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Desa sekarang ini sedang menjadi primadona. Banyak pihak yang dulunya 
skeptic melihat desa kini mulai melirik desa dengan cara pandangnya 
masing-masing. Ada yang melihat desa semata sebagai lokasi proyek 

pemberdayaan serta pembangunan dengan beragam program yang diusung, 
ada pula yang menjadikan desa sebagai basis transformasi nilai-nilai menuju 
desa yang lebih berdaulat dan mandiri.

Setelah sekian lama tidak ada yang mengurus desa, bahkan cenderung 
ditelantarkan, maraknya perhatian terhadap desa tersebut patut untuk 
disyukuri dan rayakan bersama. Namun, yang mesti menjadi catatan adalah 
jangan sampai proyek-proyek pemberdayaan dan pembangunan yang diusung 
ke desa justru membuat desa menjadi semakin tergantung pada “luar” desa.

UU Desa yang baru mengandung semangat dan memiliki dorongan agar 
desa menemukan kembali dirinya setelah sekian lama desa dieksploitasi 
oleh supra desa. Dengan demikian membayangkan pelaksanaan UU No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa bisa berlangsung secara ideal dalam waktu singkat 
adalah kemustahilan yang harus disingkirkan jauh-jauh. Tidak mungkin ketika 
UU Desa diimplementasikan pada waktu yang bersamaan desa memiliki 
kapasitas untuk menjalankannya secara baik dan ideal. 

Posisi desa yang sekian lama dikangkangi supra desa telah membuat 
kehidupan social ekonomi politk di desa mengalami kemerosotan yang luar 
biasa. Pembangunan desa selalu dikalahkan ketika harus bersaing dengan 
kota. Sumberdaya manusia desa telah kehilangan orientasi membangun 
desanya karena imajinasi ekonomi yang dominan adalah imajinasi ekonomi 
perkotaan. 

Flamma edisi kali ini mengangat tema ‘memperkuat kapasitas desa’. Tema 
ini kami angkat sebagai pengingat bahwa memperkuat desa adalah sebuah 
konsep yang bertumpu pada kekuatan local dan berakar di dalam desa sendiri. 
Dengan demikian, memperkuat desa pada dasarnya adalah mengajak desa 
menemukan dirinya sendiri. Bukan memberikan ‘sesuatu yang sudah jadi ke 
desa’. Jika itu yang terjadi, sebenarnya kita telah menjerumuskan desa pada 
pola ketergantungan baru yang justru membuat desa semakin tidak berdaya. 
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PENDAMPINGAN 
ORGANIK

Semangat yang dibangun dari 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang 
Desa adalah mendorong ter-

bangunnya desa yang mandiri, de-
mo kratis dan sejahtera. Regulasi 
itu memadukan dua misi utama. Di 
satu sisi berupaya melakukan koreksi 
atas perlakuan terhadap desa pada 
masa lalu, dimana desa tereksploitasi 
dan mengalami marginalisasi se-
ca ra sistematik. Pada sisi lain 
berupaya memproyeksi ke masa 
depan, membangkitkan desa dari 
keterpurukan agar berdaya, berdaulat 
dalam mengambil keputusan politik 
pembangunan. 

Dengan demikian, substansi pe -
ng aturannya harus diturunkan da-
lam kebijakan turunan dalam ben-
tuk PP, peraturan menteri, Perda 
dan seterusnya, dimana menjadi 
keharusan agar masing-masing re-
gulasi dan kebijakan itu senafas. 
Kebijakan itu haruslah dibuat untuk 
menjawab permasalahan desa, jangan 
sampai menciptakan masalah baru.

Konsekuensinya adalah, cara pan-
dang, metode, praktik kerja dan SDM 
dituntut untuk berubah, bangkit dan 
mampu meneruskan “modalitas yang 
dimiliki” dengan memanfaatkan ke-
sempatan ini untuk melakukan pem-
baharuan desa. Aktor negara (ins-
tansi pemerintah di semua lini) dan 
masyarakat sipil, serta pelaku-pelaku 
ekonomi berinteraksi menerjemahkan 
semangat pembaharuan desa itu 
agar lebih bermakna secara praksis, 

sehingga UU Desa mampu mencapai 
tujuan ideal.

