologis (Mochtar Naim, 

1990). 

Nagari mungkin tidak bisa dikatakan sebagai sebuah negara modern dalam 

pengertian Max Weber sebagai lembaga yang mempunyai monopoli penggunaan 

sarana-sarana kekerasan secara absah. Artinya nagari bukanlah bentuk kecil negara 

sebagai organisasi kekuasaan yang tersusun secara hirarkhis-sentralistik serta 

ditopang oleh birokrasi yang digunakan penguasa untuk memerintah rakyatnya. 

Nagari, seperti ditegaskan Mestika Zed (1996), justeru menyerupai “negara-kota” 

(polis) pada zaman Yunani Kuno, dimana setiap nagari bertindak seperti republik-

republik kecil yang satu sama lain tidak mempunyai ikatan struktural dan terlepas dari 

kekuasaan federal di pusat. Konon nagari yang dipimpin secara kolektif oleh Penghulu 

suku bersifat otonom dan tidak tunduk pada raja di Pagaruyung, melainkan berbasis 

(mewakili) kaum (warga) dan keluarga dalam nagari itu sendiri.   

Sebagai unit pemerintahan otonom, setiap nagari adalah lembaga yang 

melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui Kerapatan Adat yang berfungsi 

sekaligus sebagai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di dalam Kerapatan Adat 

berkumpul para ninik mamak yang mewakili kaumnya dan secara musyawarah 

mufakat melaksanakan pemilihan Wali Nagari, melakukan peradilan atas anggotanya 

dan menetapkan peraturan demi kepentingan anak Nagari.  Suasana demokratis dan 

egaliter selalu mewarnai hubungan pemimpin dengan masyarakat, baik di dalam 

menyelenggarakan pemerintahan maupun dalam urusan hukum adat. 

Menurut pemahaman sederhana dalam sistem republik kecil, unit-unit 

politik ada secara terus menerus tanpa menghiraukan masuk dan keluarnya 

pemimpin-pemimpin tertentu. Anggota-anggota unit politik tidak dilihat sebagai 

“saudara”, tetapi sebagai warga. Kepemimpinan ditandai oleh adanya pejabat 

resmi, para spesialis, dan dewan-dewan. Mereka dapat mendelegasikan aspek-

aspek tertentu dari tanggung jawab kepemimpinannya kepada asosiasi, atau 

komite, dan mereka biasanya mempercayai bahwa dewan orang-orang merdeka, 

atau dewan suku atau dewan nagari memiliki kekuasaan tertinggi dalam 

memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Dalam sistem 

republik beberapa ketentuan diikuti, antara lain pemilihan atau rotasi pemimpin-

pemimpin, tugas-tugas pemimpin dengan jelas ditentukan; pemimpin-pemimpin 

yang gagal bisa diganti dan jabatannya terbatas; dewan mempunyai kekuasaan 

tertinggi; jabatan merupakan kepercayaan masyarakat dan pejabat adalah pelayan 

masyarakat (Imran Manan, 1995). 
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 Desa-desa di Jawa sebenarnya juga menyerupai “republik kecil”, dimana 

pemerintahan desa dibangun atas dasar prinsip kedaulatan rakyat. Trias politica yang 

diterapkan dalam negara-bangsa modern juga diterapkan secara tradisional dalam 

pemerintahan desa. Desa-desa di Jawa, mengenal Lurah (kepala desa) beserta 

perangkatnya sebagai badan eksekutif, Rapat Desa (rembug desa) sebagai badan 

legislatif yang memegang kekuasaan tertinggi, serta Dewan Morokaki sebagai badan 

yudikatif yang bertugas dalam bidang peradilan dan terkadang memainkan peran 

sebagai badan pertimbangan bagi eksekutif (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984). 

Proses politik di desa ditentukan oleh rapat desa secara demokratis berdasarkan 

prinsip musyawarah untuk mufakat, meskipun proses itu “elitis” karena anggota rapat 

desa terbatas pada para kepala keluarga (somah) minus pemuda dan perempuan.  

Namun secara berangsur-angsur setelah masuknya negara dan modal ke desa, 

otonomi, basis penghidupan dan keseimbangan hidup itu terus-menerus mengalami 

kehancuran. Gagasan otonomi desa tentu akan sulit memulihkan seratus persen 

sejarah desa itu. Tetapi, setidaknya otonomi desa akan menyuntikkan kembali sejarah 

yang hilang dan roh kehidupan yang bermakna bagi desa, ibarat membangkik batang 

tarandam, atau menemukan kembali permata yang telah hilang meski tidak pulih 

seperti sedia kala.  

Sejarah desa sebenarnya tidak sebatas keindahan dan kearifan masa lalu yang 

romantis itu, tetapi desa juga mempunyai kontribusi bagi revolusi panjang yang 

melahirkan Indonesia. Secara historis pencapaian dan penegakan kemerdekaan 

Republik Indonesia disokong oleh empat pilar: perjuangan bersenjata di berbagai 

daerah nusantara melawan kolonialisme sampai awal 1900-an, gerakan sosial dan 

politik sejak 1908 yang melahirkan konsep Indonesia, perjuangan tentara dalam 

mempertahankan kemerdekaan antara 1945-1949, serta sokongan rakyat desa dalam 

setiap gerakan di sepanjang waktu. Keempat pilar ini tentu mempunyai kontribusi 

besar dalam membangun RI, sehingga masing-masing mempunyai makna dan 

implikasi yang berbeda-beda. Perjuangan kerajaan-kerajaan daerah sebelum 1908 

memang bersifat lokalistik, tetapi kontribusi mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. 

Ketika kemerdekaan dicapai pada tahun 1945, mereka dengan rela mengakui, 

bergabung dan menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia.  Mereka 

memang tidak langsung menuntut desentralisasi dan otonomi daerah begitu RI 

terbentuk, tetapi sudah sewajibnya jika NKRI berbagi kekuasaan melalui skema 

desentralisasi kepada daerah-daerah.  

Para aktivis gerakan sosial dan politik tentu mempunyai kontribusi besar 

terhadap pembentukan Indonesia sebagai sebuah nation-state dan nasionalisme 

Indonesia. Mereka juga merupakan kekuatan diplomasi RI di ranah internasional 

untuk membangun kedaulatan RI. Tentara menjadi cikal-bakal dan benteng 

pertahanan untuk mempertahankan kedaulatan RI. Sedangkan kontribusi rakyat, 

bagaimanapun, tidak bisa diabaikan. Ketika tentara bergerilya di pelosok pedesaan 

pada masa revolusi fisik, mereka memperoleh sumbangan fisik dan logistik yang tidak 

ternilai harganya oleh rakyat desa. Meski nama-nama kecil rakyat desa tidak diukir 

sejarah sebagai para pahlawan yang punya nama-nama besar, tetapi jumlah mereka 

yang besar merupakan kekuatan yang dahsyat dalam setiap pergerakan. RI sudah 

seharusnya meletakkan landasan kenegaraan kepada kedaulatan rakyat, kepada 
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rakyat kecil yang menyokong lahirnya RI. RI dibangun bukan untuk bangsawan, 

pahlawan, aktivis, nasionalis maupun tentara, tetapi kepada rakyat, yang nama-nama 

mereka tidak dicatat sebagai pahlawan oleh sejarah. Dengan demikian, otonomi 

daerah, nasionalisme, pertahanan dan kedaulatan rakyat merupakan pilar penting 

yang harus ditegakkan dalam penyelenggaraan negara. 

 

2. Argumen filosofis-konseptual 

Otonomi dan demokrasi desa yang dibingkai dengan undang-undang desa 

bukan sekadar perkara kelembagaan semata, melainkan mempunyai dasar filosofis 

yang dalam. Kita membutuhkan bangsa yang mandiri-bermartabat, butuh negara 

(pemerintah) yang kuat (berkapasitas dan bertenaga) dan demokratis. Upaya 

penguatan otonomi daerah dan otonomi desa menjadi bagian dari cita-cita itu, 

sekaligus hendak membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang 

melampui (beyond) politik sentralisme Jakarta dan lokalisme daerah. NKRI akan 

menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal 

(daerah dan desa), yakni pusat yang “menghargai” lokal dan lokal yang “menghormati” 

pusat. Kemandirian desa akan menjadi fondasi dan roh kekuatan NKRI dan imajinasi 

Indonesia itu. Jika desa selamanya marginal dan tergantung, maka justru akan menjadi 

beban berat pemerintah dan melumpuhkan fondasi NKRI. Kedepan kita membutuhkan 

desa sebagai entitas lokal yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, 

berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. 

Reformasi kebijakan dibutuhkan untuk melakukan konfrontasi terhadap masa 

lalu, memperbaiki masa kini desa, dan sekaligus menatap masa depan desa yang lebih 

baik. Regulasi nasional tentang desa merupakan sebuah sasaran reformasi kebijakan. 

Semua pihak tidak berharap bahwa regulasi tentang desa kedepan hanya semata 

merupakan buah preferensi suara pusat dan bersifat tambal-sulam (karitatif), tetapi 

diharapkan hadir sebuah regulasi baru yang lebih baik, responsif kepada desa dan 

lebih maju dibandingkan dengan UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004. 

Apa visi dan bagaimana arah transformasi desa? Inilah pertanyaan fundamental 

yang sebaiknya dijawab secara nasional. Sesuai dengan perspektif pembaharuan desa, 

regulasi baru kedepan sebaiknya membangun visi menuju kehidupan baru desa yang 

mandiri, demokratis dan sejahtera. Apa maknanya? Pertama, kemandirian desa 

bukanlah kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri. Tetapi, sebaliknya, jika 

desa tergantung pada instruksi dan bantuan pemerintah supradesa, berarti bukan 

kemandirian. Kemandirian desa tentu tidak berdiri di ruang yang hampa politik, tetapi 

juga terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara desa 

(sebagai entitas lokal) dengan kekuatan supradesa (pusat dan daerah) yang lebih 

besar.  Secara lokal-internal, kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal 

yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan entitas desa yang 

berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial (kepemimpinan, jaringan 

dan solidaritas sosial). Dengan demikian, inisiatif lokal yang kuat merupakan fondasi 

lokal bagi kemandirian desa. 

Tetapi inisiatif lokal ini tidak bakal tumbuh dengan baik jika tidak ada ruang 

yang memungkinkan (enabling) untuk tumbuh, antara lain karena regulasi yang tidak 

responsif. Regulasi yang mengandung banyak instruksi dan intervensi jelas akan 
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menumpulkan inisiatif lokal. Karena itu kemandirian desa membutuhkan kombinasi 

dua hal: inisiatif lokal dari bawah dan responsivitas dari atas. Dalam konteks ini 

dibutuhkan pengakuan (rekognisi) negara terhadap keberadaan entitas desa dan 

termasuk organisasi masyarakat adat, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan 

hak, kekuasaan, kewenangan, sumberdaya dan tanggungjawab kepada desa. 

Kewenangan memungkinkan desa mempunyai kesempatan dan tanggungjawab 

mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, yang 

sekaligus akan menjadi bingkai bagi desa untuk membuat perencanaan lokal. 

Perencanaan yang didesentralisasikan (decentralized planning) akan memberikan 

keleluasaan dan kesempatan bagi desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, 

kehendak dan kemauan lokal), yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, 

program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa. Tentu 

perencanaan desa itu mengacu pada kewenangan bidang-bidang pemerintahan dan 

pembangunan yang telah didesentralisasikan secara proporsional kepada desa. 

Desentralisasi keuangan dari supradesa ke desa, yang belakangan populer disebut 

Alokasi Dana Desa (ADD), merupakan bentuk responsivitas pemerintah kepada desa, 

yang kemudian akan digunakan bagi desa untuk membiayai kewenangan dan 

perencanaan desa. No mandate without funding, merupakan sebuah prinsip dasar 

dalam desentralisasi. Pemberian instruksi dan banyak tugas dari pemerintah kepada 

desa tanpa disertai dengan uang berarti hanya menempatkan desa sebagai pesuruh 

pemerintah atau hanya distribusi beban kepada desa.  

Kemandirian itu sama dengan otonomi desa. Gagasan otonomi desa sebenarnya 

mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut: 

• Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI. 

• Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan;  

• Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;  

• Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;  

• Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan 

kebutuhan lokal;  

• Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;  

• Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk 

membangkitkan prakarsa dan potensi desa;  

• Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;  

• Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, 

lembaga-lembaga desa dan masyarakat.  

• Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal. 

 

 Kedua, demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberi bingkai tata 

pemerintahan desa. Secara konseptual demokrasi mengandung sejumlah prinsip 

dasar: representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi, yang 

semua prinsip ini menjadi fondasi dasar bagi pengelolaan kebijakan, perencanaan 

desa, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik. Kalau prinsip-prinsip dasar ini 

tidak ada di desa, maka akan muncul “penguasa tunggal” yang otokratis, serta 

kebijakan dan keuangan desa akan berjalan apa adanya secara rutin, atau malah bisa 
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terjadi kasus-kasus bermasalah yang merugikan rakyat desa. Sudah banyak contoh 

membuktikan bahwa kepala desa bermasalah dan akhirnya digulingkan oleh 

rakyatnya sendiri karena tidak ada demokrasi di desa. Demokrasi desa bakal 

membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah 

desa maupun pemerintah yang lebih tinggi.  Aspirasi adalah fondasi kedaulatan rakyat 

yang sudah lama diamanatkan dalam konstitusi. Demokrasi juga menjadi arena untuk 

mendidik mental dan kepribadian rakyat agar mereka lebih mampu, mandiri, militan 

dan mempunyai kesadaran kritis tentang pengelolaan barang-barang publik yang 

mempengaruhi hidup mereka. Pendidikan dan pembelajaran ini penting, mengingat 

masyarakat cenderung pragmatis secara ekonomi dan konservatif secara politik, 

akibat dari pendidikan politik yang kurang sehat dan pola pembangunan yang 

mengutamakan orientasi material. 

 Ketiga, isu kesejahteraan mencakup dua komponen besar, yakni penyediaan 

layanan dasar (pangan, papan, pendidikan dan kesehatan) dan pengembangan 

ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal.  Kemandirian dan demokrasi desa 

merupakan alat dan peta jalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat desa. 

Desentralisasi memungkinkan alokasi sumberdaya kepada desa, dan demokrasi 

memungkinkan pengelolaan sumberdaya desa berpihak pada rakyat desa. Hak desa 

untuk mengelola sumberdaya alam, misalnya, merupakan modal yang sangat berharga 

bagi ekonomi rakyat desa. Demikian juga dengan alokasi dana desa yang lebih besar 

akan sangat bermanfaat untuk menopang fungsi desa dalam penyediaan layanan dasar 

warga desa. Namun, kesejahteraan rakyat desa yang lebih optimal tentu tidak mungkin 

mampu dicakup oleh pemerintah desa semata, karena itu dibutuhkan juga kebijakan 

pemerintah supradesa yang responsif dan partisipatif, yang berorientasi pada 

perbaikan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal.    

