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BAB III. Pemerintahan Desa 
 

A. Pendahuluan 
 
Bahan-bahan ajar di bangku sekolah dasar, lanjutan pertama dan atas, masih tetap 
mengisahkan desa dalam rupa yang menawan. Bukan hanya alamnya yang elok dan asri, tapi 
juga kehidupan sosialnya yang bercorak komunal dan penuh dengan kesantunan serta welas 
kasih. Intinya, desa adalah tempat yang indah dan damai. 
 
Apa yang diceritakan oleh bahan-bahan ajar tersebut tentu saja, ibarat kata pepatah, jauh 
panggang dari api. Dalam kenyataanya, potret desa justru dihiasi juga dengan hal-hal yang 
sebaliknya. Lingkungan fisik desa terus bertambah rusak karena aktivitas konversi lahan, 
pembuangan limbah beracun, penebangan kayu dan penangkapan ikan secara destruktif, 
pertambangan dan penggunaan pestisida dalam budidaya pertanian. Sementara lingkungan 
politik, ekonomi, sosial dan budaya marak dengan persoalan depolitisasi dan delegitimasi, 
sindrom politik desa, kemiskinan, melemahnya ikatan-ikatan komunal senyampang menguatnya 
ikatan-ikatan berbasis kepentingan individual, rentannya konflik-konflik sosial dan 
konsumerisme. Tentu saja, gambaran rupa-rupa masalah di atas tidak merata ada pada sekitar 
67.000 desa yang ada di Indonesia. Begitu maraknya daftar permasalahan seputar desa 
membuat minat diskusi nyaris tidak pernah lagi mempersoalkan apakah desa adalah institusi 
asli Indonesia ataukah hasil kreasi pemerintah Hindia Belanda. 
 
Mengkategorikan apa yang disebut sebagai masalah desa tentu saja ditentukan oleh konstruksi 
mengenai apa yang dimaksud dengan republik mini ini. Konstruksi tersebut bisa saja 
menggambarkan impian dan tujuan, namun bisa juga merupakan hasil abstraksi dari 
kenyataan-kenyataan empirik yang mikro. Terlepas dari perbedaan dalam soal bahan baku 
yang digunakan, konstruksi mengenai desa, telah mengidentikkan desa dengan paling kurang 
tiga ciri penting, yakni: Pertama, desa merupakan persekutuan sosial, bukan sebatas tempat 
bagi sekumpulan orang yang ingin berkumpul atau malah satuan administrasi pemerintahan. 
Kedua, desa adalah persekutuan hukum yang berkemampuan untuk mengurus dan mengatur 
rumah tangganya sendiri. Ketiga, desa adalah daerah yang memiliki otonomi asli yang lahir 
bukan karena diberikan (hak berian), melainkan karena dibawa (hak bawaan). Soemardjan 
(2000) menyebut otonomi dari hak berian sebagai otonomi dari atas sementara otonomi yang 
berasal dari hak bawaan disebut dengan otonomi dari bawah1. Sementara Sujamto menyebut 
hak bawaan sebagai hak yang bersifat autochtoon. Dari segi periode kemunculan, hak bawaan 
sudah ada sebelum persekutuan tersebut terintegrasi ke dalam pemerintahan nasional. 
Sebaliknya hak berian muncul setelah pemerintahan nasional berdiri dan memberikan hak 
kepada persekutuan seperti desa.  
 
Jika menggunakan tiga ciri penting tersebut sebagai hal yang mewakili konstruksi mengenai 
desa, maka yang digolongkan sebagai masalah adalah segala situasi dan kondisi yang 
menyebabkan ketiga ciri tersebut menjadi sulit dikenali. Ataupun situasi dan kondisi yang 
membuat desa sulit untuk menjalankan fungsi dasarnya, yakni menyelenggarakan 
kepengurusan pemenuhan layanan publik. Misalnya, desa kehilangan kemampuan untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangannya sendiri karena intervensi dan ketergantungan oleh 

                                                 
1 Sebagai satu unit pemerintahan yang memiliki otonomi asli, hak dan kewenangan desa bukan berasal 
dari pemberian unit pemerintahan yang lebih tinggi. Hak dan wewenang tersebut lahir dari proses politik, 
sosial dan budaya antar penghuni unit wilayah tersebut maupun hasil interaksinya dengan unit 
pemerintahan lainnya. Dalam pandangan yang ekstrim otonomi asli yang dilekatkan pada desa 
membuatnya memiliki kuasa untuk lahir dan mati menurut kehendaknya. Pandangan ini berasal dari 
pemikiran yang menganggap otonomi asli sebagai hak azasi (natuurrecht). Lihat lebih lanjut dalam 
Soetardjo Kartohadikoesoemo, ‘Desa’ (Jakarta: PN Balai Pustaka), 1984, hlm. 283.  
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dan kepada lembaga supra desa. Atau situasi tatkala pemerintahan desa sedang menghadapi 
kemerosotan legitimasi.  
 
Sekalipun tidak memiliki konstruksi bangunan desa yang lengkap, UU No. 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, meletakkan pemerintahan desa sebagai salah satu komponen 
desa. Selain pemerintahan, terdapat juga komponen lain yakni: kawasan/wilayah dan keuangan 
desa2. Pemerintahan desa, menurut UU Pemda, meliputi pemerintah desa dan badan 
permusyawaratan desa (Pasal 200 ayat (1)). Dengan demikian lembaga lain, seperti PKK dan 
lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), bukanlah bagian dari pemerintahan desa sekalipun 
ia membantu pemerintah desa dalam urusan pemberdayaan masyarakat.  
 
Sesuai dengan porsinya, bab ini akan menggambarkan berbagai permasalahan di seputar 
pemerintahan desa, dengan tetap menampilkan masalah-masalah yang berlingkup lebih luas 
yakni mengenai desa. Tidak semua masalah pemerintahan desa akan ditampilkan, melainkan 
hanya masalah-masalah berkaitan dengan konstruksi desa sebagai persekutuan yang memiliki 
otonomi (mampu mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri), desa sebagai persekutuan 
yang menjalankan pemerintahan demokratis dan relasi antara desa dengan unit pemerintahan 
di atasnya. Selain akan menggambarkan sejumlah masalah, bab ini juga akan menawarkan 
jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.  
 
Istilah ‘desa’ yang digunakan mewakili nama-nama lain yang serupa dengan desa, seperti 
gampong, marga, nagari, negeri, kampung, ngata, lembang atau huta.  
 
Dalam persepktif sosiologis, desa adalah komunitas yang menempati wilayah tertentu dimana 
warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan banyak 
tergantung pada alam. Menurut kacamata politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan 
yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan negara (Pratikno; 2000). 
Kajian-kajian politik juga telah memiliki tradisi membahas desa dalam topik otonomi dan 
demokrasi. Pembicaraan mengenai desa sebagai komunitas yang otonomi menghasilkan 
sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti self-governing community (berpemerintahan 
sendiri), local self government (pemerintahan lokal yang otonom) dan local state government 
(pemerintahan negara di tingkat lokal)3. Sedangkan pembicaraan yang menghubungkan desa 
dalam topik demokrasi, umumnya melihat desa sebagai republik mini yang sanggup 
melangsungkan pengurusan publik dan pergantian kepemimpinan secara demokratis. Desa 
adalah republik kecil yang self contained. Ukurannya tidak ditekankan pada pemenuhan atas 
tiga cabang kekuasan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ukurannya dijatuhkan pada kultur 
berdemokrasi yang disenyalir telah lama ditumbuhkan dan dirawat oleh desa. Karena itu, 
pelembagaan kultur dan tradisi demokrasi desa dianggap lebih penting ketimbang pengaturan 
dan penciptaan institusi-institusi formal demokrasi4.  
 