Pertanyaannya adalah, bagaimana 
mampu menciptakan masyarakat lokal 
desa, terutama di level grass root dan 
marginal, menjadi subjek aktif dalam 
pembaharuan desa? Bagaimana pen-
dekatan dan perspektif  yang perlu 
kita rumuskan dan operasikan secara 
praksis untuk menjawab tantangan 
itu? Apa yang harus dipersiapkan? 
dengan jalan seperti apa agar orientasi 
itu terwujud?

Perspektif Baru
Sejauh pengamatan dan peng-

alaman praksis selama ini, peran 
pendamping, diantaranya para fasi-
litator begitu berarti dalam mem-
bantu agenda pemberdayaan. Di da-
lamnya terdapat kekurangan dan ke-
lebihan yang perlu dipelajari secara 
kritis. Pelibatan mereka berangkat 
dari aktivis LSM, akademisi, pekerja 
sosial, maupun kelompok lain, paling 
tidak telah mendorong dan memberi 
perspektif baru di level komunitas; 
menyemai bibit keberdayaan sebagai 
pilar warga yang aktif dan kritis. 
Berbagai kasus dan agenda lokal 
untuk beragam sektor terpecahkan 
sebagai manfaat dari peran fasilitator. 
Meskipun demikian, karena realitas 
sudah berubah dan begitu dinamis, 
maka fasilitator pendamping pun 
tidak mungkin menggunakan cara 
lama. Pola baru dibutuhkan, se-
bagai alternatif menjawab misi pem-

baharuan sebagaimana dibangun dari 
semangat UU Desa.

Tantangan penting yang perlu 
dijawab oleh pendamping berkaitan 
UU Desa, adalah menciptakan subjek-
aktif bagi warga komunitas. Itulah 
kunci kebangkitan warga. Subjek-
aktif berarti, bahwa pendampingan 
pada masyarakat dipahami sebagai 
kerja ‘sementara’ sampai subjek yang 
didampingi (warga) mampu ‘dewasa’ 
dan akfif mandiri. Yang menjadi 
ukurannya adalah kemampuan men-
transformasikan kesadaran diri subjek 
secara kolektif. Cara pandang ‘dewasa 
dan aktif’ tentu menurut versi subjek 
yang didampingi, bukan hasrat dan 
kepentingan fasilitator. Itulah misi 
membangun kesadaran emansipatorik 
supaya tumbuh berakar dari mereka 
dan bersifat organik.

Faktanya, desa-desa di Indonesia 
punya keragaman kapasitas, maje-
muk dari karakter, serta kondisi 
ekonomi politik yang menggambarkan 
“fragmentasi dan gap” satu sama 
lain. Sebutlah ada desa-desa yang 
maju, mandiri dan kuat dalam pro-
ses pembangunan, namun di satu 
sisi masih banyak desa yang meng-
alami nasib “terbelakang” dan tidak 
berdaya, baik karena dampak kebi-
jakan ekonomi politik (struktural), 
juga karena bersemayam akar kultural 
dalam rentang sejarah lama. Situasi 
inilah menjadi titik tolak perubahan 
model pendampingan.

Pemahaman atas semua ini 

Paradigma baru dalam program pendampingan imple-
mentasi UU Desa mutlak diperlukan. Hal ini bertujuan 
untuk menjadikan desa sebagai subjek aktif, sekaligus 
menjauhkan UU Desa dari jebakan teknokrasi 
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mendorong kita meyakini bahwa 
tidak mungkin menggunakan pen-
dekatan yang sama  (generik) dalam 
pendampingan desa. Tetapi pendam-
pingan adalah perspektif yang unik, 
kontekstual, berakar dan berbaur 
secara organik bersama komunitas 
desa. Dengan demikian mengenai 
pendampingan tidak mungkin dibuat 
rumus tunggal dan umum.

Pendampingan Organik. 
Gagasan yang relevan untuk 

men  jawab tantangan terseut adalah 
dengan perspektif pendampingan or-
ganik. Sebagai paradigma alternatif, 
ia mengandung maksud bahwa ke-
man dirian desa akan tumbuh jika 
mereka diyakinkan akan kapasitas 
dirinya. Tujuannya adalah agar desa 
mampu melahirkan aktor-aktor ko-
mu nitas yang bisa menjadi agen 
pembaharuan; itulah kekuatan oten -
tik motor perubahan secara eman-
sipatoris. 