 

3. Argumen Yuridis 

 Sejumlah isu yang terkandung UUD 1945 tentu membutuhkan penjabaran 

lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Termasuk pasal 18 yang mengatur 

keberadaan daerah dan kecil. Pasal 18 itu berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas 

daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan 

undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam 

sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang 

bersifat istimewa. Desa sebenarnya termasuk daerah-daerah kecil yang mempunyai 

hak-hak asal-usul dan bersifat istimewa. Dalam penjelasan juga ditegaskan: “Daerah 

Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula 

dalam daerah yang lebih kecil’. Ini berarti bahwa daerah yang lebih kecil mencakup 

kabupaten/kota dan desa, atau setidaknya undang-undang juga harus memberi 

kedudukan yang tepat keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir, dan 

desa pada masa kolonial juga telah diatur tersendiri.  

Selanjutnya penejelasan Pasal 18 juga menambahkan: Dalam territoir Negara 

Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan 

volksgetneenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun 

dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, 

dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Kalimat ini 
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menegaskan bahwa NKRI harus mengakui keberadaan desa-desa di Indonesia yang 

bersifat beragam. Konsep zelfbesturende landchappen identik dengan desa otonom 

(local self government) atau disebut desapraja yang kemudian dikenal dalam UU No. 

19/1965, yakni desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan 

berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.  Sedangkan konsep 

volksgetneenschappen identik dengan kesatuan masyarakat hukum adat atau menurut 

orang Bali disebut dengan “desa adat” atau self governing community. Zelfbesturende 

landchappen akan mengikuti azas desentralisasi (pemberian) dan 

volksgetneenschappen akan mengikuti azas rekognisi/pengakuan (meski azas ini tidak 

dikenal dalam semesta teori desentralisasi).  

Namun keragaman dan pembedaan zelfbesturende landchappen (desa otonom) 

dan volksgetneenschappen (desa adat) itu lama kelamaan menghilang, apalagi di 

zaman Orde Baru UU No. 5/1979 melakukan penyeragaman dengan model desa 

administratif, yang bukan desa otonom dan bukan desa adat. Lebih memprihatinkan 

lagi, UUD 1945 Amandemen Kedua malah menghilangkan istilah desa.  Pasal 18 ayat 1 

menegasakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

provinsi dan daerah provinsi  itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan 

undang-undang”. Juga pasal 18B ayat 2 menegaskan: Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.  

Meskipun istilah desa hilang dalam UUD 1945 amandemen ke-2, tetapi klausul 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya…” berarti mengharuskan negara melakukan rekognisi 

terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang di dalamnya mencakup 

desa, nagari, mukim, huta, sosor, kampung, marga, negeri, parangiu, pakraman, 

lembang dan seterusnya.  UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 telah memberikan 

pengakuan itu dan secara nasional melakukan penyebutan desa (atau dengan nama 

lainnya). Pengakuan tentu diberikan kepada eksistensi desa (atau nama lain) beserta 

hak-hak tradisionalnya, yang dalam UU disebut sebagai hak asal-usul. Kebijakan yang 

sama juga terlihat misalnya dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang 

mengakui kembali keberadaan mukim (berada di tengah kecamatan dan 

desa/gampong), yang selama Orde Baru mukim dihilangkan dari struktur hirarkhis 

dan hanya menempatkan gampong sebagai desa.  

Namun UU No. 22/1999 maupun UU No. 32/2004 menempatkan desa hanya 

sebagai bagian (subsistem) pemerintahan kabupaten/kota, sehingga muncul disain 

kelembagaan dan kesan “otonomi dalam otonomi”.  Penyerahan urusan/kewenangan 

dari kabupaten/kota kepada desa sebenarnya tidak dikenal dalam semesta teori 

desentralisasi. Karena itu jika UU Desa disusun terpisah dari UU Pemda, hal ini akan 

semakin mempertegas pesan dan makna Pasal 18 UUD 1945, sekaligus akan semakin 

memperjelas posisi (kedudukan) dan kewenangan desa atau memperjelas makna dan 

disain otonomi desa, yang sebenarnya selama ini sangat kabur. 

Menurut teori desentralisasi, desa maupun daerah sebenarnya merupakan 

bagian dari local government, yang secara normatif bisa disusun dalam satu undang-
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undang.  Di Filipina, misalnya, Local Government Code of 1991, merupakan undang-

undang yang mencakup seluruh komponen dan level pemerintahan daerah. 

Berdasarkan teori desentralisasi, local government jelas mencakup provinsi, kota dan 

desa (barangay). Di Indonesia, secara normatif-hukum, tidak mengenal istilah 

pemerintahan lokal, tetapi pemerintahan daerah. Istilah daerah sendiri hanya 

menunjuk pada provinsi dan kabupaten/kota, tidak mencakup desa. Desa mempunyai 

makna dan identitas yang terpisah dari daerah. Desa tidak bisa dilihat dari perspektif 

desentralisasi semata, melainkan juga dengan perspektif rekognisi. Karena itu undang-

undang desa akan semakin memperjelas pembedaan antara daerah dengan desa 

tersebut. 

 

4. Argumen Sosiologis 

Awalnya desa berupa pemukiman penduduk yang mempunyai ikatan 

genealogis. Karena pertumbuhan populasi, pemukiman yang sederhana itu tumbuh 

menjadi komunitas yang lebih besar dalam jangkauan wilayah yang lebih luas. Dalam 

konteks ini desa menjadi sebuah ikatan masyarakat “patembayan” yang mempunyai 

ikatan sosial secara komunal, nilai-nilai budaya, lahan tanah sebagai sumber produksi, 

berikutnya mempunyai tata kuasa dan sistem pemerintahan untuk mengatur relasi 

sosial dan sistem ekonomi (produksi dan distribusi). Seperti halnya suatu sistem 

sosial, desa sebagai sebuah entitas masyarakat pinggiran (semenjak kemunculan 

supra-desa), juga memiliki struktur kepemimpinan tersendiri. Pada masa-masa 

tertentu struktur kepemimpinan atau sistem pemerintahan masyarakat desa 

merupakan sistem yang mandiri, dan merupakan cerminan murni dari akar-akar 

ideologi dan kebudayaan lokal. Namun, pada masa berikutnya, khususnya semenjak 

munculnya kerajaan-kerajaan besar, pemerintah desa merupakan unit pemerintahan 

yang digunakan untuk memperkuat supra-struktur. Di satu sisi pemerintahan desa 

menjadi alat untuk menyampaikan dan menanamkan berbagai ideologi supra-struktur, 

dan di sisi lain menjadi alat untuk mengkonsolidir penopang ekonomi. Seperti telah 

disebutkan di atas, dalam kasus Indonesia pada masa kolonial, daerah pedesaan 

merupakan pemasok utama rempah-rempah untuk diakumulasikan di berbagai kota 

pelabuhan dan kemudian diperdagangkan dalam pasar internasional. 

Sejarah pedesaan memang identik dengan penguasaan tanah, begitu juga 

dengan sejarah pemerintahan masyarakat desa. Mosca (1939) mencatat bahwa pada 

masa-masa awal ketika suku-suku bangsa di Barat mulai bercocok tanam, mereka 

terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama golongan yang bercocok tanam, dan yang 

kedua tetap berburu sambil menjaga wilayah mereka dari serbuan suku-suku lain. 

Dalam pekembangannya, dari persekutuan antara kepala suku dengan mereka yang 

menjaga wilayah timbullah raja-raja, bangsawan yang lambat laun memiliki dan 

menguasai tanah. Keberadaan desa sebagai wilayah yang mandiri berakhir seiring 

dengan adanya supra-desa. Supra-desa itu sendiri muncul berdasarkan dua proses. 

Pertama, akibat perkembangan internal, di mana kepala suku dan para tokoh 

masyarakat bertransformasi menjadi raja dan kaum bangsawan yang berkuasa atas 

tanah. Kedua, akibat penaklukan dan penguasaan yang dilakukan oleh suku bangsa 

atau kelompok lain.  



15 

 

Di Indonesia, kepemilikan atas tanah dimulai pada masa ketika suku-suku 

bangsa masih mengembara. Mereka mengembara sampai suatu daerah tertentu, 

kemudian menetap. Tanah tersebut kemudian mereka anggap sebagai tanah warisan 

nenek moyang. Di berbagai daerah di Indonesia, tanah tersebut memiliki sebutan yang 

beragam, ada istilah Patuanan (Ambon), Panyampeto, Pewatasan (Kalimantan), 

Wewengkon (Jawa), Prabumian (Bali), Tatabuan (Bolaan Mangondow), Limpo (Sulsel), 

Hak Ulayat (Minangkabau), dan sebagainya. Masyarakat desa menganggap daerah 

tersebut sebagai ajang hidup yang akan selalu mereka pertahankan dari suku atau 

kelompok lain. 

Van Vollenhoven yang melakukan kajian di Indonesia menyatakan bahwa hak 

penguasaan tanah adat tersebut pada awalnya bersifat religius dan tidak terdapat 

dalam hukum barat. Lebih lanjut, hak ini kemudian disebut sebagai hak ulayat atau 

hak menguasai. Adapun hak ulayat tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut: 

1. Masyarakat hukum dapat mengambil tanah liar yang dalam wilayahnya untuk 

dibuka, membangun kampung, mengumpulkan hasil hutan atau berburu. 

2. Orang asing yang bukan anggota masyarakat hukum/suku, hanya bisa melakukan 

hal tersebut setelah mendapatkan ijin. 

3. Orang asing bukan anggota suku harus membayar rekognisi untuk dapat 

mengambil manfaat tanah, sedangkan anggota sendiri tidak harus membayar. 

4. Masyarakat hukum bertanggung jawab atas delik yang terjadi di wilayahnya, yang 

tidak diketahui siapa pelakunya. 

5. Hak ulayat tidak dapat dilepaskan selamanya. 

6. Masyarakat hukum (kepala suku) masih punya campur tangan terhadap 

tanah di wilayahnya meskipun tanah sudah diolah. Misalkan dalam kasus 

jual-beli tanah dan sebagainya, kepala masyarakat hukum masih ikut 

campur tangan sebagai saksi. 

Menurut  perspektif ini, sebuah pemukiman pedesaan mulai terbentuk setelah 

terjadi pembukaan lahan secara kolektif, baik untuk tempat tinggal maupun untuk 

pertanian. Tanah yang telah dibuka secara kolektif oleh kelompok sosial tersebut 

sebagian diberikan kepada mereka yang telah ikut membukanya, sebagian lagi 

digunakan untuk keperluan kelompok, serta sebagian untuk imbalan jasa bagi 

pengurusnya. Adapun status kepemilikan dari anggota kelompok atas tanah adat 

terdiri dari hak pakai serta hak milik. Dalam hak pakai, anggota adat yang menempati 

atau mengolah tanah hanya diperkenankan untuk meminjam dari masyarakat adat.  

Tanah dengan status hak pakai akan berpindah tangan ketika terjadi pembagian 

kembali yang dilakukan secara berkala. Pembagian kembali dilakukan atas 

pertimbangan adanya pengguna tanah yang berkelakuan kurang terpuji, 

bertambahnya jumlah keluarga, atau meninggalnya pengguna tanah. Lain halnya 

dengan tanah yang berstatus hak milik, dalam kasus ini pemegang hak tanah 

diperkenankan untuk memindahtangankan atau menjual, dengan catatan bahwa hal 

itu harus dilakukan di depan umum, dan disahkan oleh pemimpin adat.  

Namun terlepas dari perbedaan status kepemilikan atas tanah tersebut, yang 

pasti bahwa kepemilikan atas tanah itu yang telah mendorong keberadaan suatu 

aparatur desa untuk menjaga, mengatur dan mengontrol tanah yang menjadi ajang 

hidup mereka. Aparatur tersebut pada awalnya hanya berupa perseorangan. Namun 
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seiring perkembangan sosial yang semakin komplek, mulai dibentuk petugas-petugas 

yang membantu mengurus persoalan sosial tersebut. 

Pertumbuhan populasi, perkembangan kebutuhan manusia, serta 

perkembangan produksi telah mendorong masyararakat suku mulai memperluas 

ajang hidupnya, hingga mereka melakukan kontak dengan kelompok lain. Kontak ini 

kemudian diikuti dengan penyatuan melalui pertukaran produk, atau penaklukan. 

Namun terlepas yang terjadi adalah penyatuan melalui pertukaran produk atau 

penaklukan, perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa mulai terjadi 

pengkonsentrasian kekuasaan. Pengkonsentrasian kekuasaan ini lah yang menjadi 

awal dari munculnya supra-desa, atau awal dari munculnya pemilahan desa-kota, dan 

sekaligus menjadi masa awal kemunculan kerajaan. 

Pada fase ini desa-desa adat harus mulai membagi tanah ulayat mereka dengan 

supra-desa yang berkuasa. Kemudian, muncul sistem yang dinamakan apanage. Dalam 

hal ini pemilik tanah tidak secara langsung menggarap tanahnya, melainkan dengan 

mempekerjakan orang lain. Dalam kasus Jawa, raja yang berkuasa menyerahkan 

pengelolaan tanah kepada seorang bekel. Dalam pembagian hasilnya, seorang bekel 

memperoleh 1/5 bagian dari hasil tanah, 2/5 untuk pemegang apanage (raja atau 

kerabat, dan bangsawan lainnya), serta 2/5 sisanya untuk petani penggarap tanah 

tersebut. Munculnya pemerintah kerajaan secara otomatis telah membentuk hirarkhi 

yang lebih kompleks dibandingkan birokrasi tradisional dalam masyarakat desa adat 

sebelumnya. Dalam kenyataannya, hirarkhi tersebut semakin menguat bukan sebatas 

pembagian tugas atau wewenang untuk menjaga ajang hidup seperti disebutkan di 

atas, namun juga menjadi pembagian kekuasaan atau dalam bahasa James Scott 

disebut sebagai patron-client relationship. 

Otonomi desa semakin hilang bersamaan dengan negaranisasi dan kapitalisasi 

yang masuk ke ranah desa, bersama dengan pembangunan yang berorientasi pada 

pertumbuhan dan bias kota. Desa betul-betul marginal dalam semesta pembangunan, 

dan juga selalu menjadi obyek proyek-proyek pembangunan. Sumberdaya ekonomi 

yang tumbuh di kawasan desa diambil oleh negara dan pemilik kapital untuk 

membangun kota dan memperkaya kaum borjuis, sehingga desa kehabisan 

sumberdaya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk desa ke kota.  Desa 

sebenarnya merupakan entitas dan sekaligus basis penghidupan sebagian besar rakyat 

Indonesia, mengingat lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di desa.   Tetapi 

selama ini kebijakan pembangunan dan desentralisasi tidak secara serius berpihak 

dan responsif terhadap desa, sehingga yang terjadi desa hanya menjadi obyek 

pengaturan dan proyek dari supra desa, yang membuat masalah ketidakadilan, 

kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada desa.  