Penjelasan kajian sejarah juga menguatkan desa sebagai komunitas otonom sekalipun memiliki 
struktur sosial yang feodalistik. Selain berciri otonom, desa juga ditandai dengan ciri 
komunalistik yang tinggi. Desa pra-kolonial di Jawa dengan baik menjelaskan ciri feodalistik 
pada desa dengan mengambil sistem penguasaan tanah sebagai contoh. Kedudukan 
seseorang dalam stratafikasi sosial ditentukan oleh besar kecilnya penguasaannya atas tanah. 
Warga dibagi ke dalam tiga kelas berdasarkan tanah yang dikuasasi atau dimiliki. Seorang 

                                                 
2 Dengan mengandaikan desa sebagai salah satu contoh persekutuan hukum (rechtsgemeenschappen) 
maka masyarakat baru bisa dikatakan sebagai desa apabila memiliki: (1) pengurus; (2) 
pranata/kelembagaan; dan (3) harta kekayaan atau wilayah. Ketiga hal di atas merupakan hasil kombinasi 
dari pendapat yang diajukan Van Vollenhoven, Ter Haar dan Hazairin.    
3 Baca dalam Sutoro Eko ‘Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa’, makalah pada Sarasehan 
Nasional  ‘Menggagas Masa Depan Desa, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(PMD) Departemen Dalam Negeri, FPPD dan DRSP-USAID, Jakarta, 3-4 Juli 2006.   
4 Syamsudin Haris ‘Demokrasi Desa, Perlukah Diatur?, makalah tanpa tahun, tidak dipublikasikan.  
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bekel misalnya, meskipun bukan merupakan keturunan keluarga raja, namun tergolong sebagai 
warga berkelas, karena diberikan kewenangan oleh patuh untuk memungut hasil bumi dan 
pajak, serta mengendalikan tenaga kerja pertanian (Suhartono; 1991). Hal yang mirip juga 
berlangsung pada desa-desa di Kalimantan Timur. Sultan Kerajaan Kutai hanya mengontrol 
kepala-kepala adat orang Dayak. Setahun sekali para kepala adat ini diwajibkan datang ke 
Tenggarong untuk membayar pajak berupa hasil-hasil hutan. Sebagai imbalannya sultan 
melakukan dua hal, yakni: (i) menukar hasil-hasil hutan tersebut dengan memberikan sejumlah 
barang, seperti garam, kepada kepala-kepala adat tersebut; dan (ii) memberikan gelar 
Tumenggung dan Demang kepada mereka  (Magenda; 2001).  
 
Peraturan perundang-undangan sendiri melihat desa sebagai kesatuan atau persekutuan 
masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu. Persekutuan dengan wilayah tertentu 
tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, sepanjang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 12 UU No. 
32/2004). Dengan ketentuan ini, Desa diakui memiliki otonomi sekalipun tidak dijelaskan 
apakah berbentuk otonomi biasa atau otonomi asli. Selain memiliki wilayah, kewenangan, desa 
juga memiliki pemerintahan dan lembaga lain yang menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. 
Lembaga Lain bertugas membantu pemerintah desa dalam urusan pemberdayaan masyarakat. 
Sementara lembaga adat membantu kepala desa dalam mendamaikan perselisihan 
antarwarga. Desa juga diperbolehkan memiliki kekayaan yang akan menjadi salah satu sumber 
pendapatan asli desa.  
 

B. Ringkasan Permasalahan 
 
Setidaknya ada dua dimensi permasalahan yang dapat diidentifikasi tentang desa. Pertama, 
masalah seputar desa sebagai suatu komunitas politik tertentu dan kedua masalah  seputar 
pemerintahan desa itu sendiri. Dalam hubungan dengan yang pertama, terdapat persoalan 
pengendalian dan depolitisasi yang merembet pada kewenangan desa termasuk dalam 
perolehan dan alokasi dana desa juga soal pemekaran. Dalam kaitannya dengan 
permasalahan yang kedua, muncul praktek penyeragaman struktur pemerintahan desa yang 
terpaksa sering berhadapan dengan dengan struktur organisasi lokal/adat; soal sumber daya 
manusia yang terbatas dan berkualifikasi rendah dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya; dan juga tentang peraturan desa.      
 

C. Permasalahan: Desa dan Pemerintahan Desa 
 

C.1. Masalah seputar desa 
 

C.1.1. Pengendalian dan depolitisasi 
 
UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dinilai telah berjasa karena sejumlah hal, 
diantaranya: pertama, UU ini dengan tegas memvonis bahwa kebijakan sebelumnya, melalui 
UU No. 5/1979, telah melanggar konstitusi negara. Kedua, bukan hanya merombak struktur dan 
pola hubungan, UU ini juga telah memberikan landasan bagi penciptaan desa sebagai 
komunitas politik. UU ini telah memungkinkan berlangsungnya demokrasi di desa. Rakyat dapat 
mengontrol pemerintah desa melalui lembaga perwakilannya yakni BPD. Bila menjalankan 
tugasnya, BPD akan menjadi lembaga pengawas sekaligus mengimbangi kekuasaan 
pemerintah desa. Selain lewat BPD, masih tersedia sejumlah pintu bagi rakyat untuk 
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berpatisipasi dalam pengelolaan desa. Pemilihan anggota BPD dan kepala desa secara 
langsung, memungkinkan berlangsungnya proses kaderisasi politik (Pambudi, 2007).  
 
Namun, dalam pelaksanaan, landasan yang disediakan oleh UU No. 22/1999 dimentahkan oleh 
peraturan pelaksananya sendiri yang mempromosikan semangat yang berbeda dengannya. 
Sekalipun UU ini telah mengilhami lahirnya prakarsa lokal serta mendinamisir politik desa pada 
sedikit daerah, namun secara umum yang berlangsung adalah pengendalian melalui 
penyeragaman. Pengendalian juga masih berlangsung melalui politik anggaran. Pada tahun 
2004, praktek pengendalian ini mendapatkan landasan hukum baru dengan digantikannya UU 
No. 22/1999 oleh UU No. 32/2004. Dalam UU No. 32/2004, desa kembali ditempatkan di bawah 
negara dengan mengurangi hiruk-pikuk politik. Kedudukan kepala desa ’diamankan’ dari 
gangguan BDP dengan cara menghapuskan fungsi BDP untuk mengawasi jalannya 
pemerintahan desa. Tidak berhenti sampai di situ, internal BPD juga dilemahkan dengan hanya 
menjadikanya sebagai lembaga permusyawaratan. Sekalipun menguatkan posisi kepala desa 
di hadapan BPD, UU ini sendiri juga mengontrol pemerintah desa dengan menentukan bahwa 
sekretaris desa adalah seorang PNS (Pasal 202 ayat (3)). Dengan melemahkan kedudukan 
BPD maupun pemerintah desa, maka yang ingin dikendalikan oleh UU ini adalah desa, bukan 
hanya sekedar kekuasaan legislatifnya. Kualitas perubahan-perubahan semacam ini membuat 
sejumlah kalangan menyimpulkan bahwa UU No. 32/2004 telah mengembalikan desa ke dalam 
kedudukan dalam era UU No. 5/1979 (Pambudi, 2007).  
 