Cara pandang ini memahami 
bahwa masyarakat desa akan bangkit 
oleh dirinya sendiri. Tokoh-tokoh asli 
desa (termasuk perempuan dan pe-
muda), yang memiliki pengalaman 
his toris dan kultural menjadi kekuatan 
penting. Dimana dirinya akan men-
jadi agen-agen di masyarakat yang 
mampu mendampingi dan mem -
pengaruhi struktur sosial di komu-
nitasnya masing-masing. Itulah pen-
tingnya tumbuh dan berkembang 
spirit relawan warga yang selanjutnya 
ditransformasikan menjadi fasilitator 
dan pendamping warganya. Per ta-
nya annya adalah, bagaimana me-
mulai agar agen, relawan dan fasi-
litator otentik lahir dan tumbuh secara 
organik dari komunitas?

Saatnya kita perlu mendefinisikan 
ulang konsep kemandirian, subjek, 
orientasi, perspektif dan pendekatan 
yang bertumpu pada kekuatan lo-
kal secara otentik. Desa harus di-
bebaskan dari politik dominasi 
ne   gara, hegemoni pasar dan oli-
gar  khi elit lokal komunitas. Agar 
mampu membaca dan menganalisis 
problem, kapasitas dan orientasi pe-

rubahan maka hindari jebakan ko-
lonisasi pendampingan; mengubah 
pendekatan pendampingan “corak ki-
miawi menjadi organik”. Pendekatan 
ini, dalam konteks implementasi UU 
Desa, membutuhkan masa transisi 
menuju “pemberdayaan yang berakar 
dari dalam”, sekaligus menjauhkan 
stimulasi dari luar agar jangan sampai 
menjadi “racun baru” tetapi harus 
menjadi “vitamin alternatif”. 

Fasilitator adalah subjek dalam 
pemberdayaan masyarakat. Namun 
pendampingan organik justru menem-
patkan masyarakat menjadi subjek 
aktif yang berperan secara emansipatif 
mengenali problem dirinya, kapasitas 
dan merumuskan cara dan strateginya 
mengatasi masalah. Itulah pokok 
strategi dalam memperkuat kapasitas 
masyarakat menuju transformasi de-
sa. Fasilitator yang hebat untuk pen-
dam pingan desa harus memegang 
“dalil” utama, yakni kecerdasan un-
tuk menumbuhkan kesadaran kritis 
secara otentik pada warga desa. 

Tantangan
Masa depan desa jika dikaitkan 

dengan implementasi UU Desa sa ngat 
dipengaruhi bagaimana pa radigma 
dan pemikiran berdialog dengan 
realitas empirik yang ada. Jika pen-
dampingan desa dimaknai sebagai 
salah satu faktor penting, maka 
konstruksi pendampingan jangan 
sam pai terjebak dengan urusan teknis 
admi nistratif semata. Persis apa 
yang terjadi sejauh ini, penyiapan 
implementasi UU Desa masih di-
dominasi wacana teknis, pandangan 

terlalu teknokratik administratif, yang 
dalam beberapa hal terjebak pada 
birokratisasi. 

Desa harus didorong berinisiatif 
untuk memaknai regulasi itu secara 
emansipatorik. Substansi soal demo-
krasi desa, tata pemerintahan yang 
baik, penataan aset dan sumberdaya 
agraria, penguatan ekonomi desa, 
bah kan soal keadilan ekologi harus 
men dapatkan porsi pembicaraan yang 
berimbang.

Kerja pembaharuan desa bukan 
berangkat dari jebakan perselisihan 
teknis administratif, yang ujung-
ujungnya sekadar “menakut-nakuti 
desa”. Energinya habis untuk mem-
bahas hal-hal teknis instrumental 
yang begitu asing dengan kesadaran 
warga. Padahal sejak awal UU Desa 
dirancang bukan untuk mempersulit 
desa, namun harus membantu dan 
memperkuat kebangkitan desa dari 
keterpurukan.

Perdebatan soal ideologi yang 
diturunkan ke dalam perspektif dan 
pendekatan pendampingan men de-
sak untuk dilakukan sehingga tidak 
sekadar berkutat pada ranah tekno-
krasi. Debat dan pembicaraan harus 
diwarnai pertarungan perspektif yang 
lebih mendalam mengenai arah atau 
orientasi pembaharuan desa akan 
dibawa ke arah mana. Jika hal-hal 
substansi ini berproses dengan lebih 
mendalam dan hangat, maka ke-
rangka teknis dan administrasi serta 
pengaturan mengenai keuangan desa 
sudah semestinya berakar dari dimensi 
substantif yang melandasinya.
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KOMPETISI 
“MEMINANG” DESA

UU Desa membawa perubahan 
besar terhadap desa. Bukan 
ha nya kejelasan pengakuan 

atas posisi dan kedudukan desa, me -
lainkan juga kewenangan dan ke le-
luasaan dalam menentukan arah ke-
bijakan pembangunannya sendiri. 