 Karena itu, ide dan pengaturan otonomi desa kedepan sebenarnya 

dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya ekonomi dan 

politik desa. Otonomi desa hendak memulihkan basis penghidupan masyarakat desa, 

dan secara sosiologis hendak memperkuat desa sebagai entitas masyarakat paguyuban 

yang kuat dan mandiri, mengingat transformasi desa dari patembayan menjadi 

paguyuban tidak berjalan secara alamiah sering dengan perubahan zaman, akibat dari 

interupsi negara (struktur kekuasaan yang lebih besar) yang menerapkan 
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otoritarianisme, sentralisasi dan regimentasi atas desa. Semua ini merusak entitas 

sosial, budaya, ekonomi dan politik desa.  

 Di sisi lain,  pengaturan otonomi desa dimaksudkan untuk meresepon proses 

globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, 

budaya, dan lain-lain) dan  munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global. 

Dampak globalisasi dan ekploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh 

lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai.  Tantangan ini memerlukan 

institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara) untuk menghadapinya. Oleh karena 

diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional di negara dan 

masyarakat agar dapat masing-masing bisa menjalankan fungsinya.  Prinsip dasar 

yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas dan kewenangan tersebut adalah 

Daerah dan desa dapat dibayangkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel 

dalam entitas negara.  Berikutnya, ketiganya memiliki misi yang sama yaitu 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahkan yang lebih mendasar adalah survival 

ability bangsa.  Otonomi desa adalah instrumen untuk menjalankan misi tersebut.  

Oleh karena itu, tidak tepat kalau dalam otonomi daerah atau desa justru melemahkan 

bangunan NKRI atau survival ability bangsa.  Ini mungkin terjadi kalau tidak ada 

pengaturan tepat antara peran negara, daerah dan desa.  Perlu diingat bahwa negara 

tidaklah sekedar agregasi daerah-daerah atau desa-desa yang otonom. (Hastu, 2007). 

Spirit desa bertenaga sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan 

bermartabat secara budaya sebenarnya menjadi cita-cita dan fondasi lokal-bawah 

yang memperkauat negara-bangsa (Sutoro Eko, 2007; AMAN, 2006). 

 

 

5. Argumen Politik 

Sejak pasca kemerdekaan sebenarnya Indonesia telah berupaya untuk 

menentukan posisi dan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman 

lokal. Perdebatan terus berlangsung mengawali penyusunan UU, tetapi sulit 

membangun kesepakatan politik. UU No. 22/1948 misalnya merupakan bentuk 

komitmen politik yang mengedepankan kemandirian, otonomi desa, kerakyatan, 

kesejahteraan dan keadilan. UU No. 22/1948 secara tegas dan jelas menempatkan desa 

sebagai daerah otonom tingkat III atau daerah otonom yang terbawah.  Berikut ini 

penjelasan III butir ke-18: 

 

Menurut Undang-undang pokok ini, maka daerah otonom yang terbawah 

adalah desa, negeri, marga, kota kecil dan sebagainya. Ini berarti desa ditaruh 

kedalam lingkungan pemerintahan yang modern tidak ditarik diluarnya sebagai 

waktu yang lampau. Pada jaman itu tentunya pemerintahan penjajah mengerti 

bahwa desa itu sendi negara, mengerti bahwa desa sebagai sendi negara itu 

harus diperbaiki segala-galanya diperkuat dan didinamiseer, supaya dengan 

begitu negara bisa mengalami kemajuan. Tetapi untuk kepentingan penjajahan, 

maka desa dibiarkan saja tetap statis (tetap keadaannya). Pemberian hak 

otonomi menurut ini. Gemeente-ordonanntie adalah tidak berarti apa-apa, 

karena desa dengan hak itu tidak bisa berbuat apa-apa, oleh karena tidak 

mempunyai keuangan dan oleh ordonanntie itu diikat pada adat-adat, yang 
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sebetulnya di desa itu sudah tidak hidup lagi. Malah sering kejadian adat yang 

telah mati dihidupkan pula atau sebaliknya, adat yang hidup dimatikan, 

bertentangan dengan kemauan penduduk desa, hanya karena kepentingan 

penjajah menghendaki itu. Desa tetap tinggal terbekalang, negara tidak 

berdaya, adalah sesuai dengan tujuan politik penjajah.  

 

Tetapi Pemerintahan Republik kita mempunyai tujuan sebaliknya. Untuk 

memenuhi pasal 33 UUD, negara dengan rakyat Indonesia harus makmur. 

Untuk mendapatkan kemakmuran itu harus dimulai dari bawah, dari desa. Oleh 

karena itu, desa harus dibikin di dalam keadaan senantiasa bergerak maju 

(dinamis). Maka untuk kepentingan itu pemerintahan desa dimasukkan di 

dalam lingkungan pemerintahan yang diatur dengan sempurna (modern), 

malah tidak sebegitu saja, tetapi juga akan diusulkan supaya bimbingan 

terhadap daerah-daerah yang mendapat pemerintahan menurut Undang-

undang pokok ini lebih diutamakan diadakan di desa. 

 

UU No. 19/1965 tentang desapraja sebenarnya merupakan puncak komitmen 

dan kesepakatan politik yang mendudukkan desa sebagai daerah otonom tingkat III. 

Tetapi karena perubahan paradigma politik dari Orde Lama ke Orde Baru, UU tersebut 

tidak berlaku dan diberangus oleh Orde Baru. 

Selama puluhan tahun pencarian tentang posisi dan format desa betul-betul 

mengalami kesulitan yang serius, apalagi sikap politik pemerintah tidak jelas terhadap 

desa. Mendiang Prof. Selo Soemardjan (1992) selalu menyoroti betapa sulitnya 

menempatkan posisi dan format desa. Demikian tuturnya:  

 

Mengenai pembentukan daerah-daerah administratif pada umumnya tidak 

dijumpai masalah-masalah yang berarti, baik secara hukum maupun politis. 

Sebaliknya menghadapi desa, negeri, marga dan sebagainya yang diakui sebagai 

daerah istimewa tampaknya ada berbagai pendapat yang berbeda-beda yang 

sampai sekarang belum dapat disatukan dengan tuntas. Perbedan pendapat itu 

mengakibatkan keragu-raguan pemerintah untuk memilih antara sistem 

desentralisasi dua tingkat, yaitu dengan daerah otonomi tingkat I dan tingkat II 

saja dan sistem tiga tingkat dimana di bawah tingkat II ditambah tingkat III.  

 

Di tengah-tengah kesulitan itu, Orde Baru memang mengambil sikap politik 

yang tegas, yakni menghapuskan kesatuan masyarakat hukum adat dan membentuk 

desa administratif yang seragam di seluruh Indonesia. Meski sikap politiknya tegas, 

namun tidak legitimate, justeru merusak desa dan sangat bertentangan dengan UUD 

1945. Di era reformasi, perdebatan tentang posisi dan format desa muncul kembali, 

tetapi juga menemukan kembali kesulitan dan miskinnya komitmen politik pada desa. 

Dalam konteks ini, desa secara politik menjadi mengambang lagi dan menempati 

posisi pinggiran dalam semesta desentralisasi. Semua ini tercermin dalam amandemen 

UUD 1945, UU No. 22/2999 dan UU No. 32/2004. Pengakuan (rekognisi) terhadap 

kesatuan masyarakat hukum juga tidak jelas formatnya.  
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Secara psikopolitik, desa tetap akan marginal dan menjadi isu yang diremehkan 

ketika pengaturannya ditempatkan pada posisi subordinat dan subsistem pengaturan 

pemerintahan daerah. Desa mempunyai konteks sejarah, sosiologis, politik dan hukum 

yang berbeda dengan daerah. Karena itu penyusunan UU Desa tersendiri sebenarnya 

hendak mengeluarkan desa dari posisi subordinat, subsistem dan marginal dalam 

pemerintahan daerah, sekaligus hendak mengangkat desa pada posisi subyek yang 

terhormat dalam semesta desentralisasi di Indonesia. Upaya ini juga dimaksudkan 

untuk menggugah sikap dan komitmen politik yang lebih maju dan berpihak kepada 

desa, sehingga bisa menjadi fondasi politik bagi proses transformasi menuju desa yang 

mandiri, demokratis dan sejahtera di masa depan. 

Secara politik penguatan otonomi desa melalui UU Desa tersendiri sebenarnya 

juga menjadi aspirasi desa yang disuarakan oleh asosiasi pemerintah desa dan Badan 

Perwakilan Desa. Mereka senantiasa menuntut perhatian pemerintah pada desa, 

kesejahteraan yang lebih baik, kedudukan dan kewenangan desa yang lebih besar, 

penempatan desa sebagai subyek pemerintahan dan pembangunan, alokasi dana desa 

yang lebih memadai, serta pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah 

(bottom up). Sementara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) senantiasa 

menuntut pengakuan negara terhadap adat. 

 

Tujuan dan Sasaran Pengaturan  

 Penulisan poliy papers ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi 

akademik (historis, filosofis, konseptual, sosiologis, politik dan yuridis) atas 

penyusunan RUU Desa. Tujuan besarnya adalah memberikan sikap-komitmen politik 

baru dan arah kebijakan yang betul-betul berpihak pada upaya pencapaian desa yang 

mandiri, demokratis dan sejahtera, yang semua ini menjadi fondasi lokal atas 

terbangunnya NKRI yang kuat, demokratis dan desentralistik. Adapun sasaran 

pengaturan yang dikemukakan dalam policy papers ini mencakup: 

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang telah ada sebelum dan 

sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Memberikan penghormatan atas keberagaman Bangsa Indonesia, 

c. Memberikan kejelasan status hukum Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 

Indonesia, 

d. Memberikan jaminan terhadap Desa dalam pelaksanaan pembangunan nasional 

demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 

e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efektif dan efisien, transparan, 

serta akuntabel 

f. Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat.  

g. Meningkatkan ketahanan sosial-budaya masyarakat guna mewujudkan masyarakat 

yang mampu memelihara kohesi sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. 

  

 

Prinsip Dasar, Azas dan Perspektif Pengaturan Desa 

Pengaturan desa bukan sekadar mengatur kekuasaan dan pemerintahan desa 

semata, apalagi hanya mengatur sisi-sisi adminitrasi desa. Policy papers ini hendak 
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berbicara desa lebih dalam, yakni hakekat desa. Desa tidak bisa dipahami hanya 

sebagai wilayah administratif atau tempat kediaman penduduk semata, melainkan 

sebagai entitas sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum. Dengan cara pandang 

entitas yang utuh itu, policy papers ini membawa visi tranformasi desa: menuju desa 

yang mandiri, demokratis dan sejahtera dalam keragaman konteks lokal. Paralel 

dengan visi tersebut, sebaiknya desa ditransformasikan menjadi sebuah entitas yang 

bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan 

bermartabat secara budaya.  

Pengaturan desa dalam konteks ini berdasarkan beberapa prinsip: 

a. Keberagaman (sejarah, sosial-budaya, geografis, dan sumber daya) 

b. Kemandirian (hak dan kesempatan desa untuk mengambil keputusan sendiri 

berdasarkan prakarsa masyarakat) 

c. Demokrasi (proses pengelolaan desa secara partisipatif, bertanggung jawab, 

terbuka, kesetaraan) 

d. Pemberdayaan (pemberian kepercayaan dan kesempatan kepada desa untuk 

mengembangkan inisiatif dan potensi desa) 

e. Kesejahteraan dan keadilan (meningkatkan aset dan akses warga desa terhadap 

sumber daya alam, pelayanan publik dan anggaran negara untuk memperbaiki 

kualitas hidup masyarakat secara merata). 

 

  Ketika berbicara tentang otonomi daerah dan desa, maka desentralisasi 

merupakan azas utama. Azas untuk menopang otonomi daerah tentu sudah final, yakni 

menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (delegasi). 

Azas desentralisasi terutama diberikan kepada kabupaten/kota mengingat daerah ini 

menjadi titik berat otonomi, sedangkan azas dekosentrasi terutama diberikan kepada 

provinsi mengingat gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang berada di daerah. 

Azas tugas pembantuan (delegasi) diberikan oleh pemerintah pusat kepada provinsi, 

kabupaten/kota, kecamatan dan bahkan kepada desa. Tetapi perspektif dan azas-azas 

itu tidak bisa cukup dan sempurna untuk menempatkan posisi dan peran desa.  

  Dalam konteks ini muncul anomalie yang serius dalam menerapkan azas 

pengaturan desa untuk mempertegaskan kedudukan dan keragaman desa. Di satu sisi, 

hukum ketatanegaraan RI mengadopsi teori desentralisasi yang sempit dan terbatas, 

yakni hanya mengenal desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Sementara teori-teori desentralisasi kontemporer menegaskan bahwa desentralisasi 

merupakan bentuk distribusi kekuasaan negara kepada daerah, swasta maupun 

masyarakat. Dalam hal distribusi kekuasaan dari pusat ke lokal, desentralisasi 

mencakup beberapa jenis: devolusi (pemindahan), delegasi (penyerahan), 

dekonsentrasi (pelimpahan), tugas pembantuan (penugasan), subsidiaritas 

(penetapan) dan rekognisi (pengakuan). Karena sempitnya teori desentralisasi yang 

dikenal dalam hukum tatanegara Indonesia, maka tidak dikenal adanya desentralisasi 

ke desa. Menurut konstitusi dan regulasi, desentrazasi diberikan oleh pusat hanya 

kepada daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota). Selama ini hanya 

dikenal pengakuan dan pengormatan otonomi asli desa. Otonomi asli menjadi 

problematik karena semua urusan sudah menjadi milik negara, karena itu otonomi asli 

tidak bisa digunakan sepenuhnya dan harus ada distribusi urusan dari negara ke desa.  
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  Karena itu naskah akademik ini mengusulkan dua azas utama yang digunakan 

untuk mendasari otonomi pemerintahan desa.  Pertama, rekognisi atau pengakuan 

terhadap hak asal-usul desa. Pasal 18 UUD 1945, misalnya, menekankan perspektif 

rekognisi ini, yakni mengakui keberadaan daerah-daerah istimewa dan sejumlah 250 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki beragam nama dan susunan aslinya. UU 

No. 32/2004 juga memberi pengakuan terhadap kewenangan/hak asal-usul desa, 

meski jabarannya tidak terlalu jelas. UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh juga 

mengakui dan bahkan memulihkan posisi mukim yang semula hanya menjadi lembaga 

adat menjadi unit pemerintahan yang berada di tengah-tengah kecamatan dan desa 

(gampong).   

Kedua, azas subsidiaritas, yakni penetapan kewenangan berskala lokal di aras 

desa dan pengambilan keputusan secara lokal atas kepentingan masyarakat setempat. 

Dengan subsidiaritas urusan-urusan yang berskala lokal diputuskan secara lokal 

dengan kewenangan desa, dan masalah-masalah lokal juga diselesaikan secara lokal.  