Pemilihan anggota BPD yang tidak lagi lewat pemilihan langsung, akan menutup pintu bagi 
penduduk desa untuk berpartisipasi dalam menentukan jalannya penyelenggaraan 
pemerintahan desa. Senyampang dengan itu, desa akan semakin diintervensi dengan 
lembaga-lembaga supra desa, salah satunya melalui sekretaris desa. Intervensi ini akan 
semakin terasa dengan pengaktifan kembali Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai bagian 
dari penguatan pendekatan teritorial. Pada akhirnya politik semacam ini berbuah dengan tetap 
langgengnya sindrom politik di kalangan rakyat desa. Sindrom ini menjadikan masyarakat desa 
merasa dirinya sebagai orang bodoh dan inferior. Desa, tempat mereka tinggal, dianggap 
sebagai tradisi kecil untuk membedakannya dengan kota yang memiliki tradisi agung (Redfield 
dalam Pambudi, 2007).   
 

C.1.2.  Keuangan desa 
 
Sumber pendapatan desa menurut PP No 72 Tahun 2005 adalah: (1) pendapatan asli desa 
yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil 
gotong royong, dan lain-lain; (2) bagi hasil pajak/retribusi daerah kabupaten; (3) bagian dari 
dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau Alokasi Dana Desa [ADD]; 
(4) bantuan keuangan dari pemerintah, provinsi, kabupaten; (5) hibah dan sumbangan dari 
pihak ketiga yang tidak mengikat.  

 
Masalah keuangan desa seringkali berhubungan dengan dua hal yakni: (1) pembagian alokasi 
dana desa, dan (2) pendapatan asli desa. 
 
• Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) 

Perhitungan Alokasi Dana Desa acapkali ditetapkan oleh kabupaten tanpa memperhatikan 
kondisi desa. Misalnya, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan geografis dan 
pertumbuhan ekonomi desa. Menurut Bupati Jepara (2005), Hendro Martojo, seringkali 
ADD ditetapkan tanpa standar apa pun.5 Dalam hal ini metode dan ukuran menetapkan 
ADD, sangat tergantung pada kemauan baik (political will) kabupaten. Menurut PP No. 72 
Tahun 2005, jumlah ADD paling sedikit 10% dari sumber pendapatan daerah yang diterima 

                                                 
5 Hendro Martojo, “Nasib Desa di Era Otonomi Daerah”, Suara Merdeka, 12 April 2005 
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kabupaten sebagai bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
Selanjutnya, jumlah itu dibagi secara proporsional yakni 30% untuk biaya operasional 
pemerintahan desa dan 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.   
 
Di sisi lain, jumlah ADD terbilang kecil sehingga tidak sebanding dengan tanggung jawab 
kepala desa yang diharapkan dapat mengorganisir pembangunan di tingkat desa.6 Pos-pos 
utama yang memberi masukan pada desa pada umumnya adalah berupa Bantuan 
Pembangunan Desa, biasanya Rp.10 juta/ tahun dan Jaringan Pengaman Sosial, kurang 
lebih Rp.12,75-20 juta per tahun. Namun dalam praktek, angka ini seringkali sudah 
terpotong hingga satu juta rupiah (Bulletin FLAMMA Edisi 11, IRE Jogjakarta).  

 
• Pendapatan Asli Desa 

Bisanya desa-desa baru tidak memiliki sumber pendapatan asli karena tanah bengkok atau 
tanah kas desa tetap melekat pada desa induk. Akibatnya desa-desa tersebut tidak 
memiliki kekayaan desa. Bagi desa-desa ini, satu-satunya sumber pendapatan desa 
berasal dari eksternal terutama dari DAD. Situasi ini memaksa kepala desa untuk membuat 
proposal proyek infrastruktur desa ke kabupaten, sebanyak-banyaknya. Di Desa Mare-
Mare, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, sebelum otonomi daerah, desa memperoleh 
penghasilan dari swadaya dan pungutan atas galian C. Setelah otonomi daerah 
kewenangan memungut diambil alih oleh pemerintah kabupaten (FPPD, 2004). 

 

C.1.3. Kewenangan  
 
Kewenangan telah menjadi masalah karena sejumlah sebab, yakni: Pertama, hingga kini 
peraturan perundang-undangan belum menjabarkan dan melaksanakan pengertian mengenai 
hak asal-usul. Baik UU Pemda maupun PP No. 72/2005 tentang Desa, mengatur sekaligus 
mengakui bahwa desa memiliki hak asal-usul. Menurut PP No. 72/2005, kewenangan 
berdasarkan hak asal-usul adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tak lupa PP ini juga menyebutkan 
sejumlah contoh kewenangan yang berasal dari hak asal-usul seperti subak, jogoboyo, 
jogotirto, sasi, mapalus, kaolotan, dan kajaroan. Selanjutnya Pemkab/Pemkot diperintahkan 
untuk mengidentifikasi kewenangan tersebut dan mengembalikannya kepada desa, dengan 
menetapkannya dalam perda. Usaha PP ini untuk mengartikan kewenangan berdasarkan hak 
asal-usul tidak bermanfaat karena rumusan tersebut mengulangi rumusan mengenai pengertian 
desa.  
 
Sekedar perbandingan, sebuah literatur menggolongkan hak asal-usul sebagai hak bawaan. 
Pengertian mengenai hak asal-usul bisa bermacam-macam, namun secara umum dapat 
diartikan sebagai hak untuk  mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan tertentu. 

                                                 
6 Sejumlah beban tambahan kepala desa juga muncul karena ada pengeluaran-pengeluaran tak terduga 
yang menjadi tanggung jawab desa. Misalnya beban untuk menyediakan konsumsi dan akomodasi 
anggota DPRD atau pejabat daerah yang berkunjung ke desa. Jika intensitasnya tidak begitu sering, 
pengeluaran-pengeluaran tersebut masih bisa ditutup dari swadaya masyarakat. Tetapi kunjungan kerja 
DPRD dan birokrat daerah, terutama setelah otonomi daerah, terbilang intensif sehingga pemerintah desa 
terkadang berutang untuk menutup pengeluaran tersebut (FPPD, 2004). Di sisi lain, wacana untuk 
membiayai aktivitas BPD juga menjadi isu yang berkonsekuensi pada semakin bertambahnya beban 
keuangan desa (Juliantara, 2003: 95). Misalnya, rapat-rapat untuk membahas aturan desa, melakukan 
studi banding ke suatu wilayah tertentu, dan sebagainya. Masalah yang juga tak kalah peliknya adalah 
pendanaan untuk pemilihan BPD dan Kepala Desa yang diambilakan dari kas desa tanpa subsidi dari 
Kabupaten. Kasus seperti ini terjadi di Desa Pesantren, Kabupaten Banyumas. Lihat Christina, Anita, dkk, 
Jaman Daulat Rakyat: Dari Otonomi Daerah ke Demokratisasi, (Jogjakarta: Lappera), 2001, hlm. 106-
137. 
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Dua contoh kongkrit yang dapat disebutkan adalah: (i) hak untuk memberikan beban kewajiban 
tertentu kepada masyarakat; dan (ii) hak untuk mengangkat dan memberhentikan sendiri 
pengurus atau pimpinan komunitas7. Pembuatan perda kabupaten akan menjadi kunci 
mengenai penjabaran kewenangan dari hak asal-usul. Menurut catatan, sampai saat ini belum 
ada kabupaten yang membuat Perda mengenai penyerahan/pengembalian kewenangan 
tersebut. Tidak mudah untuk membuat Perda ini, karena faktor keragaman pada berbagai 
persekutuan masyarakat yang mendiami satu daerah.     
 