Terdapat empat bidang kewenangan 
sebagaimana disebutkan dalam UU 
No. 6/2014 yaitu, kewenangan da-
lam bidang penyelenggaraan pe-
me  rintahan desa; bidang pelak sa-
naan pembangunan; bidang pem  -
binaan kemasyarakatan; dan bidang 
pemberdayaan masyarakat. Ke empat 
bidang ini adalah satu kesatuan. 
Atas dasar inilah, UU Desa menga-
manatkan desa harus diurus oleh 
satu kementrian khusus. Hal ini 
dimaksudkan agar desa bertenaga 
secara sosial, berdaulat secara politik, 
berdaya secara ekonomi, bermartabat 
secara budaya, yang disebut dengan 
Catur Sakti Desa (Muqqowam: 2013)

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 
165 Tahun 2014 Pasal 6, diterang-
kan bahwa Kementerian Desa 
memimpin dan mengkoordinasikan 
penye lenggaraan tugas dan fungsi 
di bidang desa yang meliputi kelem-
bagaan dan pelatihan masyarakat 
desa, pemberdayaan adat dan sosial 
budaya masyarakat desa, usaha eko-
nomi masyarakat desa, dan sumber 
daya alam dan teknologi tepat 
guna perdesaan. Selanjutnya, pada 

Pasal 8 diatur bahwa Kementerian 
Dalam Negeri memimpin dan meng-
koordinasikan penyelenggaraan selu-
ruh urusan pemerintahan dalam 
negeri kecuali desa. Artinya, Perpres 
ini mempertegas peralihan Desa, yang 
dulunya ada di Kementerian Dalam 
Negeri beralih ke Kementerian Desa, 
PDT dan Transmigrasi. 

Tarik Menarik Kepengurusan 
Desa 

Di masa lalu, seluruh urusan 
soal desa ditangani oleh Direktorat 
Pembinaan Masyarakat Desa (PMD) 
di Kemendagri. Pasca UU Desa dan 
Perpres No. 165 Tahun 2014, mulai 
muncul perdebatan tentang siapa yang 
paling berhak mengurus desa. Jika 
mengacu pada peraturan tersebut, 
Direktorat PMD seharusnya tak lagi 
berada dalam struktur Kemendagri, 
melainkan di Kementerian Desa. 
Namun setelah berbulan-bulan, pera-
lihan ini belum juga terlaksana. 

Kemendagri menggunakan justi-
fikasi UU No 23 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah dalam mengurus 
desa. Intinya, urusan pemerintahan 
itu tidak boleh terputus mulai pusat, 
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, 
hingga desa/kelurahan. Namun disisi 
lain, Kementrian Desa sebagai kemen-
terian baru, menjadikan UU No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa sebagai 
landasan untuk mengurus Desa,

Tarik menarik dua kementerian ini 
dalam mengurus desa dikhawatirkan 
akan membawa dampak yang tidak 
kecil, bukan sekedar perpindahan 
tupoksi dari Kemendagri ke Kemen-
trian Desa saja, melainkan berimbas 
pada kebijakan-kebijakan yang terkait 
dengan desa. 

Menteri PAN, Yuddy Crisnandi, 
akhirnya menegaskan bahwa su-
dah ada pembagian tugas yang jelas 
antara dua kementerian ini. Kemen-
terian Dalam Negeri fokus pada 
urusan administrasi pemerintahan 
desa, sedangkan Kementerian Desa 
akan mengurus desa terkait dengan 
peren canaan program pembangunan, 
moni toring, dan pemberdayaan ma-
sya  rakat. Kemendagri tetap me-
mi liki satu direktorat yang me-
nangani pemerintahan desa. Begitu 
pula Kementrian Desa akan mem-
bentuk direktorat sendiri terkait pe-
ngelolaan yang lebih berfokus pada 
pengembangan desa.

Saat ini, Direktorat Bina Peme-
rintahan Desa di Kemendagri bertugas 
menyelenggarakan pembinaan peme-
rintahan desa sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. Sedangkan Ke-
men terian Desa memiliki dua direk-
torat yang mengurus desa, yaitu Ditjen 
Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa serta Ditjen Pemba-
ngunan Kawasan Pedesaan. 