Subsidiaritas mengandung spirit menghargai, mempercayai dan menantang desa 

untuk bergerak. Tanpa subsidiaritas itu inisiatif lokal desa akan sulit tumbuh, dan desa 

kian menjadi beban berat bagi pemerintah. Masyarakat adat di Indonesia sebenarnya 

mempunyai pengalaman panjang dalam praktik subsidiaritas itu. Contoh yang utama 

adalah peradilan adat atau penyelesaian sengketa lokal di Aceh. Peradilan adat 

pertama dilakukan di tingkat gampong dan jika tidak selesai baru dibawa naik ke 

tingkat mukim. Mekanisme subsidiaritas ini hampir sama dengan mekanisme 

peradilan modern di Indonesia, yakni dimulai dari pengadilan negeri (di level 

kabupaten/kota), jika tidak selesai baru dibawa naik ke level pengadilan tinggi 

(provinsi) dan terakhir berada di level kazasi Mahkamah Agung.  

 Desa seharusnya dipahami dan diatur dengan perspektif atau pendekatan yang 

berbasis hak (right based approach), sebagai antitesis terhadap pendekatan yang 

berbasis kebutuhan (need based approach) maupun pendekatan teknokratis. Jika 

pendekatan berbasis kebutuhan berupaya mengamankan sumberdaya tambahan 

untuk melayani atau mencukupi kebutuhan desa dengan menentukan skala prioritas 

yang selama ini diterapkan, maka pendekatan berbasis hak menegaskan bahwa 

sumberdaya yang tersedia seharusnya dibagi secara adil kepada desa yang selama ini 

marginal, sekaligus memperkuat posisi desa untuk memperjuangkan hak-hak  dan 

akses mereka atas sumberdaya (SDA, pelayanan publik, anggaran, dan sebagainya). 

Jika kebutuhan bisa ditangani dengan pendekatan bantuan dan karitatif (amal), maka 

hak-hak dan akses desa yang marginal didasarkan pada kewajiban legal (legal 

obligation) pemerintah, bahkan dalam beberapa kasus ia berbasis pada kewajiban etik 

yang menjadi fondasi bagi nasib manusia.  

 Pendekatan teknokratis umumnya yang sangat bertentangan dengan 

pendekatan berbasis hak. Menurut pendekatan teknokratis, penyelenggaraan 

pemerintahan harus dilakukan dengan cara profesional, efisien dan efektif. Desa, 

menurut perspektif ini, justru menciptakan pemborosan dan inefisiensi. Selama ini 

pendekatan teknokratis ini sangat dominan untuk mengelola pemerintahan di 

Indonesia, sehingga sangat mengabaikan dimensi kesejahteraan dan keadilan terhadap 

desa. Karena itu pendekatan teknokratis harus digantikan dengan pendekatan 
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berbasis hak, yang memungkinkan desa tumbuh mandiri, demokratis, sejahtera dan 

berkeadilan.   

 

  

 

 

 

Tipologi Desa 

 Desa-desa di Indonesia sangat beragam dari sisi sosial-budaya, politik, sejarah 

dan geografis.  Keragaman ini mengharuskan tipologi desa yang beragam pula, yang 

akan menentukan disain kelembagaan tentang kedudukan, kewenangan, susunan 

pemerintahan desa dan lain-lain. Tetapi selama ini penentuan tipologi desa itu 

mengalami kesulitan yang luar biasa. Mengapa? Pertama,  ada kesulitan menafsirkan 

makna Pasal 18 UUD 1945. Apalagi substansi Pasal 18 versi asli mengalami perubahan 

dalam UUD 1945 Amandemen Kedua. UUD amandemen menghilangkan istilah desa. 

Pasal 18 ayat 1 menegasakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 

tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur 

dengan undang-undang”. Juga pasal 18B ayat 2 menegaskan: Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. 

Dalam konteks ini sering muncul pertanyaan apakah desa satu-satunya kesatuan 

masyarakat hukum adat?  

Sejauh ini ada beberapa tafsir yang muncul: 

1. Tafsir desa otonom atau daerah otonom tingkat III: Desa merupakan bentuk 

“daerah kecil” yang mempunyai susunan asli dan bersifat istimewa. Karena itu 

negara sebaiknya melakukan desentralisasi teritorial, yang membagi wilayah NKRI 

menjadi provinsi, kabupaten/kota dan desa. Desa sebagai “daerah kecil” menjadi 

desa otonom (local self government) atau daerah otonom tingkat III, yang 

mengharuskan negara memberikan desentralisasi kepada desa. Penganut 

perspektif desa otonom (local self government), UU No. 22/1948 dan UU No. 

19/1965 termasuk yang mengikuti tafsir ini. 

2. Tafsir otonomi asli: Batang tubuh Pasal 18 UUD 1945 sama sekali tidak mengenal 

desa, juga tidak secara eksplisit membagi wilayah NKRI menjadi provinsi, 

kabupaten/kota dan desa. Konstitusi hanya membagi NKRI menjadi daerah besar 

(provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota). Menurut tafsir ini, desa (atau nama 

lainnya yang berjumlah 250) merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, yang 

harus diakui (rekognisi) oleh negara. Dengan demikian, negara tidak memberikan 

desentralisasi pada desa untuk membentuk desa sebagai unit pemerintahan lokal 

yang otonom. Posisi desa yang tepat menurut tafsir ini sebagai organisasi 

masyarakat adat atau desa adat (self governing community) yang mempunyai dan 

mengelola hak asal-usul. Konsep “otonomi asli” berpijak pada tafsir ini. 

3. Tafsir pragmatis: Tafsir yang berdasar pada Pasal 18 UUD 1945 amanden kedua. 

Hampir sama dengan tafsir kedua, tafsir ini mengatakan bahwa NKRI hanya dibagi 
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menjadi wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Desentralisasi hanya berhenti pada 

kabupaten/kota, tidak sampai ke desa. Tetapi tafsir ini berbeda dengan tafsir 

kedua karena tidak menempatkan kedudukan desa sebagai desa adat (self 

governing community), melainkan menempatkan desa sebagai unit pemerintahan 

di bawah dan di dalam subsistem pemerintah kabupaten. UU No. 22/1999 dan UU 

No. 32/2004, dengan “alasan praktis” (meninjam istilah Prof. Sadu Wasistiono), 

mengikuti tafsir ini. Padahal UUD 1945 tidak secara eksplisit mengamanatkan 

penempatan kedudukan desa dalam subsistem pemerintah kabupaten/kota. 

Kedua, selama ini tipologi desa dibagi secara kontras antara desa adat dan desa 

otonom. Konstitusi, regulasi dan sikap pemerintah menghindari dua tipe itu, apalagi 

tipe desa otonom atau daerah otonom tingkat III.   Keduanya tampak menempati posisi 

yang biner dan berbeda secara kontras. Kelemahan dalam desa  adat justru bisa 

menjadi kelebihan dalam desa otonom, sebaliknya kelemahan desa otonom menjadi 

kelebihan desa adat (tabel 1).  

Ketiga, secara historis, semua desa di Indonesia berbentuk self governing 

community. Konstitusi UUD 1945 secara implisit juga menempatkan desa sebagai 

kesatuan masyarakat hukum adat atau disebut dengan self governing community 

tersebut. Tetapi secara lambat laun sejak kolonial dan puncaknya pada masa Orde 

Baru, negara memaksakan bentuk the local state government pada desa, yang 

menempatkan desa sebagai kepanjangan tangan negara. Di masa Orde Baru, desa 

dibuat secara seragam sebagai desa administratif, sehingga spirit dan bentuk self 

governing community mengalami kerusakan. UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 

mulai memasukkan dimensi local self government secara inkremental, tetapi belum 

sempurna. Saat ini posisi desa dibuat default, yang mengandung campuran antara self 

governing community (sebagaimana ditegaskan dalam kewenangan asal-usul, 

mempunyai tanah bengkok atau ulayat, dan perangkat desa yang dikelola secara 

tradisional), local self government (desa berwenang menyusun organisasi desa dan 

perencanaan desa, mengelola kewenangan berskala lokal, memperoleh ADD, ada 

pilkades langsung, ada BPD, dll) yang belum sempurna, dan juga ada local state 

government (ada begitu banyak tugas pembantuan atau permintaan tolong kepada 

desa).  Tetapi posisi dan institusi yang inti tidak ditonjolkan.  

 

Tabel 1 

Kelebihan dan kekurangan antara  

Tipe desa adat dan desa otonom 

 
 Desa Adat Desa Otonom 

Keunggulan • Sesuai dengan konteks sejarah 

desa yang mempunyai asal-

usul jauh sebelum lahir NKRI. 

• Relevan dengan konsep 

pengakuan dan penghormatan 

yang tertuang dalam konstitusi  

• Relevan dengan keragaman 

desa-desa di Indonesia. 

• Kedudukan dan formatnya lebih 

mudah,  simpel dan konkruen 

dengan pemerintahan daerah.  

• Memperjelas pembagian urusan 

dari pemerintah kepada desa. 

• Memungkinkan terjadinya 

penyebaran sumberdaya pada 

rakyat di level grass roots (desa). 

• Mengakhiri dualisme dan benturan 
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antara modernisme vs 

tradisionalisme atau antara desa 

dinas/administratif dan desa adat.  

• Desa menjadi lebih modern dan 

dinamis.  

Kelemahan (termasuk 

tantangan, risiko dan 

keterbatasan)  

• Mengalami 

kerumitan/kesulitan dalam 

merumuskan disain 

kelembagaan pengakuan (apa 

yang diakui, siapa yang 

mengakui, dan bagaimana 

mengakui). 

• Rumit/sulit dalam 

merumuskan format 

keragaman lokal.  

• Lokal cenderung “prasmanan” 

dalam mengatur dan 

mengurus desa. 

• Pemerintah sulit menentukan 

standar nasional dalam 

pengaturan dan pelayanan 

publik pada masyarakat desa.  

• Bahkan sulit membangun 

kesatuan dalam keragaman.  

Yang menonjol adalah 

keragaman dalam kesatuan.  

• Desa terus terjebak dalam 

tradisionalisme-romantisme 

dan sulit berkembang secara 

dinamis.  

• Konstitusi tidak secara eksplisit 

memberi desentralisasi kepada 

desa. 

• Menambah beban dan cakupan 

desentralisasi-otonomi daerah.  

• Cenderung tunggal (jika tidak bisa 

dikatakan seragam).  

• Membutuhkan proses transisi dan 

adaptasi yang lebih panjang (10 

tahun). 

• Membutuhkan proses 

menyakinkan yang lebih panjang 

kepada masyarakat adat.  

• Risikonya, pemerintah harus 

mengalokasikan dana yang lebih 

besar kepada desa.  Biasanya ini 

dianggap sebagai beban yang 

berat.  

 

 

 Keempat,  karena pengaruh adat, kondisi geografis dan kemajuan pembangunan 

yang berbeda, kondisi desa-desa di Indonesia sangat beragam dan rumit. Bentuk desa 

otonom tentu sangat cocok diterapkan di Jawa, sebagian Sumatera, sebagian 

Kalimantan, sebagian Sulawesi.  Sebaliknya format desa adat (rekognisi) tidak tepat 

diterapkan di Jawa karena di Jawa pengaruh adat semakin hilang. Tetapi format desa 

otonom itu akan sangat sulit bekerja di daerah-daerah yang pengaruh adatnya 

terhadap pemerintahan masih kuat seperti di Bali, Kalimantan Barat, Aceh, Maluku, 

NTT.  Sumatera Barat merupakan kekecualian, sebab provinsi ini sejak 2000/2001 

telah membentuk kembali (recreating) nagari yang merupakan integrasi antara desa 

negara dan adat.  

Kelima, ukuran (size) geografis dan demografis Desa menjadi isu penting dalam 

otonomi desa, terutama sebagai basis kekuatan sumberdaya lokal. Berdasarkan 

kalkulasi nominal, desa umumnya mempunyai keterbatasan luas wilayah, jumlah 

penduduk, potensi desa, dan lain-lain.  Sebagai ilustrasi Provinsi NAD mempunyai 

jumlah penduduk sebesar 3.899.290 jiwa, yang mendiami wilayah seluas 56.500,51 

Km2 dan Desa sejumlah 5.853 dan kelurahan 112.  Tetapi Sumatera Utara, dengan 

penduduk sebesar 12.333.974 dan wilayah seluas 72.427,81 (lebih besar dari NAD), 
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mempunyai Desa/kelurahan lebih sedikit dari NAD, yakni 4.924 dan 547 kelurahan. 

Sumatera Barat yang mempunyai penduduk lebih besar dari NAD (yakni sebesar 

4.549.383 jiwa pada tahun 2007), tetapi hanya mempunyai Desa (Nagari) sebanyak 

634 ditambah 256 kelurahan.  Jumlah Desa yang relatif kecil juga terjadi di Bangka 

Belitung (266 Desa), Kepulauan Riau (144 Desa), Daerah Istimewa Yogyakarta (391 

Desa), Bali (602 Desa), NTB (711 Desa), Sulawesi Tenggara (364), dan Gorontalo (312 

Desa).  Jawa Tengah (seluas 32.799,71 Km2 dan berpenduduk 32.952.040 jiwa) dan 

Jawa Timur (seluas 46.689,64 dan berpenduduk 37.076.283 jiwa) memegang rekor 

kepemilikan Desa, yakni masing-masing  7.817 Desa dan 744 kelurahan serta 7.682 

Desa dan 785 kelurahan.  Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah dan jumlah 

penduduk lebih kecil daripada Jawa Timur dan Jawa Timur, tetapi mempunyai jumlah 

Desa terbanyak di Indonesia. Kalau dihitung secara rata-rata setiap Desa/kelurahan di 

Jawa Tengah mempunyai wilayah seluas 3,83 Km2 dan berpenduduk rata-rata 3.849 

jiwa.  Sementara tetangganya, DIY, mempunyai komposisi yang lebih menarik 

daripada Jawa Tengah, yakni rata-rata Desa/kelurahan mempunyai wilayah seluas 

7,15 Km2 dan dihuni penduduk oleh sekitar 7.488 jiwa.   

Memang sejauh ini belum ada ukuran yang ideal untuk ukuran wilayah sebuah 

Desa sebagai kekuatan penopang bagi otonomi Desa, karena potret yang kontras 

antara NAD dan Sumatera Barat di satu sisi serta Jawa Tengah dan DIY di sisi lain bisa 

menjadi bahan kajian berikutnya. Tetapi beberapa orang, termasuk Soetardjo 

Kartohadikoesoemo (1953, 1984), Selo Soemardjan (1992), Nasikun (2004) maupun 

Sadu Wasistiono (2007) masih meragukan apakah mungkin kecilnya ukuran Desa 

menjadi basis yang kuat bagi otonomi Desa. Karena itu mereka mengusulkan perlunya 

penggabungan Desa-Desa yang kecil seperti pernah terjadi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta pada masa Sultan HB IX. Jika kita tengok ke belakang, UU No. 22/1948 juga 

merekomendasikan sebuah manajemen transisi dalam bentuk pembinaan dan 

penggabungan desa sebelum konsep desa sebagai daerah otonom tingkat III 

diterapkan.  Sadu Wasistiono (2007) juga merekomendasikan bahwa penerapan desa 

otonom membutuhkan transisi setidaknya 10 tahun untuk mempersiapkan 

penggabungan desa dan kapasitas desa secara menyeluruh. Kondisi geografis, 

demografis maupun spasial desa itu tentu merupakan masalah yang harus 

diperhatikan dalam mendisain desa otonom.  

