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Memperkuat Gerakan 
Pelaksanaan UU Desa

Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerintahan 
desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, 
serta bertanggungjawab. Pada sisi masyarakat, UU 
Desa ber tujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan 
partisipasi masyarakat guna mengembangkan potensi 
dan aset desa untuk mewujudkan kesejahteraan 
bersama. 
Sejak tahun 2016, beberapa Civil Society Organization 
(CSO) di Indo nesia, yaitu Konsorsium Pemberdayaan 
Kelompok Mar  ginal Desa (KPKMD/Konsorsium IRE)1, 
Konsorsium TAF2, Seknas FITRA, Yayasan Pemberdayaan 
PEKKA, PUSKAPA UI, dan PENABULU bekerjasama 
dengan program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan 
untuk Kesejahteraan (KOMPAK)3 telah melakukan 

1 Konsorsium ini terdiri dari 6 lembaga, yaitu Institute for Research and 
Empowerment (IRE) Yogyakarta, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), 
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM PBNU), Pusat Studi Pedesaan 
dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM), Center for Civic 
Engagement Studies (CCES), dan Mitra Wacana

2 Konsorsium TAF adalah proyek yang dikelola TAF yang bermitra dengan 
Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) di tingkat 
nasional, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Forum Masyarakat 
Sipil (FORMASI) Kebumen, Perkumpulan INISIATIF Bandung, Yayasan 
Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi, Solidaritas Masyarakat 
serta Sipil untuk Transparansi (SOMASI) untuk mitra tingkat lokal 
(demand side), dan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) 
Banda Aceh, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya 
Pembangunan (LPPSP) Semarang, Perkumpulan untuk Pengembangan 
Usaha Kecil (PUPUK) Surabaya, serta Yayasan Adil Sejahtera (YAS) 
Makassar untuk mitra lokal (supply side).

3 Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan 
(KOMPAK) adalah program kemitraan antara Pemerintah Indonesia 
dan Pemerintah Australia

kerja-kerja pengorganisasian dan pemberdayaan di 
desa guna mendorong pelaksanaan UU Desa yang 
sejalan dengan semangat serta nilai yang terkandung 
di dalamnya. 
Dalam melakukan kerja-kerja pengorganisasian 
dan pemberdayaan, CSO Mitra KOMPAK terfokus 
pada warga miskin, kelompok perempuan, dan 
penyandang disabilitas. Ketiga kelompok masyarakat 
tersebut diorganisir dan ditingkatkan kapasitasnya 
sehingga memperkuat posisi tawar mereka 
dihadapan pemerintahan desa. Mereka ditemani 
agar dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan 
pemerintahan desa, sehingga bisa terlibat aktif dalam 
perumusan kebijakan desa, penganggaran desa, dan 
penyelenggaraan pelayanan publik di desa.
Selain itu, kerjasama ini telah pula mengupayakan 
intervensi kepada pemerintahan desa (aparat 
pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD)). Mereka didorong agar lebih responsif 
terhadap aspirasi warga desa pada umumnya dan 
kelompok marginal pada khususnya. Pemerintah 
desa juga diajak untuk mempraktikkan prinsip 
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pada 
tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan 
maupun pertanggungjawaban pembangunan desa. 
Dari aktivitas yang telah dilakukan oleh para mitra 
KOMPAK tersebut, terdapat sejumlah capaian yang 
diraih. Pertama, kemampuan warga marginal dalam 
mempengaruhi kebijakan pembangunan desa me-
ningkat. Kedua, pemerintah desa semakin terbuka 
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terhadap usulan-usulan dan aspirasi yang disampaikan 
oleh warga marginal. Ketiga, proses perencanaan 
dan penganggaran di desa menjadi lebih partisipatif, 
transparan, dan akuntabel. Keempat, munculnya 
kepedulian dari pemerintah desa dan warga desa 
terhadap persoalan-persoalan layanan dasar. Dan 
kelima, munculnya agen-agen perubahan yang berasal 
dari masyarakat desa sendiri. 

Tantangan Implementasi UU Desa
Rangkaian proses pengorganisasian, pemberdayaan, 
dan advokasi yang dilakukan Mitra KOMPAK di 197 
desa yang tersebar di 47 kabupaten memberikan 
pembelajaran penting bagi pelaksanaan UU Desa. 
Pertama, warga marginal yang selama ini tidak 
banyak terlibat dalam tata kelola pemerintahan dan 
pembangunan desa sebenarnya mau terlibat dan 
mampu mempengaruhi kebijakan pembangunan desa. 
Persoalan yang kerap muncul adalah mereka tidak 
mengetahui telah terjadi perubahan fundamental 
di tingkat desa berdasarkan UU Desa yang berlaku. 
Pengetahuan bahwa desa saat ini berhak memutuskan 
prioritas pembangunan berdasarkan kewenangan 
yang dimiliki masih dimonopoli elit-elit desa. 
Kedua, pemerintah desa yang memahami secara 
mendalam isi serta substansi UU Desa akan bersikap 
terbuka dan melibatkan kelompok marginal dalam 
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 
dan anggaran desa. Dengan partisipasi warga, 
pemerintah desa yang mulai kehabisan gagasan 
untuk menggunakan anggaran (APBDesa) yang 
dimiliki mendapatkan ide-ide dan gagasan baru untuk 
meningkatkan kualitas pembangunan dan layanan 
publik di desa.
Ketiga, proses perencanaan dan penganggaran desa 
yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel telah 
menciptakan ruang dialog antara warga desa dengan 
pemerintah desa sehingga kepentingan atau usulan 
warga marginal terwadahi. Program-program seperti 
bantuan bagi siswa miskin, pemberdayaan warga 
disabilitas, ambulans desa, sanitasi, pencegahan 
serta penanggulangan tindak kekerasan terhadap 
perempuan dan anak, dan program-program lain 
yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari 
pemerintah desa menjadi terwadahi dalam RKPDesa 
dan APBDesa. Artinya, dengan akuntabilitas sosial 
yang semakin baik warga akan memperoleh layanan 
yang lebih baik dari pemerintah desa. 