Tarik menarik kepentingan antar lembaga kementrian 
untuk mengelola desa sesungguhnya merupakan hal 
yang kontraproduktif bagi implementasi UU Desa. Sesuai 
amanat dalam UU Desa, kepengurusan desa seharusnya 
berada di bawah kewenangan Kementrian Desa.
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Mengapa Desa menjadi begitu 
memukau 

Desa memang begitu memukau 
pasca lahirnya UU Desa, sehingga 
sangat wajar apabila ada upaya-upaya 
politis dalam perebutan kepengurusan 
desa oleh dua kementerian tersebut. 
Ada banyak hal yang dimiliki oleh desa 
saat ini yang bisa dijadikan alasan 
untuk “meminang” desa, diantaranya:

Pertama, kewenangan desa yang 
semakin luas untuk melakukan pe-
na taan khususnya menyangkut em-
pat bidang kewenangannya, ya-
itu dalam bidang penyelenggaraan 
peme rintahan desa, pelaksanaan 
pem  bangunan, pembinaan kemasya-
rakatan, dan pemberdayaan ma-
syarakat. Kewenangan yang diperluas 
ini membuka peluang bagi terciptanya 
desa yang mandiri, berdaulat dan 
sejahtera. 

Kedua, asset finansial yang besar, 
baik yang dimiliki oleh desa melalui 
penggalian potensi desa maupun 
dana dari APBD dan APBN. Dengan 
kapasitas fiskal yang besar dimiliki 
oleh desa, bukan tidak mungkin 
akan banyak titipan program/kegiatan 
yang seharusnya menjadi ranah 
kementerian/lembaga, dipaksakan 
untuk dibiayai melalui APBDes de-
ngan model-model tertentu. 

Ketiga, aset politik. Desa memiliki 
basis massa yang potensial dalam 
menyumbangkan suara pada saat 

pemilu. Hal ini tidak bisa dipisahkan 
dari posisi menteri yang notabene 
adalah aktor politik, dan memiliki 
kepentingan untuk mendulang suara 
yang banyak. “Berteman” dengan 
desa pun akhirnya menjadi pilihan 
strategis untuk mendapatkan suara 
masyarakat. 

Keempat, Desa memiliki dinamika 
sosial dan kultural yang juga sangat 
kuat. Desa-desa di Indonesia, begitu 
khas dengan karakter yang beragam. 
Artinya, memegang kekuasaan untuk 
mengelola desa juga sama dengan 
berinvestasi dalam mengatur proses 
dinamika sosial dan kultural yang 
hidup di desa. 

Kelima, dengan kapasitas fiskal 
yang besar maka akan berbanding 
lurus dengan kemajuan dari sisi 
infrastruktur, dan infrastruktur adalah 
wujud yang paling konkret dapat 
dilihat secara kasat mata untuk 
bisa menjadi indikator kemajuan 
pembangunan. Klaim akan kemajuan 
ini pastinya akan sangat menarik 
untuk diperebutkan. 

Idealnya, siapa yang paling 
berhak mengurus Desa

Membaca produk perundang-
undangan harus dilakukan secara 
tekstual dan kontekstual terkait di-
namika politik yang terjadi pada 
saat regulasi tersebut disusun. Desa 
di masa lalu selalu menjadi ‘anak 

tiri’, tidak mendapat perhatian yang 
cukup dan cenderung diterlantarkan. 
Tidak banyak distribusi kewenangan 
ataupun dana yang diberikan kepada 
desa. Sehingga puluhan tahun lama-
nya, tidak banyak perubahan yang 
terjadi di desa, tetap miskin, tetap 
terbelakang, tetap kacau dengan 
pelayanan publiknya dan infrastruktur 
yang jauh timpang dengan kota. 

UU Desa menghadirkan se ma-
ngat baru untuk membangun desa 
sesuai dengan kewenangan baru 
dan kecukupan anggaran yang dibu-
tuhkan. Untuk itu, undang-undang 
pun mengamanatkan agar desa di-
urus oleh satu kementerian yang 
khusus menangani desa, se hingga 
kementerian ini bisa fokus membuat 
kebijakan untuk memajukan desa. 
Saat ini setidaknya ada tiga kemen-
terian yang mengatur dan mengurus 
desa yaitu Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian Desa, serta Kementerian 
Keuangan.