Kedua, bukan hanya perda mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang belum 
dibuat, tetapi juga perda kabupaten mengenai pelimpahan kewenangan kepada desa 
(desentralisasi). Padahal bidang kewenangan yang dibolehkan untuk dilimpahkan oleh 
kabupaten kepada desa begitu banyak. Minimnya anggaran daerah diduga telah menjadi salah 
satu penyebab yang membuat pemerintah daerah tidak melimpahkan sebagian kewenangan 
kepada desa.  
 
Dengan belum dibuatnya perda mengenai kedua hal tersebut, pemerintahan desa belum berani 
berinisiatif untuk menyelenggarakan sendiri urusan tertentu. Ini berbeda dengan kejadian 
tatkala banyak pemkab/kota membuat perda mengenai kewenangan kabupaten, begitu PP No. 
25/2000 diberlakukan. Pemkab/pemkot memang memiliki kewenangan untuk membuat Perda 
tersebut tanpa harus menunggu PP atau Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). 
Namun, pada kasus ini pemerintah desa diposisikan pasif karena menunggu keaktifan 
pemkab/pemkot untuk membuat perda dimaksud. Lagipula, pemkab/pemkot sendiri akan 
menghadapi kesulitan untuk mengidentifikasi urusan yang akan diserahkan kepada desa. 
Pasalnya, kewenangan yang dipunyai oleh kabupaten saat ini sudah merupakan residu dari 
kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Akankah kabupaten membagi-bagi lagi 
sisa-sisa itu kepada desa dengan menerapkan prinsip general competence8? 
 
Sikap enggan pemkab/pemkot untuk membuat perda mengenai pengembalian dan penyerahan 
kewenangan tersebut sebagian diciptakan oleh UU Pemda dan peraturan pelaksananya. UU ini 
dianggap ambigu karena di satu sisi memberikan otonomi kepada desa, namun di sisi lain 
menempatkan desa, khususnya pemerintahan desa, sebagian bagian inheren dari 
pemkab/pemkot. Padahal, konsekuensi desa memiliki otonomi bahwa desa bukan merupakan 
bagian dari unit pemerintahan di atasnya (Tricahyo; 2006).  
 

C.1.4. Pemekaran desa  
 
Menurut UU No 22/1999 maupun UU No 32/2004, kewenangan untuk membentuk atau 
memekarkan desa merupakan bagian dari hak asal usul. Sekalipun demikian, PP No. 72/2005 
menentukan sejumlah syarat dalam pembentukan desa yang berkenaan dengan: (1) jumlah 
penduduk; (2) luas wilayah; (3) bagian wilayah kerja; (4) perangkat; dan (5) sarana dan 
prasarana pemerintahan. Lebih lanjut PP ini menegaskan bahwa pemekaran satu desa menjadi 
dua desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun 
penyelenggaraan pemerintahan desa.  

                                                 
7 Lihat dalam Sujamto’ Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia’ (Jakarta: PT Bina 
Aksara), 1988, hlm. 13.  
8 Prinsip general competence dibedakan dengan ultra vires doctrine.  Menurut Prof. Dr. Bhenyamin 
Hoessein, dalam doktrin ultra vires fungsi (urusan) pemerintahan bagi daerah otonom dirinci, sedangkan 
fungsi (urusan) pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi Pemerintah. Hal yang sebaliknya terjadi 
pada metode general competence. Baca dokumen Koalisi Pembaharuan Desa, ‘Pokok-Pokok Pikiran 
tentang Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan tentang Otonomi Daerah dan Keniccayaan 
Otonomi Daerah, tanpa tahun.  
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Dalam tataran praksis, pemekaran desa acapkali muncul karena motif tertentu. Dalam 
beberapa kasus, motif pemekaran berawal dari konflik antardusun dalam pemilihan kepala 
desa. Di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, pembentukan Tim Pemekaran Desa 
dari wilayah Singosaren dan Pajimatan mula-mula muncul karena kekalahan beruntun calon 
kepala desa dari dua wilayah tersebut, oleh calon yang diajukan oleh wilayah Pucung9. Kasus 
yang sama terjadi di Desa Lumbudolo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Sulawesi 
Tengah. Di desa ini, Dusun III yang calonnya gagal dalam seleksi administrasi, merasa 
dicurangi oleh panitia pemilihan yang cenderung mendukung calon lain yang merupakan 
sekretaris desa sebelumnya. Dusun III mengajukan protes dan berniat membentuk desa sendiri 
(Bantaya, 2005).  

Pada sejumlah daerah, pemekaran juga dilatari oleh motif untuk memperbesar perolehan dana 
perimbangan dari pemerintah pusat.   

 

C.2. Masalah seputar pemerintahan desa 
 

C.2.1. Praktek penyeragaman  
 
Masalah lain yang juga tergolong serius adalah praktek penyeragaman struktur pemerintahan  
desa. Sekalipun UU No. 22/1999 telah mengakui kekeliruan yang dilakukan oleh UU No. 5/1979 
karena telah menyeragamankan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa, 
serta sekaligus mempromosikan prinsip keberagaman, namun tidak membuahkan hasil nyata. 
Semangat yang dikandungnya dibajak oleh peraturan pelaksananya, yakni Keputusan Menteri 
Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 64/1999 sebagaimana pernah diganti oleh PP No. 76/2001 
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Sebenarnya kedua peraturan 
perundangan ini hanya berstatus pedoman. Namun, dalam prakteknya, keduanya telah 
diperlakukan menjadi semacam intruksi.  
 
Akibatnya, jumlah peraturan daerah beserta materi muatan yang ditentukan oleh kedua 
peraturan perundangan tersebut, diikuti nyaris tanpa pengembangan oleh pemkab/pemkot. 
Pemkab/pemkot membuat perda mengenai pemerintahan desa sesuai dengan jumlah yang 
disebutkan dalam kedua peraturan tersebut, yakni antara sebelas sampai tiga belas buah. 
Materi muatannya pun tinggal mengulangi apa yang sudah disebutkan dalam kedua peraturan 
tersebut. Walhasil, perda-perda mengenai pemerintahan desa menjadi semacam paket yang 
jumlahnya berkisar sebelas sampai tiga belas buah dan dengan materi pengaturan yang mirip. 
Hanya ada beberapa daerah yang berani memilih berbeda. Itupun hanya menyangkut nama 
dan jumlah. Misalnya istilah desa diganti dengan istilah Pekon (Lampung Barat), Petinggi (Kutai 
Barat), Lembang (Tana Toraja), Gampong (NAD), Nagari (Sumatera Barat), Negeri (Maluku) 
dan Kampung (Sanggau).  
 