Keempat, gerakan warga desa dalam membangun 
desanya sendiri (gerakan berdesa) bisa dimunculkan 
dengan cara mengakui dan memperkuat agen-
agen perubahan di desa. Penguatan kapasitas yang 
dilakukan Mitra KOMPAK kepada ‘kader-kader desa’ 
ternyata telah mampu membangkitkan dinamika 
berdesa. Mereka mampu bersuara kritis ketika 
menemukan kesalahan tata kelola yang dilakukan 
pemerintah desa serta mendorong warga lain untuk 
aktif berpartisipasi mengisi ruang-ruang partisipasi 
deliberatif yang telah disediakan oleh UU Desa. 
Dalam konteks Mitra KOMPAK, kelompok perempuan 
merupakan agen perubahan potensial di desa jika 
dipersiapkan kapasitasnya dan diberikan  kesempatan 
setara dengan warga lainnya.
Pembelajaran penting lainnya adalah ditemukannya 
permasalahan struktural pelaksanaan UU Desa yang 
menjadi penghambat berkembangnya inovasi-inovasi 
pembangunan desa yang berpijak pada aspirasi warga. 
Pertama, permasalahan struktural di pusat. Dua 
peraturan pemerintah (PP), yaitu PP No. 43 Tahun 
2014 jo PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan 
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan 
PP No. 60 Tahun 2014 jo PP No. 22 Tahun 2015 jo PP 
No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 
justru mendistorsi pemahaman asas rekognisi dan 
subsidaritas menjadi desentralisasi dan residualitas. 
Akibatnya, implementasi UU Desa masih didominasi 
supra desa dalam kehidupan desa. Supra desa 
masih mengendalikan dan mengontrol desa melalui 
kebijakan, peraturan, dan perannya yang otoritatif.
Dalam hal kewenangan desa, misalnya, pasal 33 huruf (c) 
dan (d) PP 43/2014 tidak memberikan penjelasan lebih 
lanjut mengenai jenis kewenangan yang ditugaskan 
dan skema pembiayaan dari pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah, sebagaimana dimandatkan 
oleh pasal 22 UU Desa. Ketentuan pasal 34 ayat (3) 
PP 43/2014, yang telah diubah ke dalam ketentuan 
pasal 34 ayat (3) PP No. 47/2015, dimana Menteri 
Dalam Negeri diberi otoritas untuk menetapkan jenis 
kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi dan 
kebutuhan lokal, selain kewenangan desa berdasarkan 
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, 
justru melahirkan komplikasi permasalahan baru. 
Ketentuan dalam pasal ini malah menimbulkan 
kebingungan dalam memahami dan menjalankan 
asas rekognisi dan subsidiaritas. Rute penetapan 
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kewenangan desa melalui peraturan bupati, sesuai 
yang dimandatkan dalam ketentuan pasal 37 PP No. 
43/2014, ternyata tidak dipatuhi oleh kebanyakan 
daerah kabupaten. Peraturan bupati yang tidak segera 
diterbitkan justru menyurutkan makna fundamental 
kewenangan desa dan menghalangi keberanian 
desa dalam menetapkan peraturan desa tentang 
kewenangan desa. 
Sedangkan pada PP No. 60/2014 permasalahan 
paling mendasar dalam peraturan ini adalah 
pengaturan tersendiri tentang dana desa ke dalam 
peraturan pemerintah secara khusus. Sebagai 
akibatnya terjadi mandat berlebih bagi Kementerian 
Keuangan dan Kementerian Desa PDTT dalam urusan 
dana desa. Pada poin lain, ketentuan penggunaan 
dana desa yang diprioritaskan hanya untuk urusan 
bidang pembangunan desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa (ketentuan pasal 19 ayat (2) PP No. 
60/2014), juga telah mendistorsi asas rekognisi dan 
subsidiaritas. Terlebih ketentuan pasal 21 PP No. 
60/2014 yang memerintahkan Menteri Desa PDTT 
untuk menetapkan pedoman penggunaan dana desa, 
semakin menjauhkan praktik penggunaan dana desa 
dari semangat awal dan substansi UU Desa.
Kedua, permasalahan di tingkat daerah (kabupaten/
kota). Pemerintah daerah sesuai mandat pasal 
112 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 115 UU 
Desa secara jelas berkewajiban membina dan 
mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
memberdayakan masyarakat desa. Peran dan fungsi 
ini belum optimal, bahkan peran yang menguat dari 