Urusan penyelenggaraan peme-
rin tahan desa, pembangunan, pem-
binaan kemasyarakatan, dan pem-
ber  dayaan masyarakat sejatinya 
ada  lah empat kewenangan yang 
utuh dimiliki oleh desa. Karena itu, 
pelim pahan kewenangan kepada satu 
kementrian khusus desa bertujuan 
untuk menghindari pemisahan urusan 
pengelolaan terkait komunikasi dan 
koordinasi dalam proses implementasi 
UU Desa. 
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MENGGANTUNG  
NASIB PENDAMPING
EKS PNPM

Fajar Sudarwo

Peneliti IRE

Sejak berakhirnya masa kerja 
Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) pada awal 

tahun tahun 2015, maka sejak saat 
itu berakhir pula status kekaryaan 
para pendamping (fasilitator) program 
tersebut. Sebanyak kurang lebih 
12.000 eks-fasilitator pada salah 
satu program yang menjadi unggulan 
peme rintahan Presiden SBY tersebut 
kini terancam menjadi pengangguran 
baru.

Sejumlah eks-pendamping menun-
tut kepada pemerintah agar PNPM 
diperpanjang dan mereka dikaryakan 
kembali. Protes itu sah-sah saja. Tapi, 
masalah yang krusial adalah mengapa 
mereka meminta pekerjaan? Sejatinya 
profesi pemberdaya masyarakat ada-
lah pencipta pekerjaan. Dengan 
begitu, kehilangan secarik kertas kon-
trak kerja proyek pemerintah tidak 
lantas membuat mereka menjadi pe-
nganggur.

Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat, 
penggagas PNPM, mengingatkan 
bahwa fasilitator pemberdayaan ada-
lah socialpreneur seperti pendam-
ping dari LSM pada era 80-an. 
Tugas mereka adalah menggerakkan 
masyarakat untuk mengembangkan 
dan menciptakan peluang berusaha, 
sehingga tercapai kemandirian 
ekonomi dan kesejahteraan. “Pada 

Model pendampingan ala PNPM justru menjadikan para 
pendamping cenderung pasif dan bergantung kepada 
pemerintah. Nilai dasar voluntarisme pendamping menjadi 
penting untuk direvitalisasi

prakteknya memang ada kesa lahan 
di mana fasilitator PNPM hanya 
pembantu tek nis administrasi 
dan pe lak sanaan proyek fisik,” 
kata  Guru Besar Fakultas 
Ekonomi Universitas Gadjah 
Mada itu Desember lalu.

Jauh sebelumnya, aktivis 
LSM senior, John Dectra, me-
wanti-wanti kepada para pen-
damping masyarakat bah wa 
sumber kehidupan mereka 
berasal dari masyarakat itu 
sendiri. “Karena itu isi perut 
pendamping masyarakat harus 
sama dengan isi perut masya-
rakat yang didam pingi” ucap 
John dalam Pelatihan Tenaga 
Pendamping Keswadayaan Ma-
sya rakat di Cimanggis, Bogor, 
tahun 1987.

Pendiri LSM Bina Desa 
dan sejumlah LSM lainnya itu 
menambahkan, penghasilan 
utama pendamping masya-
rakat bukan dari proyek, 
apalagi menggantungkan ho nor 
dari Pemerintah. “Oleh sebab itu, 
mana jemen ekonomi rumah tangga 
pendamping pun bukan meng-
gunakan manajemen rumah tangga 
para pegawai atau buruh, namun 
manajemen para wirausaha sosial,” 
kata John.

Sungguhpun 
begitu, bukan tanpa sebab bila 
banyak fasilitator eks-PNPM tidak 
segera bisa menjadi wirausaha atau 
mencipta dan mengembangkan 
lapangan kerja pekerjaan. Mereka 
bertahun-tahun bekerja berdasarkan 
surat tugas proyek pemerintah 
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dengan penghasilan tetap dan sama. 
Mereka tidak boleh mempunyai usaha 
sampingan dan tempat kerjanya jauh 
dari rumah tinggalnya.

Contohnya, Budi Raharjo, eks- 
fasilitator PNPM Kecamatan Sa-
wangan, Kabupaten Magelang. Ia 
bukanlah asli putera Magelang, 
tapi dari Indramayu, Jawa Barat. 
Oleh karena itu kemampuan untuk 
membuka usaha kerja selain menjadi 
tenaga proyek sangat minim.