Buah dari penyeragaman pada materi muatan adalah munculnya  penyeragaman pada struktur 
pemerintahan desa. Sekalipun diperbolehkan menggunakan nama lain yang serupa dengan 
desa, kepala desa dan badan perwakilan desa (BPD), namun susunan organisasi 
pemerintahan desa tidak boleh berbeda dari komposisi baku yakni: pemerintah desa dan BPD. 
Ketentuan ini diikuti oleh kabupaten dan kota yang komunitas desanya sudah banyak 
meninggalkan adat istiadat dan hukum adat, maupun oleh kabupaten yang didiami oleh 
komunitas-komunitas yang masih memiliki susunan asli10. Begitu juga dengan daerah-daerah 
yang selama ini dikenal kental dengan sistem pemerintahan adat seperti Sumatera Barat. 
Pemerintahan Nageri tetap tersusun atas eksekutif (wali nagari) dan legislatif (badan perwakilan 
                                                 
9 Bulletin Flamma edisi 15, IRE Jogjakarta. 
10 Susunan asli mengacu pada susunan yang sudah ada sejak semula. Susunan sendiri berkenaan dengan 
aspek kelembagaan dan organisasi. Selanjutnya lihat dalam Sujamto ‘Daerah Istimewa’ hlm. 14.  
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anak nagari-BPAN). Sedangkan fungsi mengurusi adat istiadat dan mendamaikan sengketa 
adat, diserahkan kepada lembaga adat bernama Kerapatan Adat Nagari (KAN)11.   
 
Penyeragaman juga berlangsung di tingkat desa, seperti yang terjadi pada sejumlah desa di 
Kecamatan Nanggung dan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Antara tahun 2001-2002, sejumlah 
desa pada kedua kecamatan ini membuat paket peraturan desa (perdes) mengenai 
pemerintahan desa. Jumlahnya mencapai 10 buah perdes. Dari sisi materi muatan, hal-hal 
yang diatur oleh perdes-perdes itu mirip dengan sebelas buah perda Kabupaten Bogor 
mengenai pemerintahan desa.  
      
 

C.2.2. Struktur pemerintahan desa vs struktur organisasi lokal/adat 
 
Di luar Pulau Jawa, terutama sebagian kecil di Sumatera dan sebagian besar di Kalimantan, 
Sulawesi, Maluku dan Papua, praktek penyeragaman struktur pemerintahan desa pada 
akhirnya melahirkan ketegangan antara pemerintahan desa dengan struktur organisasi 
lokal/adat. Kondisi semacam ini pernah dihadapi oleh pemberlakukan UU No. 5/1979. Ketika itu 
jalan keluar yang dipilih adalah dengan memisahkan pemerintahan desa dari susunan atau 
struktur organisasi lokal/adat. Dengan kata lain, susunan atau struktur organisasi lokal 
dijauhkan dari urusan pemerintahan. Politik ini kemudian diberikan kerangka hukum melalui 
Permendagri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Pembinaan dan 
Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat. Dalam peraturan 
tersebut ditegaskan bahwa lembaga adat bukanlah bagian dari pemerintahan daerah melainkan 
kategori organisasi masyarakat yang tugasnya menyelesaikan sengketa adat dan membantu 
pemerintahan desa dalam menyukseskan pembangunan12.  
 
Dengan mengakui susunan asli dan kewenangan yang berasal dari hak asal-usul, UU Pemda, 
di satu sisi, sesungguhnya tidak bermaksud untuk menjauhkan struktur atau susunan organisasi 
lokal/adat dari urusan pemerintahan. Akan tetapi, unifikasi susunan pemerintahan desa dan 
pendudukan lembaga adat sebatas pembantu pemerintah desa dalam mendamaikan 
perselisihan, di sisi lain, membuat UU Pemda dan peraturan pelaksananya, tidak mendukung 
keberadaan struktur/susunan organisasi lokal/adat. Padahal, dalam logika organisasi 
pemerintahan lokal/adat, lembaga atau pengurus adat sekaligus memainkan fungsi eksekutif, 
legislatif bahkan yudikatif. Jika UU Pemda dan peraturan pelaksananya telah memberikan 
fungsi eksekutif dan yudikatif kepada kepala desa dan fungsi legislatif kepada BPD, lalu apa 
fungsi dari lembaga adat?  
 
Sejumlah kabupaten mencoba menerjemahkan semangat keberagaman dalam UU Pemda 
dengan mengganti sejumlah istilah ke dalam istilah lokal. Misalnya istilah desa diganti dengan 
istilah pekon, nagari, negeri, kampung atau lembang. Istilah kepala desa diganti dengan 
petinggi, kepala lembang atau wali nagari. Istilah BPD diganti dengan Badan 
Perwakilan/Permusyawaratan Kampung. Namun inisiatif ini bukan dalam rangka 
memberlakukan susunan asli beserta kewenangan beradasarkan hak asal-usulnya, melainkan 
tetap memberlakukan susunan pemerintahan desa yang unifikatif dengan hanya mengganti 
nama. Akibatnya, struktur organisasi lokal/adat tetap pada kedudukan dan fungsi semula.  
 
Di Sumatera Barat, politik dan kebijakan semacam ini telah melahirkan ketegangan antara wali 
nagari dengan KAN. Jika sebelumnya, harta kekayaan nagari diurus oleh KAN, maka oleh 
Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9/2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, 
kewenangan tersebut diserahkan kepada wali nagari. Kebijakan ini memicu protes dari 

                                                 
11 Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, (Jakarta: 
RIPP/UNDP), 2006, hlm. 179.  
12 Rikardo Simarmata, ibid, hlm. 81-82.  
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sejumlah KAN pada sejumlah nagari sambil menuntut agar kewenangan tersebut tetap berada 
di tangan KAN. Umpamanya yang berlangsung di Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima 
Puluh Koto, yang bersitegang mempersoalkan kewenangan pengurusan sebidang lahan eks 
perkebunan jahe. Ketegangan juga berlangsung di Nagari Koto Tengah (Kabupaten Agam) 
dalam soal pemungutan pajak bumi dan bangunan (IRE, 2003). Sekalipun sudah memiliki 
tradisi panjang menjalankan hidup ibarat suami-istri13, desa dinas dan desa pakraman di Bali 
juga masih terbentur pada perebutan kewenangan. Misalnya yang terjadi di beberapa desa di 
Kabupaten Buleleng. Unsur desa dinas dan desa pakraman/desa adat, bersitegang mengenai 
kewenangan mengurus wilayah pesisir dan laut. Desa-desa di Kabupaten Kutai Barat 
(Kalimantan Timur), lembaga adat dan kepala desa/petinggi bersitegang mengengenai 
kewenangan memberikan rekomendasi kepada pengaju Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(IPHHK). Ketegangan juga bisa muncul tatkala kepala desa lebih mendorong penyelesaian 
kasus melalui peradilan formal, sementara lembaga adat lebih menginginkan penyelesaian 
melalui mekanisme informal.        
  