pemerintah daerah adalah membuat regulasi daerah 
(peraturan daerah dan peraturan bupati) yang detail 
dan kaku. Praktik ini cenderung menenggelamkan 
asas utama UU Desa, yaitu rekognisi dan subsidiaritas. 
Akibatnya, desa kesulitan merancang program 
pembangunan yang berbasis aspirasi masyarakat dan 
juga berinovasi memperbaiki kesejahteraan desa.
Ketiga, permasalahan di desa. Persoalan utama 
yang ditemukan di desa adalah 1). Belum adanya 
inventarisasi dan penetapan kewenangan desa 
berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa. 
Padahal kewenangan desa ini fundamental  dalam 
menunjukkan lingkup kekuasaan dan tanggung 
jawab desa. Beragam kepentingan masyarakat 
setempat memungkinkan diatur dan diurus desa, 
sepanjang jelas ruang lingkup kewenangannya. 
Sehingga dengan kejelasan kewenangan desa ini 
maka pemerintahan desa beserta warga desa akan 
otoritatif dalam menentukan prioritas pembangunan 
desa yang pendanaannya menggunakan anggaran 
desa (APBDesa); 2). Pemerintah desa dan BPD belum 
memiliki pemahaman yang komprehensif terkait 
dengan implikasi UU Desa dan peraturan di bawahnya. 
Sehingga koordinasi antar dua lembaga tersebut belum 
berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya masing-masing, serta tugas pelayanan yang 
mestinya mereka lakukan untuk warga desa belum 
optimal; 3). Warga desa terutama warga marginal 
belum terorganisir dan memiliki pengetahuan yang 
sangat terbatas mengenai hak-haknya atas layanan 
dasar, tata kelola pemerintahan dan pembangunan 
desa, kesetaraan gender, dan inklusi sosial. 
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Rekomendasi
Berpijak pada pengalaman memperkuat desa 
dan masyarakatnya, serta permasalahan dalam 
implementasi UU Desa di tingkat desa, kabupaten dan 
pusat seperti diuraikan di atas, maka kami mengajukan 
rekomendasi seperti berikut ini.
1. Merekomendasikan pemerintah pusat meng

agenda kan revisi PP No. 43 jo Peraturan 
Pemerintah No. 47 tentang Peraturan Pelaksanaan 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP No. 60 
Tahun 2014 jo PP No. 22 Tahun 2015 jo PP No. 8 
Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN), menjadi satu PP yang komprehensif. 
Dalam mengoperasionalkannya tidak perlu lagi ada 
peraturan tingkat menteri, namun dalam bentuk 
peraturan presiden.

2. Merekomendasikan pemerintah daerah (kabu
paten/kota) untuk diperkuat guna meng
optimalkan peran pembinaan dan peng awasan 
penyelenggaraan pemerintahan desa maupun 
pemberdayaan masyarakat desa. Ber dasarkan 
pengalaman yang telah diuraikan di atas, kami 
mengajukan beberapa gagasan. Pertama, 
kurikulum “sosialisasi UU Desa” yang didesain 
pemerintah daerah idealnya tidak lagi berisi 
kewajiban-kewajiban yang mesti dijalankan oleh 
pemerintah desa, melainkan juga berisi tentang 

perubahan fundamental relasi desa dengan 
supra desa, kewenangan-kewenangan yang bisa 
dijalankan desa, ruang-ruang demokrasi yang 
memungkinkan partisipasi warga dalam tata kelola 
pemerintahan serta pembangunan desa, analisis 
sosial, jurnalisme warga, pemantauan layanan 
dasar, penanganan pengaduan masyarakat, 
dsb. Untuk melakukan kegiatan pemberdayaan 
desa tersebut pemerintah daerah penting untuk 
bekerjasama dengan CSO baik lokal maupun 
nasional. 

Kedua, sasaran kegiatan sosialisasi pemerintah 
daerah sebaiknya diperluas dan dilakukan 
secara berkesinambungan. Tidak hanya kepada 
pemerintahan desa melainkan juga kepada warga 
desa, terutama kepada ‘kader-kader’ termasuk 
kader perempuan yang selama ini sudah ada di desa 
dan kepada warga marginal desa. Mereka inilah 
yang nantinya bisa berperan sebagai penggerak 
yang mendinamisasi pembangunan di desa 
(pendamping organik desa). Pengalaman kami juga 
menunjukkan bahwa ketika warga mendapatkan 
literasi tentang UU Desa secara komprehensif 
maka desa menjadi lebih dinamis. Warga menjadi 
turut aktif mengawasi pembangunan di desanya 
sehingga program-program pembangunan desa 
membawa nilai serta manfaat lebih besar bagi 
desa.
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