Di masa mendatang, peluang 
kerja bagi eks-fasilitator PNPM untuk 
terserap menjadi pendamping desa 
sangat terbuka. Hal itu bisa dilihat 
pada isi PP 43/2014 dan PP 60/2014 
tentang Undang Undang Desa, dimana 
pemerintah pusat diberi mandat 
merekrut dan melatih pendamping 
desa. Pada kebijakan anggaran yang 
dikeluarkan Departemen Keuangan 
menyebutkan bahwa pendamping 
desa bisa direkrut dari eks fasilitator 

PNPM.
Namun sebaiknya sistem peng-

organisasian dan metode kerja 
pendamping desa berbeda dari yang 
dilakukan sebelumnya di PNPM. 
Penulis setuju dengan pandangan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan 
Jafar, dalam acara Semiloka Nasional 
Revitalisasi Peran Pendamping Desa 
Menuju Desa Kuat dan Mandiri 
(AFPM-IPPMI-HAPMI) di Asrama 
Haji Donohudan, Solo, Jawa Tengah, 
Minggu (30/11/2014) yang menga-
takan bahwa pendamping desa bisa 
tumbuh menjadi gerakan sosial 
yang memiliki gaung besar untuk 
mendorong tumbuhnya kemandirian 
desa.

Pendamping desa adalah peng-
gerak warga desa untuk meningkatkan 
keswadayaan dan kemandirannya. 
Selain itu pendamping desa juga 
berperan sebagai pendorong peme-

rin tahan desa dalam rangka pelak-
sanaan pemerintahan desa yang 
demokratis, partisipatif, transparan, 
akuntable, ramah lingkungan dan 
mempunyai kearifan terhadap bu-
daya lokal. Pendamping desa bu-
kan hanya sebagai pengawal dana 
desa dari pemerintah dan pembantu 
teknis administrasi serta teknis 
pembangunan fisik. Pendamping juga 
bukan hanya sebagai “tukang pos” 
penyampai kabar berita dari peme-
rintah.  

Kita mungkin bisa belajar cara 
baru metode pendampingan ini dari 
nasehat Lao Tse, tokoh humanis 
terkemuka dari Cina yang mengatakan, 
“datanglah, hidup bersama, makan 
bersama, belajar bersama, bekerja 
bersama. Sampai yang didampingi 
mengatakan,”aku bisa”, maka pada 
saat itu selesailah sudah tugas 
pendamping”.  
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Ratusan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPD) 
se-Jatim melakukan aksi doa bersama di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Senin (5/1/2015)



8 FLAMMA Review Edisi 43 Desember 2014

ARTIKEL UTAMA

Sg. Yulianto

Peneliti IRE

PISAU BERMATA DUA 
UU DESA

Undang-Undang No. 6/2014 
tentang Desa (UU Desa) mem-
berikan pe luang besar bagi 

peles tarian lingkungan hidup. Desa 
yang selama ini cenderung dirugikan 
oleh kegiatan eksploitasi sumber daya 
alam (SDA), baik oleh pemerintah 
maupun korporasi, kini mendapatkan 
kesempatan untuk menyelesaikan 
persoalan akut itu. Kewenangan besar 
yang dianugerahkan beleid baru itu 
membuat desa memiliki kemampuan 
dan kewenangan penuh untuk me-
ngatur dirinya sendiri. Termasuk, 
menyelamatkannya dari kerusakan 
ekologis yang selama ini kerap 
menimpa desa.

Contohnya, kehadiran hotel di 
beberapa tempat di Yogyakarta telah 
memicu banyak protes warga. Mereka 
meyakini bahwa kehadiran hotel telah 
mengancam keberlanjutan sumber air 
bersih mereka. Hotel yang seharusnya 
memanfaatkan Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) untuk memenuhi 
kebutuhan air bersihnya, ternyata 
secara mandiri membuat sumur bor 
dengan kapasitas besar. Akibatnya, 
cadangan air untuk sumur warga di 
sekitar hotel turut tersedot oleh sumur 
bor hotel. Warga mengaku banyak 
sumur yang mengalami kekeringan, 
bahkan sebelum musim kemarau 
tiba. Di Miliran, Umbul Harjo, Sleman 
misalnya, warga melakukan aksi demo 
menentang keberadaan Fave Hotel 
yang dianggap telah menyebabkan 

sumur-sumur di sekitarnya kering 
(Kompas, 6 Agustus 2014). 

Demikian halnya kehadiran toko-
toko retail besar di desa-desa kawasan 
sub-urban. Selain mengurangi lahan 
produktif, daerah tutupan hijau, 
dan kawasan tangkapan air, swa-
layan-swalayan itu juga dinilai me-
minggirkan dan mematikan pasar 
tradisional dan warung-warung kelon-
tong yang selama ini menjadi sumber 
penghidupan warga desa.  