C.2.3. Sumberdaya manusia  
 
BPD merupakan representasi demokrasi perwakilan di tingkat desa. Mohammad Hatta 
menyebut tiga ciri demokrasi desa yakni: (1) rapat tempat rakyat bermusyarawarah dan 
mufakat; (2) hak rakyat untuk mengadakan protes; dan (3) cita-cita tolong menolong. Namun, 
upaya menempatkan BPD sebagai salah satu lembaga yang mewujudkan demokrasi di level 
desa seringkali terkendala oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan kemampuan 
SDM. Pada sejumlah daerah, pemilihan anggota BPD terhambat karena syarat-syarat yang 
tidak mudah untuk dipenuhi. Jika pun bisa memenuhi syarat dan terpilih menjadi anggota BPD, 
masalah lainnya adalah pengetahuan mereka yang minim mengenai tugas, wewenangan dan 
kewajibannya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13Selain Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bali adalah daerah yang mencoba ‘menyelamatkan’ 
struktur/susunan organisasi lokal/adat dengan tetap membiarkannya hidup berdampingan dengan sistem 
pemerintahan desa. Uniknya, strategi ini memunculkan istilah desa dinas dan desa adat yang seolah-olah 
keduanya memiliki wilayah/teritori yang terpisah. Padahal, keduanya digunakan untuk menyebut 
wilayah/teritori yang sama. Dalam perjalannya, desa dinas atau desa administrasi mengurusi segala hal 
urusan yang berhubungan dengan pemerintah di atasnya. Misalnya menjalankan proyek pembangunan 
yang sumber dananya bisa dari alokasi dana desa maupun APBD dan APBN. Seluruh organisasi di bawah 
LPM oleh desa pakraman. Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga berada di tangan desa 
pakraman. Sedangkan penyelesaian sengketa tanah, sama-sama diurus oleh desa dinas maupun desa 
pakraman. Informasi lebih lanjut bisa didapati dalam, I Made S Dharmayuda, Desa Adat Kesatuan 
Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali, (Denpasar: Upada Sastra), 2001. Saat ini pengaturan mengenai 
desa pakraman terdapat dalam Perda Propinsi Bali No. 3/2001 tentang Desa Pakraman. 
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Berikut cerita ringkas di dalam bentuk box, pengalaman dua desa dalam memenuhi persyaratan 
anggota BPD:  
 

Desa Gadingsari Desa Pesantren 
 
Di Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, 
Kabupaten Bantul, Yogyakarta, masyarakat 
menolak beberapa persyaratan BPD yang 
tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten 
Bantul,  antara lain pendidikan minimal SLTP 
dan sehat secara jasmani dan rohani. 
Persyaratan pendidikan minimal sulit tercapai 
karena calon anggota BPD yang ditunjuk 
warga seringkali tidak menempuh pendidikan 
tertentu tetapi dinilai mampu mengemban 
aspirasi konstituennya. Sedangkan 
persyaratan kesehatan jasmani dan rohani 
dinilai kurang jelas, karena tidak ada 
ukurannya.14 
 

 
Di Desa Pesantren, Kabupaten Banyumas, 
Panitia pemilihan mentoleransi banyak calon 
anggota BPD yang tidak memenuhi sejumlah 
persyaratan menjadi anggota BPD yang 
ditetapkan dalam Perda Kabupaten 
Banyumas No 3/2000. Umumnya, 
persyaratan-persyaratan yang tidak bisa 
dipenuhi adalah berupa dokumen yang 
mengeluarkan biaya tertentu, seperti surat 
keterangan dokter yang menyatakan sehat 
secara jasmani dan rohani dan surat 
keterangan kelakuan baik dari pihak 
kepolisian dan syarat pendidikan. Latar 
belakang ekonomi sebagian calon BPD yang 
hanya buruh tani membuat mereka sulit 
mengeluarkan uang untuk mendapatkan 
berbagai surat keterangan tersebut.  
 

 
Di Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, peraturan desa belum dibuat 
karena miskinnya pemahaman anggota BPD mengenai tugas, fungsi dan wewenang sebagai 
anggota BPD. Apalagi pemahaman mengenai penyusunan perdes yang bersifat teknis. 
Sosialisasi tata cara penyusunan perdes yang dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten 
Bogor membuat mereka semakin bingung. Alhasil, sebagian anggota BPD tersebut berkilah 
bahwa perdes tidak perlu dibentuk karena ternyata isinya sama dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bogor.15  

Kasus serupa terjadi terjadi di Desa Tongoa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dalam 
Perda Kabupaten Donggala No. 15/2000 disebutkan bahwa BPD berwenang untuk menyusun 
peraturan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun hingga 2003, BPD Desa Tongoa 
tidak pernah membuat pertemuan. Padahal sejumlah masalah desa seperti pertambangan liar 
berupa galian C, pungutan liar, dan banjir badang, sudah sering menghantam desa ini. Fakta 
bahwa sebagian besar anggota BPD tidak tamat dari bangku SD, telah menyulitkan mereka 
untuk menjalankan tugas dan kewenangannya.16  

Kesulitan untuk memenuhi persyaratan jenjang pendidikan sebenarnya merupakan 
pengulangan dari kejadian tahun 70-an. UU No. 5/1979, yang mensyaratkan pendidikan 
minimal seorang kades adalah SLTP, mengalami kesulitan dalam implementasi. Kala itu, 
penduduk desa yang berpendidikan SLTP dan SLTA lebih memilih hijrah ke kota, ketimbang 
tinggal di desa. Kejadian yang berulang ini mendorong sebagian kalangan mengusulkan agar 
persyaratan jejang pendidikan ini ditiadakan saja.  

 

 

                                                 
14 Christina, Anita, dkk, op cit,  2001, hlm. 186. 
15 Andri Santosa, et all, op cit, hlm. 24.  
16 Agus Tagunu, Memperjuangkan Otonomi Desa Tongoa, dalam buku Catatan Dari Desa Tentang Desa, 
Bantaya, 2005, hlm. 5-7 
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C.2.4. Keraguan membuat peraturan desa 
 
Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan BPD) Desa Nogosari (Kecamatan Pacet, Kabupaten 
Mojokerto, Jawa Timur), tidak berani membuat peraturan desa karena kawatir akan dibatalkan 
oleh Bupati. Rupanya-rupanya, ketidakberanian itu bermula dari informasi yang mereka 
dapatkan dari kecamatan yang mengatakan bahwa bupati dapat membatalkan peraturan desa. 
Terpengaruh oleh suasana budaya birokrasi paternalistik, informasi itu diterjemahkan bahwa 
desa tidak boleh membuat peraturan desa tanpa seizin Bupati. Kisah lain datang dari 
Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Bupati, melalui Camat Seko, 
meminta desa-desa membentuk BPD dan membuat perdes-perdes. Perintah itu dituruti oleh 
sejumlah desa di kecamatan ini. Ketika proses hampir mendekati akhir, Camat memerintahkan 
penghentian proses dengan alasan bahwa di Seko otonomi belum bisa dijalankan.  
 
Dua contoh nyata di atas menggambarkan situasi pelik yang dihadapi oleh pemerintahan desa. 
Otonomi asli yang seharusnya bisa diwujudkan oleh pemerintahan desa dengan mengurusi 
sendiri sejumlah hal lewat peraturan desa, menghadapi rintangan dalam rupa ancaman 
pembatalan dari Bupati/Walikota. Kewenangan untuk membatalkan ini tak lain berasal dari asas 
hirarki perundang-undangan yang akhirnya membatasi peraturan desa untuk: (i) sebatas 
menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (ii) dilarang untuk 
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. Batasan ini akan membuat peraturan desa hanya akan berasal dari kewenangan 
delegasian. Sementara, selaku persekutuan yang memiliki otonomi asli dan kewenangan 
berdasarkan hak asal-usul, pemerintahan desa justru diminta untuk membuat perdes yang 
berasal dari kewenangan atribusi.  
 