Selain ukuran di atas, ada juga masalah lain yang muncul paralel dengan ukuran 

desa, yakni pemekaran dan penggabungan desa. Desa-desa di Jawa Tengah umumnya 

tidak mau digabung. Di Luar Jawa terjadi kecenderungan pemekaran Desa, apalagi di 

daerah transmigrasi yang selalu menambah jumlah desa. Jumlah desa di Indonesia dari 

tahun ke tahun semakin bertambah banyak  karena pemekaran desa.  Pada tahun 

1969/70, tercatat sejumlah 44.478 desa kemudian bertambah menjadi 45.587 Desa 

pada tahun 1973/74, bertambah lagi sekitar 15 ribu Desa/kelurahan menjadi 60.645 

pada tahun 1978/79. Pada tahun 1983/84, ketika terjadi penataan Desa baru 

berdasarkan UU No. 5/1979, jumlah Desa/kelurahan bertambah menjadi 66.437.  

Sekarang, jumlah Desa/kelurahan mencapai 69.926, meskipun Sumatera Barat sejak 

2000/2001 melakukan penciutan Desa sekitar 5000-an.  

Hal ini menunjukkan bahwa laju pemekaran Desa jauh meningalkan laju 

penghapusan atau penggabungan Desa.  Beberapa studi menunjukkan bahwa  
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bertambah jumlah desa ini lebih didasarkan pada motif: perebutan sumber daya; 

politik pembentukkan dan pemekaran kecamatan dan kabupaten baru;  politik etnik-

identitas; primordialisme; memperbesar akses sumberdaya dari pemerintah dan 

sebagainya.  Di Sumatera Barat, misalnya, terjadi pembengkakan jumlah Desa dari 

500-an menjadi 5000-an pada tahun 1980-an karena dimaksudkan sebagai siasat lokal 

untuk memperbanyak perolehan Bantuan Desa.  Tetapi yang menarik, setelah kembali 

ke Nagari, Sumatera Barat melakukan penggabungan desa kembali sesuai dengan 

satuan teritorial semula, yakni dari 5000-an menjadi sekitar 600-an nagari.  

 Dengan mempertimbangkan berbagai kesulitan dan keragaman di atas, policy 

papers ini mengusulkan tiga tipe desa: desa asli, desa praja dan desa swapraja (tabel 

2). Tipologi ini didasarkan pada kenyataan dan pernyataan bahwa pada hakekatnya 

desa merupakan sebuah pemerintahan lokal yang memiliki kelembagaan  sesuai 

dengan kebutuhan struktur sosial dan permasalahan yang dihadapi masyarakatnya di 

wilayah yang relatif kecil. Ia berdiri untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi 

masyarakat dalam mengelola sumberdaya ekonomi dan  relasi sosial warganya. 

Dengan hadirnya negara tradisional sampai dengan modern, desa  difungsikan tidak 

hanya sebagai perintahan yang mengurus hak-hak tradisionalnya, tetapi juga 

menjalankan  fungsi melaksanakan tugas negara di aras lokal. Dengan demikian, desa 

mengalami proses transformasi  tentang hakekatnya sebagai lembaga kemasyarakatan 

menjadi lembaga pemerintahan, dan negara ikut menfasilitasi untuk mendorong 

terjadinya proses transformasi tersebut. Dengan demikian desa tetap penting dalam 

kehidupan masyarat lokal maupun dalam penyelengaraan pemerintahan NKRI karena 

satu sisi menjadi kekuatan masyarakat lokal untuk memiliki pemerintahan di level 

basis yang dapat melestarikan kepentingan-kepentingan yang bersifat lokalitas, dan 

sisi lain  ketika menjadi elemen dari negara dapat mengemban tugas yang sejalan 

dengan konstitusi. 

Tipologi ini tidak hanya mengklasifikasikan dan mendeskripsikan tiga tipe desa 

yang berbeda, tetapi juga menunjukkan sekuen sejarah dan garis perubahan dari desa 

asli yang tradisional menuju desa praja yang transisional dan akhirnya menuju desa 

swapraja yang maju dan kuat. Tidak selamanya desa asli bertahan menjadi desa asli, 

demikian juga dengan desa praja yang tidak selamanya akan bertahan sebagai desa 

praja. Perubahan itu akan terjadi karena pengaruh modernisasi, kemajuan 

pembangunan maupun rekayasa sosial dan politik yang dilakukan oleh pemerintah.  

 

 

Tabel 2 

Tipologi 3 desa  

 
No Tipe 

 

Item 

Desa Asli Desa Praja Desa Swapraja 

1.  Status  Pemerintahan 

komunitas (self 

governing 

community) 

Unit administratif 

pemerintahan daerah 

(local state 

government) 

Satuan pemerintah lokal 

yang mempunyai 

pemerintahan sendiri (local 

self government) 
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2.  Kedudukan Sebagai subsistem 

pemerintahan 

NKRI  

Subsistem 

pemerintahan 

kabupaten/kota 

Sebagai subsistem 

pemerintahan NKRI yang 

dibentuk dalam wilayah 

kabupaten/kota 

3.  Bentuk 

pemerintahan 

Tradisional 

(sesuai dengan 

adat istiadat lokal) 

Transisional 

(modifikasi antara 

adat istiadat lokal 

dengan administrasi 

modern)  

Modern  

4.  Tingkat 

kemandirian 

Swadaya Swakarya Swasembada 

5.  Struktur sosial Peguyuban, 

mekanis  

Dualisme Patembayan, organis 

6.  Kondisi 

geografis 

Wilayah pedesaan 

yang terpencil 

Wilayah pedesaan  Wilayah perkotaan 

semakin terbuka 

7.  Relasi sosial  Komunalisme  Transisional  Individualisme 

8.  Basis ekonomi Pertanian  Dualistik Nonpertanian 

9.  Sifat ekonomi Subsisten Produktif Akumulatif secara 

berkelanjutan 

10.  Pengaruh adat 

tradisional  

Terlembaga 

secara legitimate 

Dualisme antara 

tradisionalisme dan 

modernisme 

Melebur ke struktur 

modern 

11.  Susunan asli  Melekat dalam 

struktur 

organisasi lokal 

Ada tetapi posisinya 

minor. Susunan 

modern lebih 

dominan 

Melebur ke dalam struktur 

pemerintahan modern.  

12.  Azas utama Pengakuan dan 

penghormatan 

(rekognisi) 

Pelimpahan 

(delegasi) urusan 

dari pemerintah 

kabupaten/kota 

Subsidiaritas: Penetapan 

kewenangan berskala lokal 

melalui undang-undang. 

13.  Sifat otonomi  Otonomi asli yang 

diakui negara 

Otonomi 

administratif  

Otonomi yang ditetapkan 

negara. 

14.  Pemilihan 

pemimpin  

Musyawarah adat Pemilihan langsung Pemilihan langsung 

15.  Kewenangan 

utama 

Asal-usul  Delegatif (tugas 

pembantuan) dan 

administratif  

Asal-usul, atributif dan 

delegatif  

16.  Tugas  Mengatur dan 

mengurus 

kepentingan 

masyarakat 

setempat sesuai 

asal-usul  

Menjalankan tugas-

tugas administratif 

yang diberikan 

negara  

Mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat 

setempat  

17.  Sumber 

keuangan 

Hasil pengelolaan 

SDA, swadaya 

masyarakat, dan 

bantuan 

pemerintah 

Hasil SDA, swadaya 

masyarakat, ADD, 

pungutan desa, 

BUMDes, dan 

bantuan pemerintah  

Hasil SDA, pajak dan 

retribusi desa, bagi hasil, 

ADD, BUMDes, bantuan 

pemerintah   
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18.  Institutsi 

perwakilan 

Disesuaikan 

dengan susunan 

dan pengalaman 

asli 

Badan 

Permusyawaratan 

Desa 

Badan Perwakilan Desa 

melalui pemlihan langsung 

19.  Masa jabatan 

kepala desa 

Disesuaikan 

dengan 

pengalaman dan 

masyawarah lokal 

5 tahun 5 tahun 

20.  Akuntabilitas 

pemimpin lokal 

Kepada 

masyarakat 

setempat dengan 

mekanisme lokal 

Kepada bupati 

melalui camat 

Kepada rakyat melalui BPD 

21.  Pelayanan 

publik 

Desa memberikan 

layanan sosial 

secara informasl. 

Layanan 

administratif 

dijalankan oleh 

negara. 

Desa melakukan 

layanan sosial secara 

informal. Desa 

membantu negara 

memberikan layanan 

adminitratif 

Desa memberikan layanan 

sosial dan administratif 

secara mandiri. Negara 

melimpahkan beberapa 

jenis layanan administratif 

berskala lokal kepada desa.  

22.  Model 

kepemimpinan 

Tradisional Campuran Rasional, modern 

23.  Perencanaan Perencanaan 

komunitas 

berdasar pada 

tradisi  

Perencanaan desa 

bagian dari 

perencanaan daerah 

melalui mekanisme 

bottom up.  

Desa mempunyai sistem 

perencanaan dan 

penganggaran sendiri 

(village self planning and 

budgeting). 

24.  Pembentukan 

wilayah desa 

Sudah ada (asli) 

dan diakui oleh 

negara 

Wilayah yang 

dikembangkan 

masyarakat dan 

negara atau dibentuk 

oleh negara 

Penggabungan antar 

desapraja menjadi wilayah 

yang lebih besar oleh 

masyarakat dan negara. 

25.  Penduduk Ukuran kecil, dan 

mobilitas rendah 

Ukuran sedang, 

mobilitas agak tinggi 

Besar dan kompleks 

26.  Struktur 

perangkat desa 

Sederhana, sesuai 

dengan susunan 

asli. Negara tidak 

perlu melakukan 

intervensi 

Sederhana, 

kombinasi antara 

susunan asli dan 

pemerintahan 

modern. Rekrutmen 

dari penduduk lokal 

dengan standar 

birokrasi negara 

Kompleks, susunan asli 

melebur dalam struktur 

pemerintahan modern. 

Rekrutmen dengan standar 

birokrasi negara. 

27.  Remunerasi  Sesuai dengan 

tradisi  

Sesuai dengan 

kemampuan desa dan 

dukungan dari 

pemerintah daerah 

Sesuai dengan standar 

pegawai negeri.  

 

 

 

 

1. Desa Asli 
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Desa Asli adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan adat istiadat yang diakui dan 

dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa asli merupakan warisan 

organisasi kepemerintahan  masyarakat lokal yang dipelihara secara turn temurun 

dan tetap diakui dan diperjuangkan oleh masyarakatnya untuk bisa berfungsi untuk 

mengembangkan kesejateraan, identitas sosial budaya masyarakatnya. Desa asli yang 

memiliki hak asal usul sejak desa itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah-

tengah masyarakatnya. Pada prinsipnya desa asli adalah sebuah kesatuan masyarakat 

hukum adat yang secara historis mempunyai batas-batas wilayah dan identitas budaya 

yang terbentuk atas dasar teritorial  yang berwenang mengurus dan mengatur 

kepentingan masyarakat setempat berdasar hak asal-usul.dalam penegrtian ini desa 

memiliki otonomi aslinya. 

Perangkat regulasi menyebut otonomi asli yang dimiliki oleh desa identik 

dengan kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri. Selo Sumarjan (1992), misalnya menegaskan 

bahwa pasal 18 UUD 1945 tanpa ragu-ragu mengakui keberadaan daerah-daerah 

istimewa seperti desa di Jawa, Bali, nagari di Sumatra Barat atau marga di sumatra 

Selatan sebagai daerah swapraja (Self besturende landschappen) dan kesatuan-

kesatuan rakyat (volksgemeenschappen). 

 

a. Kedudukan dan Kewenangan Desa Asli 

Kedudukan dan bentuk desa asli berada pada komunitas-komunitas asli yang 

memiliki batas teritorial dan unit sosial kemasyarakatannya dengan memiliki 

pemerintahan lokal sesuai dengan adat-istiadat yang dikembangkan untuk 

meningkatkan good governance sehingga semakin kredibel baik ke dalam maupun 

keluar. 

Bentuk desa asli, karena itu sangat beragam dapat dipengaruhi oleh keragaman 

sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya dari komunitas asli dalam mengembangkan 

tata pemerintahannya.Desa asli memiliki kewenangan asli di bidang pengaturan  

kelembagaan kepemerintahan sejauh tidak bertentangan dengan perundang-

undangan, pengaturan tentang adat-istiadat yang berlaku mengikat bagi 

komunitasnya, dan pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi hak-hak 

tradisionalnya. 

Mengenai isu kedudukan dan kewenangan desa ada fakta empirik yang 

menarik bahwa  kedudukan dan kewenangan Desa dalam sejarah Desa sepanjang 

zaman (prakolonial, kolonial, pasca kemerdekaan, Orde Baru dan era reformasi)  

ditempatkan dalam subordinasi atau satelit dari struktur supradesa yang lebih besar. 

Karya monumental Denys Lombard (1996) menggambarkan secara gamblang 

bagaimana kerajaan-kerajaan konsentris di zaman prakolonial melakukan 

penundukkan dan penaklukan terhadap Desa-desa di bumi Jawa, yang waktu itu masih 

disebut sima. Karya Frans Husken (1998) memberikan kisah berkelanjutan tentang 

kapitalisasi, eksploitasi dan diferensiasi sosial di Desa sejak masa kolonial. Karya Hans 

Antlov (1986), dengan tema “negara dalam Desa”, menggambarkan dengan jelas 

bagaimana sentralisme dan otoriarianisme negara bekerja di aras lokal. Karya Yando 
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Zakaria, Abih Tandeh (2000),  menunjukkan penghabisan dan penindasan negara 

terhadap masyarakat Desa di zaman Orde Baru.  

Desa sebagai komunitas asli mulai diatur dan diurus oleh negara pada zaman 

penjajahan Belanda, dengan diterbitkannya Indische Staatsregeling pada tahun 1848, 

yang mulai berlaku pada tahun 1854. Adapun ketentuan mengenai Desa diatur dalam 

Pasal 128, sebagai berikut:  

1. Desa-Desa bumiputera dibiarkan memilih kepala anggota pemerintahan Desanya 

sendiri, dengan persetujuan penguasa yang ditunjuk untuk itu menurut ordonansi. 

Gubernur Jenderal menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggarannya.  

2. Dengan ordonansi dapat ditentukan keadaan dimana Kepala Desa dan anggota 

pemerintah Desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk itu.  

3. Kepala Desa bumiputera diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya 

dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur 

Jenderal, pemerintah wilayah dan residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk 

dengan ordonansi.  

4. Jika yang ditentukan dalam ayat (1) dan (3) dari pasal ini tidak sesuai dengan 

lembaga masyarakat atau dengan hak-hak yang diperkenankan dimiliki, maka 

berlakunya ditangguhkan.  