Faktor lain yang turut menyebabkan pemerintahan desa menjadi tidak berani membuat 
peraturan desa adalah sosialisasi yang lambat dan tidak merata, oleh pemkab/pemkot. 
Sejumlah desa di Kabupaten Barito Utara baru mengetahui bahwa pemkab telah 
memberlakukan sejumlah perda mengenai pemerintahan desa, dua tahun kemudian (2003). 
Keberadaan perda-perda tersebut baru diketahui oleh pemerintahan desa dari sejumlah desa 
tersebut, pada sebuah sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh LSM setempat. Tentu saja, 
selama belum mengetahui perda-perda tersebut, pemerintahan desa tidak akan membuat 
peraturan desa karena setahu mereka pemerintahan desa tidak memiliki kewenangan besar 
untuk membuat peraturan desa. Cukup banyak desa yang belum atau tidak berani membuat 
peraturan desa hanya karena tidak mengetahui bahwa telah berlaku perda yang memberikan 
kewenangan tersebut.       
 
Gambaran-gambaran di atas menunjukkan bahwa desa, khususnya pemerintahan desa, masih 
tetap didera oleh berbagai masalah akibat ambiguitas dan ketidakseriusan politik dan kebijakan 
pemerintah. Kontradiksi antarklausul dalam UU Pemda dan peraturan pelaksananya 
menggambarkan ambiguitas pemerintah, antara mengakui desa sebagai persekutuan otonom 
yang memiliki hak asal-usul dan susunan asli dengan mendudukan pemerintahan desa sebagai 
bagian inheren dari pemkab/pemkot serta mengunifikasi susunan pemerintahan desa dengan 
sekaligus mengeluarkan lembaga adat dari dalamnya. Ambiguitas ini sekaligus 
menggambarkan sikap setengah hati pemerintah dalam mengakui desa sebagai persekutuan 
otonom. Sekalipun UU Pemda dan peraturan pelaksananya menyatakan diri mengatur 
mengenai Desa, namun bagian yang paling banyak diatur adalah pemerintahan desa. Cara ini 
ternyata menjadi peluang sekaligus alat bagi pemerintah untuk menahan atau bahkan 
membatalkan otonomi, dengan cara mengatur pemerintahan desa secara rigit sekaligus 
menyediakan ruang-ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Perintah agar 
pemkab/pemkot membuat perda mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul 
disembunyikan dalam bagian Penjelasan PP No. 72/2005.  
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Sementara ambiguitas menyelimuti UU Pemda dan PP No. 72/2005, pemkab/pemkot melaju 
kencang dengan praktek penyeragaman pada susunan pemerintahan desa. Tanpa memahami 
statusnya sebagai pedoman, pemkab/pemkot memberlakukan peraturan menteri dalam negeri 
sebagai sebuah instruksi yang tidak boleh dikembangkan. Akibatnya sejumlah standar dan 
kriteria normatif yang ditetapkan oleh pedoman tersebut menjadi menyulitkan pemerintahan 
desa dan bahkan masyarakat desa. Misalnya kriteria agar calon BPD minimal berpendidikan 
sekolan lanjutan pertama dan wajib mendapatkan surat berkelakukan baik dari kepolisian. Di 
luar Jawa, kesulitannya bukan hanya dalam hal memenuhi persyaratan calon tetapi juga 
mencari calon yang bersedia. Tradisi mereka yang sudah memiliki forum pengawasan dalam 
bentuk rapat adat, membuat BPD dipandang sebagai hal aneh. Akibatnya, anggota BPD tidak 
lagi dipilih, melainkan ditunjuk oleh kepala desa dengan bantuan kepala adat. Pengawasan dan 
pembinaan yang rendah dari pemerintah pusat membuat praktek penyeragaman dimanfaatkan 
untuk membangkitkan struktur pemerintahan yang lama. Lembaga Ketahanan Masyarakat 
Desa (LKMD) dibangkitkan kembali dalam rupa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Praktek ini berlangsung di Kabupaten 
Buleleng dan Kabupaten Pekalongan.      
 
Ketidakjelasan mengenai urusan yang menjadi kewenangan desa membuat pemerintah desa 
lebih memilih pasif ketimbang aktif. Selain karena tidak tahu, sikap pasif tersebut juga 
disebabkan oleh ancaman teguran atau pembatalan dari unit pemerintah di atasnya. Aktivitas 
pemerintahan desa lebih didominasi rutinitas administratif dengan tambahan melaksanakan 
kegiatan pembangunan desa yang mungkin sempat diusulkan dalam Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Minimnya kewenangan yang bisa diurus 
oleh desa, baik yang berasal dari hak asal-usul maupun dekonsentrasi dan tugas pembantuan, 
membuat sumber pendapatan desa menjadi kecil. Pendapatan asli desa terus akan sulit digali 
apabila pemkab/pemkot belum menyerahkan sejumlah urusan kepada desa. Sementara 
pendapatan dari bagi hasil hasil pajak dan dana perimbangan, lebih diperlakukan sebagai 
informasi tertutup oleh pemkab/pemkot.    
 
Dalam situasi-situasi seperti di atas, desa dan pemerintahan desa masih harus menghadapi 
praktek politisasi oleh elit-elit daerah baik untuk keperluan politik (pemilihan kepala daerah 
langsung) dan ekonomi (memperbesar perolehan dana perimbangan).  

 

D. Solusi 
 
Solusi-solusi yang ditawarkan berhubungan erat dengan berbagai masalah yang digambarkan 
pada bagian-bagian terdahulu. Sekalipun masalah-masalah di atas bisa dibagi ke dalam 
kategori besar dan kecil, penyusunan solusi berikut tidak membedakan itu. Dengan demikian, 
solusi-solusi yang ditawarkan juga tidak akan dibedakan menurut ukuran atau kategori tertentu. 
Berikut poin-poin solusi yang ditawarkan: 
 

D.1. Menginvestasikan politik di desa 
 
Melakukan investasi politik di desa hanya mungkin dilakukan apabila segenap cara untuk 
melakukan pengendalian ditiadakan. BPD harus dikembalikan ke kedudukan semula, yakni 
representasi masyarakat desa yang diberikan kewenangan antara lain mengawasi pemerintah 
desa. Proses pemilihan anggotanya melalui pemilihan langsung sehingga membuatnya menjadi 
lembaga yang memberikan kesempatan lahirnya pendidikan dan kaderisasi politik. Negara 
harus menghentikan tindakan mematai-matai desa dengan tidak mem-PNS-kan sekretaris desa 
dan menghidupkan kembali Babinsa.  
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Jadi, investasi politik di desa hanya akan kondusif apabila proses pemilihan berlangsung 
demokratis, pemerintahan bisa diawasi, prakarsa lokal tumbuh subur dan masyarakat 
mempunyai peluang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Apabila kondisi-
kondisi tersebut absen, bukan hanya investasi politik menjadi tidak mungkin, desa bahkan bisa 
berubah menjadi sarang bagi lahirnya kekuatan dan semangat anti demokrasi yang ditandai 
dengan maraknya apatisme atau bahkan primordialisme.   
 

D.2. Memperjelas dan menjabarkan hak asal-usul dan susunan asli 
 
Merunut pada gambaran mengenai masalah-masalah maka penegasan dan penjabaran 
mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan susunan asli, masuk ke dalam solusi 
yang strategis. Ketentuan mengenai hal di atas perlu diperjelas agar tidak tidak mengundang 
multitafsir dan bahkan menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak melaksanakannya. Sejumlah 
tindakan nyata yang harus dilakukan untuk melakukan hal ini adalah: 
 

1. menghilangkan ambiquitas mengenai pengakuan desa sebagai persekutuan otonom 
yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul serta memiliki susunan asli. 
Dengan kata lain, peraturan perundangan yang mengatur desa harus konsisten 
menjadikan desa sebagai persekutuan otonom yang bukan merupakan bagian dari 
daerah otonomi di atasnya. Termasuk dalam hal ini adalah pemerintahan desa.  

2. mempertimbangkan kembali ketentuan yang mengatakan bahwa pemkab/pemkot perlu 
mengidentifikasi kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengaturnya di dalam 
perda. Pertimbangannya, kewenangan ini berasal dari hak asal-usul yang merupakan 
hak bawaan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan mengenai hal ini perlu 
menegaskan bahwa hak asal-usul merupakan hak bawaan yang tidak lahir karena 
diberikan oleh unit pemerintahan di atas desa.  

 
Penegasan dan kejelasan mengenai hak asal-usul akhirnya akan berimplikasi pada sejumlah 
ketentuan lainnya. Misalnya ketentuan mengenai pembentukan dan penghapusan desa, 
pemilihan kepala desa dan pendapatan asli desa.  
 

D.3. Menghilangkan praktek penyeragaman 
 
Karena senyawa desentralisasi adalah keberagaman, maka praktek penyeragaman harus 
disudahi karena akan mematikan desentralisasi. Tindakan nyata yang bisa dilakukan adalah 
dengan:  
 

a. meniadakan klausul dalam peraturan perundang-undangan yang mengunci susunan 
pemerintahan desa hanya terdiri dari kepala desa dan BPD.  

b. meninggalkan faham yang meyakini bahwa demokrasi hanya bisa dicapai dengan 
menghadirkan institusi-institusi formal demokrasi. Demokrasi tetap bisa diupayakan 
dengan institusi-institusi lokal yang tradisional asalkan tetap menghidupkan kultur 
demokrasi. Sistem demokrasi tidak harus ditandai dengan ciri sistem perwakilan dan 
pembagian kekuasaan, sebagaimana melekat dalam demokrasi liberal.  

c. Peraturan perundang-undangan yang berstatus sebagai pedoman agar dibuat tidak 
terlalu rinci. Terutama klausul yang menentukan materi muatan perda-perda yang 
diperintahkan untuk dibuat. Dalam pengawasaan atau pemantauan, pemerintah pusat 
harus memiliki mekanisme untuk mengingatkan bahwa sebagai pedoman, peraturan 
perundangan tersebut terbuka untuk dikembangkan. Usulan yang lebih mendasar 
adalah meniadakan peraturan pelaksana yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan 
menyerahkan pengaturan mengenai desa dengan peraturan daerah. Cara ini dinilai 
akan mampu mempertahankan dan memelihara keragaman.   
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Penghapusan praktek penyeragaman juga akan memperkecil atau bahkan menghilangkan 
ketegangan antara pemerintahan desa dengan struktur organisasi lokal/adat. Salah satu bentuk 
penyeragaman yang harus dihapuskan adalah persyaratan calon BPD. UU Pemda dan 
peraturan pelaksannya sebenarnya sudah di jalur yang tepat ketika mengatakan bahwa proses 
pemilihan kepala desa bisa menggunakan mekanisme adat (Pasal 203 ayat (3)). Hal serupa 
mestinya bisa diterapkan juga kepada proses pemilihan anggota BPD. Usulan ini berkait 
berkelindan juga dengan usulan untuk memperjelas dan menjabarkan hak asal-usul dan 
susunan asli. Bentuk lain dari usaha menghilangkan keseragaman dengan menghargai 
keragaman adalah membuat kebijakan yang berbeda antara desa yang terletak di pulau Jawa 
dengan desa yang terletak di luar pulau Jawa.  
 

D.4. Mendamaikan prinsip hirarkitas dengan otonomi asli   
 
Peraturan desa yang dibuat dalam rangka mennyelenggarakan urusan yang berasal dari hak 
asal-usul sudah seharusnya tidak dihubungkan secara formalistik dengan peraturan perundang-
undangan di atasnya. Peraturan desa bukan hanya dalam rangka menjabarkan atau 
melaksakana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan juga dalam rangka 
menjalankan kewenangan bawaan. Penyelenggaraan kewenangan berian akan selalu kandas 
apabila selalu dituntut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. Sudah saatnya tafsir mengenai prinsip hirarkitas dirumuskan ulang karena selama ini 
selalu dikaitkan dengan kepentingan untuk menjaga keutuhan persatuan nasional bukan untuk 
keperluan menjamin kepastian hukum.   
 

D.5. Memperkuat keuangan desa 
 
Pemerintahan desa perlu mengetahui secara jelas model perhitungan yang dipakai dalam 
menentukan sumber pendapatan desa dari bagi hasil pajak/retribusi dan dari DAD. Lewat cara 
ini pemerintahan desa juga akan mengetahui kemampuannya untuk memenuhi sejumlah 
indikator yang digunakan, misalnya indikator wilayah, jumlah penduduk dan potensi 
pendapatan. Dengan konsisten meggunakan kriteria untuk menentukan pagu DAD, maka 
prinsip proporsionalitas menjadi bisa dijalankan. Bukan dengan menggunakan pembagian 
merata. Selain mengandalkan dari dana bagi hasil dan perimbangan, pendapatan asli desa 
juga bisa dimaksimalkan apabila pengakuan terhadap kewenangan asli dan desentralisasi, 
segera dikongkritkan. Bila belajar pada masa sebelumnya, penggunaan kewenangan asli 
memungkin desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan sendiri. Pendapatan tersebut, 
sebagian akan dibagi ke pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Di Jambi, Pasirah, 
selaku kepala marga, mengurus pendapatan-pendapatan (ganjaran) marga, termasuk 
memastikan pembagian 25% kepada kabupaten dan 5% kepada provinsi.  
   
D.6. Mengaitkan UU Pemdes dengan UU sektoral  terkait 
 
Penyusunan ataupun perubahan peraturan perundang-undangan mengenai desa, perlu 
memastikan keserasiannya dengan peraturan perundang-undangan lain, utamanya yang 
mengatur mengenai sumber-sumber agraria/sumberdaya alam. Umpamanya memastikan 
bahwa UU mengenai Desa atau Pembaharuan Desa, menyesuaikan diri dengan kerangka pikir 
dan norma-norma yang termuat dalam UUPA. Begitu juga sebaliknya. Jika hendak 
menyesuaikan diri dengan UUPA, maka UU mengenai Desa atau Pembaharuan Desa harus 
menegaskan tanah ulayat atau petuanan laut sebagai salah satu kekayaan desa. Dengan 
demikian, desa diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengelola kekayaan tersebut. 
Dalam beberapa hal, gagasan ini hanya berfungsi meneguhkan serta menasionalkan praktek-
praktek yang sudah dan sedang berlangsung pada nageri di Sumatera Barat, desa ada di Bali 
dan desa-desa di Kabupaten Maluku Tenggara.  
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Solusi-solusi di atas boleh jadi akan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan, 
baik berupa UU, PP, perpres maupun perda. Namun tidak menutup kemungkinan menjadi 
daging yang mengisi kerangka politik nasional mengenai desa. Termasuk daging yang akan 
mengisi program-program pembangunan nasional mengenai desa. Apapun jalan atau 
instrumen yang digunakan, solusi-solusi di atas beranjak dari asumsi bahwa desa harus 
menjadi komunitas politik yang mampu melindungi sekaligus menyejahterakan publiknya.  
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