5. Dengan Ordonansi dapat diatur wewenang dari Desa Bumiputera untuk: (a) 

memungut pajak di bawah pengawasan tertentu; (b) didalam batas-batas tertentu 

menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh Desa;  

6. Desa yang sebagian atau seluruhnya berada dalam batas suatu kota, dimana telah 

dibentuk dewan menurut ayat (2) pasal 21 atau ayat (2) pasal 124 sepanjang 

mengenai daerah yang termasuk di dalam batas termaksud; dapat dihapuskan 

dengan ordonansi atau bila dianggap perlu dikecualikan dari berlakunya aturan 

yang ditetapkan dalam ayat (3) pasal ini. Sebagai akibat dari tidak diberlakukannya 

aturan tersebut, jika perlu dapat dibuat ordonansi (Suhartono, 2001: 46-47).  

 

Ketika intervensi dan eksploitasi kolonial terhadap Desa berjalan, pemerintah 

kolonial Belanda juga mengeluarkan “Regeeringsreglement” 1854, sebagai cikal-bakal 

pengaturan tentang daerah dan Desa. Pasal 71 (pasal 128.I.S.) menegaskan tentang 

kedudukan Desa, yakni: Pertama, bahwa Desa yang dalam peraturan itu disebut 

“inlandsche gemeenten” atas pengesahan kepala daerah (residen), berhak untuk 

memilih kepalanya dan pemerintah Desanya sendiri. Kedua, bahwa kepala Desa itu 

diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan 

memperhatikan peraturan-peraturan yang keluar dari gubernur jenderal atau dari 

kepala daerah (residen).  

Atas dasar ketentuan itu, dengan Ordonansi tanggal 3 Februari 1906, lahirlah 

peraturan yang mengatur pemerintahan dan rumah tangga Desa, terutama hanya 

berlaku di Jawa dan Madura. Peraturan itu, yang dimuat dalam Staasblad 1906 N0. 83, 

diubah dengan Staablad 1910 No. 591, Staadblad. 1913 No. 235 dan Staadblad, 1919 

No. 217 dikenal dengan nama “Islandsche Gemeente-Ordonnantie”. Penjelasan atas 

Ordonnantie itu yang dimuat dalam Bijblad 6567 mengatakan, bahwa ketetapan-

ketetapan dalam Ordonnantie secara konkret mengatur bentuk, kewajiban dan hak 

kekuasaan pemerintah Desa baik berdasarkan hukum ketataprajaan maupun 
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berdasarkan hukum perdata. Meskipun berbagai peraturan yang muncul masih jauh 

dari sempurna, tetapi dalam rangka perundang-undangan Hindia Belanda semuanya 

telah berhasil menghilangkan keragu-raguan tentang kedudukan Desa sebagai badan 

hukum, lebih dari posisi Desa sekadar kesatuan komunal masyarakat. Peraturan telah 

berhasil pula mengembangkan kemajuan kedudukan hukum Desa sebagai pemilik 

harta benda (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984).  

Ada berbagai catatan atas keluarnya peraturan itu. Van Deventer 

menyambutnya dengan gembira. Dengan peraturan tadi, kata Van Deventer, hak Desa 

untuk mendapat dan menguasai milik sendiri telah diberi dasar hukum. Berdasarkan 

hak itu Desa akan dapat menyusun “pendapatan Desa” sendiri. Hal ini penting 

berhubungan dengan hendak didirikannya sekolah Desa dan lumbung Desa pada 

waktu itu. Sebaliknya Mr. Van Bockel dalam Koloniale Studien tahun 1921 mengatakan, 

bahwa peraturan itu merupakan sebuah tatapraja untuk Desa, yang dimasukkan 

dengan paksa ke dalam suatu susunan yang asing baginya dengan tiada mengingat 

tingkat kecerdasan rakyat dan susunan tatapraja dalam daerah. Van Vollenhoven 

berpendapat senada. Setelah mengucapkan penghargaannya terhadap tujuan 

ordonansi diatas, yang bermaksud hendak menguatkan kedudukan Desa, maka ia 

mencela bahwa dalam peraturan itu membuat ordonansi kurang cukup mengindahkan 

sifat-sifat asli dari Desa di daerah Jawa, Madura dan Pasundan.  

Dalam konteks ini “Islandsche Gemeente Ordonantie” tahun 1906 tidak berlaku 

untuk empat daerah Swapraja di Surakarta dan Yogyakarta. Di daerah-daerah tadi, 

yang pada hakekatnya adalah daerah Negorogong di zaman dahulu, dimana otonomi 

Desa karena percampuran kekuasaan Raja -- antara lain disebabkan oleh apanage-

stelsel sejak 1755 -- telah menjadi rusak, maka kedudukan Desa sebagai daerah hukum 

otonom sudah rusak pula.  

Meski demikian, hukum asli yang menjadi pokok-pokok dasar kebudayaan 

bangsa, meskipun telah terpendam dibawah reruntuhan Desa asli selama ratusan 

tahun, setelah kesatuan Desa sebagai daerah hukum itu di daerah Swapraja di Jawa 

dihidupkan kembali, maka ia hidup kembali juga. Begitu kuatnya, hingga waktu 

permulaan kemerdekaan di daerah Yogyakarta muncul peraturan untuk 

menggabungkan Desa-desa yang kecil-kecil menjadi kesatuan daerah yang lebih besar. 

Peraturan itu mengalami kesulitan. Lain dari itu, sebagai penjelmaan dari kesatuan 

daerah hukum itu barangkali belum diketahui umum, bahwa daerah Yogyakarta 

penjualan tanah milik di Desa (malah juga penggadaian) kepada seorang yang bukan 

penduduk Desa, harus mendapat ijin dari rapat Desa.  

Pada tahun 1941, pemerintah kolonial mempertinggi status Desa dengan 

mengeluarkan sebuah Ordonantie terkenal dengan sebutan Desa Ordonantie (S. 1941 

No. 356) (Nitinegoro, 1964 dalam Suhartono, 2001: 48). Rancangan Desa-

ordonannantie baru disampaikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 23 

Januari 1941 kepada Volksraad. Ordonnantie itu kemudian ditetapkan pada tanggal 2 

Agustus 1941 (stbl. 1941 no. 356). Substansi Desa ordonanntie baru berlainan dengan 

ordonanntie-ordonanntie sebelumnya. Prinsipnya ialah supaya kepada Desa diberi 

keleluasaan untuk berkembang menurut potensi dan kondisinya sendiri. Untuk 

mencapainya, Desa tidak lagi dikekang dengan berbagai peraturan-peraturan 

(regulasi) yang mengikat dan instruktif. Berdasarkan atas prinsip itu dalam Desa-
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ordonanntie baru dinyatakan perbedaan antara Desa yang sudah maju dan Desa yang 

belum maju. Untuk Desa yang sudah maju, pemerintahan dilakukan oleh sebuah 

Dewan Desa (Desaraad), sedang Desa untuk yang belum maju pemerintahan disusun 

tetap sediakala, yaitu pemerintahan dilakukan oleh Rapat Desa yang dipimpin oleh 

kepala Desa yang dibantu oleh parentah Desa. Selanjutnya dalam Desa-ordonnantie 

baru itu, pemerintah hendaknya minimal mencampuri dalam rumah tangga Desa 

dengan peraturan-peraturan yang mengikat, bahkan dalam pemerintahan Desa itu 

diharuskan lebih banyak menggunakan hukum adat. Namun sampai pada waktu 

jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda Desa-ordonnantie itu belum bisa dijalankan. 

Dengan melihat sejarah perkembangan desa di atas maka sudah sepantasnya 

apabila desa sebagai komunitas asli dari masyarakatnya harus diakui oleh 

negara.Pengakuan adanya hak asal-usul desa ini oleh negara sesuai amanah konstitusi. 

Desa sebagai komunitas aslinya memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan 

masyarakatnya secara mandiri lepas dari campur tangan negara. Mandiri dan lepas 

dari campur tangan negara bukan berarti desa tidak boleh menerima bantuan dari 

negara. Dengan kata lain desa harus memiliki otonominya sendiri dari negara. Desa 

diberi hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya. 

Hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri berarti 

desa memiliki hak dan kewenangan untuk memiliki dan mengeloa sumber daya lokal 

yang ada, memiliki ataupun membentuk kelembagaan adat sendiri karena pada 

dasarnya mereka berasal dari masyarakat adat. 

Desa asli bukan sebuah institusi yang dibawah camat ataupun kabupaten 

namun desa dalam model ini adalah sebuah desa yang betul-betul asli sejak mereka 

ada. Tetapi untuk urusan-urusan publik yang berkaitan dengan kepentingan negara 

seperti pelayanan pembuatan KTP, Surat perkawinan ataupun urusan administratif 

lainnya maka hal tersebut diurus oleh negara, dalam hal ini negara bisa menugaskan 

kepada pihak kecamatan untuk memfasilitasi dengan menempatkan pegawainya 

untuk ditempatkan di desa sebagai tugas pembantuan. Namun untuk urusan-urusan 

yang menyangkut urusan internal masalah desa maka desa asli yang akan 

menyelesaikannya bukan berasal dari negara. 

Pada prinsipnya dalam model ini desa bukan organ negara melainkan 

komunitas yang menjalankan kewenangan sesuai dengan hak asal usul  dan tugas  

yang diberikan oleh negara di wilayahnya sebagai tugas pembantuan. Untuk mengatur 

kewenangan desa agar sesuai dengan hak asal usul dan tidak ada benturan dengan 

negara diatur lebih lanjut oleh Perda. 

Desa sebagai organisasi komunitas lokal yang mempunyai pemerintahan 

sendiri berarti desa dapat membentuk pemerintahan sendiri berdasarkan pranata 

lokal, bersifat swadaya dan otonom, tidak dibentuk oleh kekuatan eksternal dan tidak 

terikat secara struktural dengan organisasi eksternal negara. Secara historis desa-desa 

di jawa maupun komunitas-komunitas adat di luar jawa pada masa lalunya adalah 

sebuah self governing community. 

 Desa menurut sejarahnya memiliki kewenangan asal-usul yang melekat pada 

desa. Kewenangan inilah yang sering disebut sebagai kewenangan property right 

komunitas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri., atau yang lebih 
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sering disebut dengan otonomi asli. Ada beberapa kewenangan generik/asal-usul yang 

sepantasnya dimiliki oleh desa, yaitu: 

1. Kewenangan membentuk dan mengelo sistem pemerintahan sendiri 

2. kewenangan mengelola sumber daya lokal(tanah kas desa, tanah ulayat, 

hutan adat, dll) 

3. kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat 

4. kewenangan mengeloa dan merawat nilai-nilai dan budaya lokal (termasuk 

adat-istiadat) 

5. kewenangan yudikatif atau peradilan komunitas (community justice 

system), misalnya dalam penyelesaian konflik lokal. 

 

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Desa asli menyenggarakan pemerintahan yang mengatur urusanKomunitasnya 

di bidang peradilan adat, pengelolaan sumberdaya lokal yang menjadi asetnya, 

pengelolaan adat-istiadat seperti perkawinan dan  tradisi ritual keagamaan setempat, 

dan pelestarian dan pengembangan identitas budayanya. 

Desa pada masa lalu adalah suatu komunitas yang mempunyai kemerdekaan 

untuk melakukan kegiatan dalam rangka pengembangan urusan rumah 

tangganya.Urusan-urusan yang menyangkut kepentingan desa mereka urus sendiri 

sesuai dengan corak dan tradisi setempat. Pemahaman dan praktik penyelenggaraan 

pemerintahan sebenarnya sudah lama dikenal oleh masyarakat desa. Pemahaman dan 

praktik nilai-nilai tersebut menyatu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan desa 

adalah komunitas otonom (self-governing community ) yang paling tua dibanding 

kecamatan, kabupaten, propinsi bahkan negara. Kalau kita melihat budaya yang hidup 

di desa seperti gotong-royong, toleransi, musyawarah, saling menghargai dan 

menghormati, pada hakekatnya adalah manifestasi dari subtansi penyelenggaraan 

pemerintahan komunitarian di desa dalam menumbuhkan semangat demokrasi.  

Menurut Hatta benih-benih demokrasi di Indonesia telah lama hadir di desa-

desa yang tersebar dibelahan Nusantara. Hal ini ditandai oleh tiga hal, yaitu: Pertama, 

adanya tradisi atau cita-cita rapat yang hidup dalam sanubari rakyat Indonesia dari 

jaman dahulu sampai jaman sekarang dan tradisi itu tidak pernah hilang. Kedua, 

adanya tradisi atau cita-cita protes yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara 

umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil. Ketiga, tradisi atau cita-cita 

tolong-menolong. Gambaran nilai-nilai demokrasi khususnya di daerah jawa pernah 

hidup dalam hukum asli yang merupakan peribahasa ”desa mawa cara, negara mawa 

tata”, yang artinya hukum negara diatur (ditoto) oleh raja, ia lahir dan tumbuh atas 

kehendak raja yang berganti-ganti. Di desa hukum itu lahir dan tumbuh menurut coro, 

adat, kebiasaaan, pendeknya menurut keadaan jadi ia”tidak dibuat oleh orang” 

tertentu, melainkan diadakan menurut ”kebutuhan”.  

Dalam masalah penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi, desa sudah 

lama mengenal. Kekuasaan pemerintahan desa dipegang bukan oleh kepala desa 

melainkan dipegang oleh apa yang disebut dengan rapat desa. Rapat desa sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi di desa. Kepala desa bertindak sebagai pelaksana 

kebijakan yang di buat oleh rapat desa. Disamping ada rapat desa di desa ada yang 

disebut dengan Dewan Morokaki. Dewan ini adalah suatu badan yang diberi kewajiban 
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untuk memutuskan segala perselisihan antara desa dengan penduduk dan antara 

penduduk perseorangan, serta mengawasi pelaksanaan   hukum adat. Jadi dewan 

morokaki adalah sebuah ”badan pengadilan”(yudikatif), dan sekaligus menjadi ”Dewan 

Pertimbangan”.  

Pada kelembagaan desa dewasa ini desa dapat membentuk ataupun 

memberikan ruang kepada masyarakat untuk membentuk kelembagaan desa. Dalam 

membentuk kelembagaan desa dapat membentuk struktur eksekutif desa yang 

meliputi Kepala Desa/kepala adat ataupun sebutan sesuai dengan kondisi 

masyarakat setempat.Disamping kepala desa ataupun sebutan lainnya eksekutif desa 

dapat dibentuk pula sekretaris desa/sekretaris adat dan kepala-kepala urusan 

yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Kepala desa/adat dan sekretaris desa/adat menjalankan fungsi koordinasi 

kelembagaan dengan kelembagaan desa/adat lainnya. Sedangkan kepala-kepala 

urusan dapat menjalankan urusan-urusan berdasarkan hak asal-usul/komunitas yang 

ada.  

Disamping itu desa juga memiliki lembaga perwakilan sebagai badan legislatif 

desa sebagai unsur demokrasi desa yang akan menjalankan fungsi regulasi desa. 

Lembaga perwakilan desa ini dapat dipakai sebagai akomodasi kepentingan-

kepentingan berdasarkan hak asal-usul desa dan menjalankan fungsi pengawasan dan 

budgeting. Sedangkan fungsi peradilan desa diharapkan dapat dipakai untuk 

menyelesaikan konflik-konflik yang muncul karena adanya benturan nilai-nilai lokal 

yang ada di desa tersebut. 

Desa juga dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk 

kelembagaan-kelembagaan lainnya diluar dari ketiga lembaga tersebut. Misalnya desa 

dapat membentuk kelembagaan yang mendasarkan diri pada kearifan lokal setempat, 

misalnya desa dapat membentuk lembaga desa yang mengurusi urusan pengelolaan 

air dan sebagainya. Disamping itu juga desa dapat membentuk kelembagaan dusun. 

Dengan adanya dusun ini maka dapat digunakan oleh kepala desa/adat sebagai corong 

mereka untuk menyampaikan segala macam informasi dari desa masyarakat, karena 

dusun adalah institusi kepanjangan tangan dari kepala desa yang paling dekat.  

 

c. Wilayah  

Desa model self governing community ini berlaku untuk semua desa-desa di 

Indonesia. Bagi desa-desa yang akan memberlakukan bahwa urusan administrasi akan 

dipisahkan dengan urusan berdasarkan hak asal-usul maka akan diberi peluang untuk 

diakomodasi, seperti halnya desa-desa di Bali. Pada dasarnya secara historis desa-desa 

di indonesia menganut self governing community namun setelah mengalami 

transformasi bahwa desa disamping melaksanakan urusan hak asal-usul juga dituntut 

untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif atau governance. 

  

d. Keuangan 

Desa asli mempunyai sumber keuangan yang berasal dari pengembangan asetnya 

di bidang sumberdaya alam.Sumber pembiayaan yang dapat digunakan oleh desa asli 

dapat berasal dari: 

1. Sumber daya alam yg secara tradisional dikuasai adat. 
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2. Tanah adat / tanah ulayat. 

3. Sumber-sumber lain yang sah menurut hukum adat 

4. Keswadayaan masyarakat lokal (identik dng gotong royong, badan sanak, 

dll) 

5. Bantuan keuangan dari pemerintah untuk pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat. 

 

e. Peran pemerintah dalam pengembangan desa asli 

Desa sebagai kesatuan komunitas tetap membutuhkan bantuan dari negara. 

Bantuan dari negara tersebut dapat berbentuk pemberian fasilitasi-fasilitasi yang 

mendukung fungsi desa asli, antara lain technical assistance, keuangan, dan bantuan 

lain yang berorientasi pada community development. Adapun peran pemerintah dalam 

pengembangan desa asli adalah:  

a) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

b) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya  

c) memfasilitasi pengelolaan keuangan desa  

d) memfasilitasi pembangunan partisipatif; 

e) memfasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga; dan 

f) memfasilitasi pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat desa 

 

f. Lembaga Kemasyarakatan Desa Asli 

  Lembaga kemasyarakatan dalam desa asli berupa lembaga-lembaga sosial yang 

sesuai dengan ada istiadat setempat baik dari segi nama, bentuk organisasi, dan fungsi 

dan tugasnya.Banyak desa di Indonesia yang pada saat ini masih dan berusaha 

mengembalikan kembali lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pada saat 

berlakunya UU No.5/1979 dimatikan oleh Negara. Di Jawa misalnya sekarang ini 

banyak yang menghidupkan kembali lembaga kemasyarakatan ulu-ulu untuk 

mengurusi masalah air.Lembaga-lembaga kemsyarakatan tersebut disamping 

berfungsi untuk melindungi nilai-nilai asal-usul yang sudah ada juga dapat dipakai 

untuk media penyelesaian konflik-konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat.   

 

2. Desa Praja  

Desa Praja adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang 

diserahkan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota untuk kepentingan masyarakat setempat.  

Di satu sisi desa praja ini merupakan kepanjangan tangan kabupaten yang 

bersifat desa administratif, di sisi lain tetap memerankan dirinya sebagai lembaga 

yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usulnya. 

Desa Praja adalah tipologi desa transisional yang merupakan perkembangan dari Desa 

Asli (self governing community) ke arah desa swapraja yang merupakan desa otonom. 

Dibandingkan kedua tipologi desa yang lain, desa praja mencerminkan kondisi desa-

desa saat ini (terutama desa-desa di Jawa) yang merupakan sebuah lembaga 

pemerintahan di bawah kabupaten tetapi tetap mempunyai kewenangan dalam 
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mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usulnya. 

Konsep yang ditawarkan melalui naskah akademik mengenai desa praja ini diarahkan 

pada kebijakan pembebasan pilihan bagi pemerintah desa dalam memilih bentuk 

pemerintahan berdasarkan keragaman, apakah akan menjadi desa asli, mengukuhkan 

dirinya sebagai desa praja atau ke arah desa modern yang otonom (desa swapraja). 

 

a. Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa Praja 

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa praja ini dapat dilakukan 

berdasarkan usul pemerintahan desa (kepala desa dan BPD) ataupun inisiatif dan 

intervensi pemerintah kabupaten dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan 

aspirasi masyarakat desa serta terjaminnya efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada 

masyarakat. Pembentukan desa praja tersebut dapat berupa pula penggabungan 

beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa 

menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. 

Beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam 

pembentukan dan penggabungan desa praja adalah sebagai berikut:  

a. kondisi geografisnya memungkinkan untuk pembentukan, dan penggabungan 

desa; 

b. mempunyai jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa ( ? ) untuk 

pembentukan dan sebanyak-banyakanya 7500  ( ? ) jiwa untuk penggabungan; 

c. usia penyelenggaraan pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun, 

d. mempunyai kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang 

memungkinkan Desa untuk berkembang; 

e. mempunyai jaringan transportasi dan perhubungan yang memadai; 

f. mempunyai potensi ekonomi, sosial budaya dan politik yang menjamin 

keberlangsungan desa, kerukunan warga masyarakat dan kepemimpinan; 

g. mempunyai batas teritorial yang jelas dan disepakati desa sebelah-menyebelah, 

sesuai dengan azas contradicture delimitasi. 

h. mempunyai sarana dan prasarana pelayanan publik dan infrastruktur 

pemerintahan Desa yang memadai. 

Dalam hal pembentukan dan penggabungan desa dengan kriteria di atas harus 

memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengaturan mengenai desa yang meliputi 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat.praja dengan desa  

Dalam hal penghapusan desa, dapat dilakukan apabila berbagai kriteria yang 

telah ditetapkan sebagaimana di atas sudah tidak dapat dipenuhi lagi oleh desa praja 

yang ada. Namun demikian, tidak serta merta desa praja yang dihapuskan hilang 

begitu saja, tetapi sangat dimungkinkan bergabung dengan desa praja lain atau beralih 

ke tipologi desa swa praja.  

 

b. Kedudukan dan Bentuk Desa Praja 

Kedudukan desa praja ini berada di bawah pemerintahan kabupaten dan 

merupakan kepenjangan tangan pemerintahan kabupaten, namun masih memiliki 

kewenangan dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga desa praja 

berdasarkan hak asal usul yang dimiliki. Dengan demikian bentuk desa ini tidak 
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sekedar ‘desa administratif’ (local state government) belaka, yang merupakan 

kepanjangan tangan pemerintah kabupaten, tetapi secara kelembagaan tetap 

mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal-usulnya. Konsekuensi dari kedudukan 

dan bentuk desa praja ini adalah tidak adanya otonomi desa, dimana segala sesuatu 

yang menyangkut pengaturan dan pengurusan administrasi pemerintahan dilakukan 

berdasarkan tugas dan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota. Adapun pengaturan dan pengurusan berdasarkan hak asal-usul 

terbatas pada bidang kemasyarakatan dan adat istiadat setempat.  

  

c.  Kewenangan Desa Praja 

Desa Praja yang merupakan sub sistem pemerintahan kabupaten ini 

mempunyai berbagai kewenangan yang didasarkan pada azas rekognisi dan 

delegasi.dAzas ini diterapkan karena tidak adanya teori dan azas yang membenarkan 

penyerahan kewenangan/urusan dari pemerintah kabupaten kepada desa, serta tidak 

ada jaminan dari konstitusi perihal azas desentralisasi pada desa. Oleh karena itu, 

kewenangan desa didasarkan pada azas rekognisi dan delegasi, bukan pada azas 

desentralisasi. Dengan demikian kewenangan Desa Praja adalah kewenangan yang 

berasal dari hak asal-usul desa dan kewenangan yang mengikuti skema penyerahan 

atau pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten, dan kewenangan lain yang 

diatur dengan peraturan perundang-undangan.  

Azas rekognisi memberikan implikasi pada adanya pengakuan negara 

mengenai kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, terutama dalam: pengelolaan 

aset yang berupa sumberdaya agraria (tanah, hutan, sungai dan sumberdaya alam 

lainnya), pengaturan tata kelola sumberdaya lokal yang berupa adat istiadat, budaya 

dan tradisi masyarakat, penyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan 

budaya setempat. 

Azas delegasi memberikan kewenangan pada desa untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal, yang meliputi: 

perencanaan pembangunan desa, membentuk struktur dan organisasi pemerintahan 

desa, menyelenggarakan pemilihan kepala Desa, membentuk BPD, menyusun dan 

mengelola APBDes, membentuk lembaga kemasyarakatan desa, mengembangkan 

BUMDes, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, kependudukan dan 

pertanahan desa, mengendalikan  penguasaan dan penggunaan sumberdaya agraria 

dan lain-lain. Sebagai bagian dari pemerintah kabupaten, desa perlu diberikan 

kewenangan dalam ikut serta mengendalikan konversi lahan maupun peralihan hak 

atas tanah yang cenderung memarjinalkan masyarakat desa.   

Selain kewenangan yang mendasarkan pada azas rekognisi dan delegasi di atas, 

ada satu jenis kewenangan (urusan) yang bersifat tambahan, yakni kewenangan dalam 

tugas pembantuan (medebewind) yang diberikan oleh pemerintah. Prinsip dasarnya, 

dalam tugas pembantuan ini desa hanya menjalankan tugas-tugas administratif di 

bidang pemerintahan dan pembangunan yang diberikan pemerintah yang telah 

disertai dengan dana, personil dan fasilitas lainnya. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, secara sederhana kewenangan desa praja 

terdiri dari 4 (empat kewenangan) yang merupakan turunan dari azas rekognisi, 

delegasi dan pembantuan, yang meliputi kewenagan dalam mengatur: 
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(1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; 

(2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa; 

(3) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten; dan 

(4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan 

diserahkan kepada desa. 

  

d. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Praja 

Penyelenggaraan pemerintahan desa praja dilakukan oleh Pemerintah Desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes). Dalam hal ini Pemerintah Desa terdiri 

dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Struktur kelembagaan pemerintah desa diatur 

sesuai kebutuhan desa dengan mempertimbangkan kewenangan desa yang berasal 

dari pemerintah kabupaten. Apabila kewenangan desa praja sebagaimana desa-desa 

dewasa ini maka perangkat desa adalah pembantu-pembantu kepala desa yang 

mengurusi urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, keuangan 

dan urusan umum. Untuk urusan administrasi pemerintahan, Kepala Desa dibantu 

oleh seorang Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).    

Adapun struktur kelembagaan yang mengatur dan mengurusi kewenangan 

desa berdasarkan hak asal-usul ditetapkan melalui Peraturan Desa dengan 

mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki dan aspirasi yang berkembang dalam 

masyarakat. Untuk mewadahi berbagai urusan yang bersifat hak asal-usul ini, desa 

dapat membentuk beberapa jabatan fungsional berdasarkan bidang tugas yang 

diperlukan, seperti fungsional bidang pengurusan pewarisan, tanah adat dan hutan 

ulayat, pengairan, adat dan kebudayaan setempat. Gaji atau pendapatan pejabat 

fungsional dimaksud disesuaikan dengan kemampuan desa praja yang bersangkutan.    

Hubungan kepala Desa dengan BPD didasarkan prinsip check balances. Kepala 

Desa dipilih oleh warga masyarakat secara langsung dan menyampaikan 

akuntabilitasnya dalam bentuk: (1) laporan penyelenggaraan pemerintahan pada 

Bupati; (2) laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan pada BPD; dan (3) 

menginformasikan secara terbuka pada warga masyarakat. Pemilihan kepala desa 

yang dilakukan secara langsung oleh warga masyarakat, dimaksudkan untuk menjaga 

tradisi pemilihan pemimpin yang sudah ada, sekaligus membina kehidupan 

demokratis pada masyarakat desa. Adapun pertanggungjawaban penyelenggaraan 

pemerintahan dilakukan Kepala Desa pada Bupati, mengingat desa praja ini adalah 

unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten.    

BPD dipilih oleh warga masyarakat secara musyawarah, dan diarahkan dapat 

mewakili semua kelompok yang ada di masyarakat, tidak bersifat elitis yang 

cenderung  tidak merepresentasikan kelompok-kelompok sosial di masyarakat secara 

menyeluruh. Pemilihan keanggotaan BPD ini dapat dilakukan secara berjenjang mulai 

tingkat dusun/kampung atau sebutan lain sesuai dengan adat dan tradisi setempat. 

Keterlibatan kaum perempuan dalam keanggotaan BPD juga dipersyaratkan sebesar 

30%, dengan pertimbangan bahwa agenda-agenda pembangunan masyarakat desa 

peran perempuan tidak dapat dinafikan begitu saja.  
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BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang 

mempunyai fungsi legislasi (menetapkan peraturan desa bersama kepala desa); fungsi 

budgeting dan fungsi pengawasan; dan fungsi penampung dan penyampai aspirasi 

masyarakat desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.  Di samping fungsi-fungsi di 

atas BPD juga harus memerankan dirinya sebagai penjaga akuntabilitas pemerintah 

desa secara horizontal, lembaga konsultatif dan stake holder utama dalam 

perencanaan pembangunan desa. BPD mempunyai wewenang dalam: 

(1) membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 

(2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan 

kepala desa; 

(3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 

(4) membentuk panitia pemilihan kepala desa; 

(5) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat; dan menyusun tata tertib BPD.  

 

Kedudukan, mekanisme pemilihan, persyaratan, jumlah, fungsi kontrol 

wewenang, kewajiban, hak, larangan, mekanisme rapat, penghasilan tetap dan atau 

tunjangan dari BPD selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah. Agar BPD 

representatif dan bekerja secara efektif, perlu diberikan penghasilan yang memadai 

dan jam kerjanya diatur sebagaimana kepala desa dan perangkatnya. Disain yang 

seperti ini sebagai respons dan persiapan untuk menghadapi banyaknya kewenangan 

dan perencanaan yang didelegasikan ke Desa ataupun dalam kerangka penyiapan 

perubahan ke arah desa swa praja.  

 

e. Peraturan Desa Praja 

Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan BPD sebagai kerangka hukum 

dan kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. 

Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang 

dimiliki Desa, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai 

sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, 

yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat 

mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun 

Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa. 

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul 

dan yang diserahkan oleh kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan 

dipertanggungjawabkan pelaksanaannya pada masyarakat melalui BPD, meskipun 

laporan penyelenggaraan pemerintahan secara umum disampaikan pada Bupati. Hal 

ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan Perdes, senantiasa termonitor secara terus 

menerus dan berkelanjutan oleh warga masyarakat setempat, mengingat perdes 

disusun untuk kepentingan masyarakat. Apabila pemerintah desa melanggar perdes 

yang telah ditetapkan, BPD wajib mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran 

yang ada sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Inilah salah satu fungsi 

pengawasan yang dimiliki oleh BPD. Di samping BPD, masyarakat juga mempunyai hak 
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untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan 

perdes. 

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi ataupun yang mengatur urusan desa berdasarkan hak asal-usul, dengan 

memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa 

yang dapat ditetapkan paling tidak mengatur tentang Rencana dan Program 

Pembangunan Desa, RAPB Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Desa, Badan Usaha Milik Desa, Pemakaman Umum, dll.   

 

f.  Perencanaan Pembangunan Desa Praja 

Perencanaan pembangunan desa praja perlu dilakukan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa, mengingat meskipun sebagai bagian dari 

pemerintah kabupaten, sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten belum 

dapat mengakomodasi rencana pembangunan dan pengembangan wilayah desa, baik 

dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Perencanaan pembangunan yang bersifat 

bottom up ini dapat disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan 

kewenangan yang dimiliki dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. 

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun melalui kelembagaan 

masyarakat desa yang eksis. 

Perencanaan pembangunan desa perlu diarahkan pada pendekatan keruangan 

yang mengoptimalkan peran dan fungsi ruang agar tetap terjaga keberlanjutannya. 

Artinya perencanaan pembangunan desa yang bersifat keruangan harus dipandu oleh 

rencana tata ruang dan tata guna tanah desa. Di samping itu perlu diorientasikan pada 

terciptanya masyarakat yang lebih berdaya, sejahtera dan menuju pada kemandirian 

desa.  

Perencanaan Pembangunan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa 

yang berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten, agar sinkronisasi pemanfaatan ruang dapat tetap 

terjaga dan tidak saling bertolak belakang. Di samping itu, perencanaan pembangunan 

desa ini juga mempertimbangkan kemampuan desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) 

yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. 

 

g.  Keuangan dan Kekayaan Desa Praja 

Keuangan dan kekayaan desa praja merupakan hal vital yang dibutuhkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai bagian dari pemerintah kabupaten, yang 

kewenangannya juga berasal dari pemerintah kabupaten maka sumber keuangan desa 

yang utama berasal dari Alokasi Dan Desa (ADD). Sumber keuangan yang berasal dari 

pendapatan asli desa maupun kekayaan desa merupakan sumber tambahan yang 

diorientasikan untuk membiayai berbagai urusan dan kewenangan desa berdasarkan 

hak asal-usul. Dengan demikian, secara berjenjang sumber keuangan dan pendapatan 

desa praja dapat diurutkan sebagai berikut: 

a. Alokasi Dana Desa; 

b. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil 

swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa 



41 

 

yang sah; 

c. bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten; 

d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; 

e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.  

Adapun kekayaan yang dapat dimiliki oleh desa praja adalah sumberdaya 

agraria yang berasal dari hak asal-usul seperti hutan desa, tanah kas desa, sumber 

mata air maupun sumberdaya ekonomi yang berasal dari usaha desa seperti pasar 

desa dan Badan Usaha Milik Desa. Untuk meningkatkan kekayaan dan sumber 

pendapat desa, sebagai sebuah lembaga pemerintahan sudah selayaknya desa dapat 

berperan sebagai Subyek Hak Atas Tanah. Apakah Hak Atas Tanah tersebut diberikan 

kepada Desa (sebagaimana instansi pemerintah lainnya) ataupun kepada BUMDes 

yang merupakan badan usaha desa yang berbadan hukum. Dalam hal ini Desa sebagai 

Badan Hukum Publik (terutama desa-desa di Jawa) dapat bertindak sebagai Subyek 

Hak. Sedangkan untuk desa-desa di luar Jawa, yang dapat berperan sebagai Subyek 

Hak adalah BUMDesa (Badan Hukum Perdata).   

 

h.  Kerjasama Desa Praja 

Untuk meningkatkan usaha dan pendapatan desa serta untuk mempercepat 

akselerasi pembangunan, desa dapat mengadakan kerja sama antar desa maupun 

kerjasama dengan pihak lain. Bentuk dan mekanisme kerjasama harus mendapatkan 

persetujuan BPD dan dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki desa serta 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 

Kerjasama yang dapat dilakukan, baik dengan desa sekitarnya maupun dengan 

pihak lain meliputi bidang: (a) peningkatan perekonomian masyarakat desa; (b) 

peningkatan pelayanan pendidikan; (c) kesehatan; (d) sosial budaya; (e) ketentraman 

dan ketertiban; dan/atau (f) pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna 

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Mengingat Desa Praja adalah bagian dari pemerintah kabupaten, maka 

kerjasama yang dilakukan harus mendasarkan pada Peraturan Daerah mengenai 

Pelaksanaan Kerja sama Antar Desa, dan Kerja sama desa dengan Pihak lain yang 

diterbitkan oleh kabupaten. 

 

i. Lembaga Kemasyarakatan   

Lembaga kemasyarakatan Desa Praja dalam naskah akademik ini bertumpu 

pada dua kelembagaan yang berbeda. Sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten, 

kelembagaan masyarakat diatur melalui perda yang terdiri dari Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK) dan Karang Taruna. Sebagai desa praja yang mempunyai kewenangan 

berdasarkan hak asal-usul, kelembagaan masyarakat yang masih eksis berdasarkan 

adat dan tradisi diatur melalui peraturan desa, seperti kelembagaan merti desa, 

kelompok kenduri, dll. 

  

j. Pembinaan dan Pengawasan 
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Pembinaan dan Pengawasan Desa Praja dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melalui instansi teknis terkait. 

Pemerintah Kecamatan selaku aparat kabupaten di daerah berperan sebagai fasilitator 

dan koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, tidak berperan sebagai 

pembina dan pengawas. Dalam hal penyelesaian permasalahan pemerintahan pada 

desa praja diselesaikan pada level desa. Apabila tidak selesai pada level ini, 

penyelesaian diserahkan pada kabupaten.  

 

  3. Desa Swapraja  

Desa Swapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang 

diserahkan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa, asal usul, dan adat istiadat yang masih hidup sesuai dengan perkembangan 

untuk kepentingan masyarakat setempat. 

Desa swapraja dalam tipologi desa ini adalah sebuah desa modern yang telah 

mengalami transformasi dari sebuah desa asli dan desa praja sehingga prinsip dasar 

pengaturan desa ini dalam peraturan perundang-undangan adalah azas rekognisi, 

delegasi, dan subsidiarity. Azas rekognisi dijadikan dasar karena desa ini 

dimungkinkan berasal dari sebuah desa asli yang diakui keberadaan dan dijamin 

kewenangannya berdasarkan hak asal-usul yang telah ada, yaitu itu secara adat.  

Dengan demikian desa swapraja, dimungkinkan untuk mengatur hal-hal yang terkait 

dengan kepentingan masyarakat setempat. Azas delegasi merupakan dasar pada desa 

praja sebagai desa transisional dari desa adat menuju desa swapraja. Desa praja 

adalah desa yang lebih modern jika dibandingkan desa asli sebab kewenangan yang 

mereka miliki tidak hanya berdasar dari adat istiadat setempat melainkan juga sudah 

dilengkapi dengan kewenangan publik yang diberikan oleh pemerintahan atasannya. 

Artinya, dalam desa praja ada pembauran antara kewenangan asli dan kewenangan 

publik. Dalam desa swapraja, kewenangan asli dan kewenangan publik tersebut 

dijadikan kewenangan otonom sehingga pemerintah desa swapraja berwenang 

mengatur dan mengurus urusan publik dan kepentingan masyarakat setempat. 

Singkatnya, kewenangan desa swapraja adalah kewenangan public dan kewenangan 

adat yang telah  di-“otonom”-kan.  Oleh karenanya azas yang digunakan tidak hanya 

rekognisi dan delegasi, tetapi juga subsidiarity.  

Dengan posisi yang otonom ini, pemerintah pusat dapat menyerahkan 

kewenangannya kepada pemerintah desa swapraja untuk dijadikan kewenangan desa 

swapraja. Jadi tidak adalagi konsep dekonsentrasi maupun delegasi atau pelimpahan 

kewenangan dari kabupaten/kota. Desa memang berada di bawah kabupaten, provinsi 

dan pusat, tetapi desa berada di luar sistem pemerintahan kabupaten/kota. Seperti 

halnya kabupaten/kota, desa swapraja adalah local self government. Pola hubungan 

ini harus diberikan melalui sebuah produk hukum yang berlaku secara nasional dan 

yang dibentuk oleh negara (melalui perangkat-perangkat negara); bukan lagi produk 

hukum dari pemerintah pusat ataupun pemerintah tengahan. Produk hukum yang 

paling tepat adalah undang-undang sebab undang-undang adalah produk hukum yang 
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dibentuk oleh perangkat Negara dan diberlakukan oleh institusi yang merupakan 

simbolisasi dari Negara, yaitu presiden dalam kedudukannya sebagai kepala 

Negara;bukan kepala pemerintahan.  Dengan menggunakan produk hukum ini, Negara 

secara tidak langsung memberikan kewenangan dan pengakuan terhadap kewenangan 

pemerintah desa swapraja. Artinya, ada distribusi kewenangan yang jelas antar 

pemerintah pusat, pemerintah tengahan, dan pemerintah desa swapraja dalam 

undang-undang tersebut. Selain itu, dalam undang-undang tersebut, Negara 

memberikan kewenangan secara langsung kepada pemerintah desa swapraja. 

Ketika kewenangan yang diberikan kepada desa swapraja telah  di-“otonom”-

kan, perangkat dan kekayaan yang dimiliki pun harus mengikuti pola tersebut, yaitu 

melalui penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri perangkat 

dan resources yang mereka miliki. Konsep penyerahan inilah yang dalam prespektif 

hukum disebut dengan subjek hukum. Artinya, desa swapraja akan diposisikan sebagai 

pemegang hak dan kewajiban hukum. Tanpa diposisikan dalam posisi ini, tidak ada 

artinya otonomisasi yang diberikan sebab bukan sebagai subjek hukum, maka desa 

swapraja tidak boleh memiliki kekayaan dan tidak boleh mengelola sendiri kekayaan 

yang mereka miliki. Contohnya, dalam memindahtangankan atau menerima sebuah 

asset, tanpa status subjek hukum, desa swapraja tidak berhak secara hukum untuk 

melakukannya.  

Dalam struktur pemerintahan desa swapraja, yang kewenangannya 

diberikan oleh Negara, juga harus simetris dengan struktur yang ada di tingkat pusat, 

sehingga komponen-komponen demokrasi dan permusyawaratan juga harus ada 

dalam struktur pemerintahan desa swapraja. Oleh karenanya, dalam struktur 

pemerintahannya minimal yang harus ada adalah pemerintah desa, lembaga legislatif 

desa, dan lembaga penyelesaian perselisihan.  

Perangkat pemerintah desa, diwakili dengan adanya kepala pemerintah desa/ 

pihak eksekutif, yang dalam menjalankan kewenangannya sehari-hari dibantu oleh 

perangkat pemerintah desa. Komponen demokratis yang harus ada, sebagaimana di 

tingkat Negara, yaitu pola pemilihannya harus konkordan dengan pola pemilihan 

pimpinan pemerintah di tingkat pusat, yaitu melalui pemilihan secara langsung oleh 

masyarakat setempat. Dengan pola ini, tidak hanya komponen demokratis yang 

terpenuhi tetapi juga komponen musyawarah, karena pimpinan pemerintah desa 

dihasilkan melalui proses pemilihan berdasarkan suara mayoritas.  

Dalam lembaga legislatif desa pun sama dengan perangkat pemerintah desa, 

yaitu proses rekruitmennya yang harus mengindahkan komponen demokratis dan 

musyawarah. Singkatnya, pola rekruitmen yang harus diterapkan sesuai dengan pola 

rekruitmen pemegang kekuasaan legislatif di tingkat pusat. Selain itu, kewenangannya 

pun akan mirip dengan kekuasaan legislative di tingkat pusat, yang berbeda hanya 

scope berlakunya putusan pihak legislative, yaitu di wilayah desa swapraja. 

Ketika kewenangan eksekutif/pemerintah dan kewenangan legislative telah 

diberikan kepada perangkat yang berbeda, maka untuk mengatasi konflik di antara 

mereka diperlukan juga lembaga penyelesaian perselisihan. Oleh karenanya, lembaga 

penyelesaian konflik juga harus ada dalam suatu desa swapraja. Dengan struktur ini, 

penyelesaian perselisihan harus terlebih dahulu coba diselesaikan oleh desa swapraja 
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sebelum diajukan kepada lembaga penyelesaian perselisihan yang diadakan oleh 

Negara. 

Selanjutnya, otonomi tidak hanya melingkupi kewenangan dan perangkat desa 

swapraja saja, tetapi juga harus melingkupi aspek keuangan. Oleh karena Negara 

yang memberikan kewenangan secara langsung kepada desa swapraja, maka Negara 

juga harus menyediakan alokasi dana dalam penyelenggaraan kewenangan desa 

swapraja. Hal ini didasarkan pada konsep, bawah desa swapraja juga menjalankan 

kewenangan Negara, sehingga Negara berkewajiban untuk memberikan alokasi dana 

untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan tersebut.  Di samping itu, 

karena otonomnya desa swapraja, konsekuensinya, desa swapraja juga harus dapat 

membiayai sendiri penyelenggaraan kewenangannya. Untuk itu, salah satu sumber 

yang dapat dikelola adalah pendapatan asli desa yang dapat berasal dari pajak dan 

retribusi desa atas penyelenggaraan pelayanan yang diberikan desa swapraja kepada 

masyarakat atau dari hasil pengusahaan aset yang menjadi kekayaan mereka. 

 Desa swapraja tentu harus memiliki ukuran geografis dan demografis yang 

besar, seperti halnya ukuran desa-desa di DIY dan nagari di Sumatera Barat. Ukuran 

yang besar memungkinkan skala ekonomi menjadi lebih besar dan skala otonomi 

menjadi lebih kuat. Secara ekonomi, desa swapraja memiliki karakter swasembada 

dan akumulatif. Dilihat dari dari sisi ukuran, desa-desa di DIY dan nagari di Sumatera 

Barat sebenarnya telah siap ditransformasikan menjadi desa swapraja. Sementara 

desa-desa yang berukuran kecil mengharuskan terjadinya penggabungan 

(amalgamasi). Kelak desa swapraja dibentuk melalui proses penggabungan beberapa 

desa atau dan/atau beberapa desa praja.  
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