Pengalaman penulis ketika ber-
diskusi dengan beberapa kepala desa di 
Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten 
Timor Tengah Utara, dalam sebuah 
lokakarya tentang implementasi 
UU Desa juga mengungkapkan per-
soalan yang kurang lebih serupa. 
Para kepala desa tersebut mengeluh, 
bahwa selama ini mereka tidak 
berdaya menolak kehadiran para 
investor perusahaan penambang ma-
ngan yang masuk ke desanya. Me-
reka dan warganya sesungguhnya 
menentang kehadiran perusahaan-
perusahaan tersebut. Akan tetapi, 
karena perusahaan umumnya sudah 
mengantongi perizinan dari pihak 
supra-desa, pada akhirnya desa tidak 
bisa menolak kehadiran mereka. 
Kendatipun mereka paham betul 
bahwa limbah penambangan mangan 
membahayakan kesehatan warga dan 
merusak lingkungan hidup mereka, 
desa tidak berdaya. Mereka tidak 
memiliki kewenangan penuh atas 

kekayaan alam di desanya.
Persoalan lingkungan yang me-

ngorbankan warga desa seperti di-
kisahkan di atas, akan lebih mudah 
diselesaikan ketika UU Desa diimple-
mentasikan sepenuhnya. De ngan re-
gu lasi itu desa memiliki kewe nangan 
besar untuk menentukan nasibnya 
sendiri. Desa berwenang penuh dalam 
mengelola aset-asetnya, termasuk 
kekayaan alam yang di miliki desa. 
Aset-aset desa bisa dikelola sendiri 
dan dimanfaatkan sebesar-besarnya 
untuk kesejahteraan warga. Melalui 
forum Musyawarah Desa (Musdes), 
warga desa bisa menolak segala 
bentuk investasi atau eksploitasi aset-
aset desa yang dianggap merugikan 
desa (Pasal 55, UU Desa).

Oleh karena itu, pelaksanaan 
UU Desa perlu segera diwujudkan. 
Dengan demikian, desa bisa segera 
mempraktikkan forum Musdes. Fo-
rum tertinggi di tingkat desa ini 
berisi perwakilan semua elemen 
desa. Kelembagaan ini didesain agar 
supaya semua keputusan desa da-
pat aspiratif dan mencerminkan 
kepentingan semua warga desa. 
Me lalui Musdes, warga desa dapat 
dengan mudah menolak atau me-
ngusir hadirnya pihak luar yang 
mengancam kelestarian lingkungan 
desa. Perusahaan atau pabrik dan 
bentuk investasi lain apapun yang 
terbukti mendatangkan musibah bagi 
warga bisa dengan mudah dihentikan, 

UU Desa memberi jalan bagi penyelesaian kasus-kasus 
ekologis yang banyak merugikan warga desa. Pengeta-
huan warga desa tentang hak-hak otonominya mutlak 
diperlukan sebagai posisi tawar terhadap kepentingan 
luar yang cenderung merugikan mereka. 
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bahkan oleh warga desa sendiri. 
Namun, implementasi UU yang 

revolusioner itu masih menghadapi 
beberapa kendala. Aturan-aturan 
turunan berikutnya, khususnya Pe-
raturan Pemerintan (PP) No. 43/2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU 
Desa dan PP No. 60/2014 tentang 
Dana Desa, masih mengandung ba-
nyak kelemahan. Kedua regulasi 
turunan tersebut dinilai belum sejalan 
dengan undang-undangnya. Bahkan, 
pasal-pasal yang menyinggung kea-
rifan ekologis belum diterjemahkan 
secara konkrit oleh PP 43/2014. 
Upaya revitalisasi kearifan lokal 
untuk memastikan bekerjanya sistem 
kehidupan sosial masyarakat yang 
ramah lingkungan dan berkelanjutan 
belum jelas tergambar dalam PP yang 
menuai banyak kritik itu. 

Padahal realitasnya, kearifan se-
perti itu kerap diabaikan oleh pihak luar 
yang mengeksploitasi keberlimpahan 
desa. Sering kali warga tidak bisa 
berbuat banyak. Mereka tak berdaya 
karena para pemodal biasanya sudah 
mengantongi perizinan dari instansi 
supra-desa. Kendatipun dokumen-do-
kumen “resmi” seperti itu kerap kali 
diperoleh secara konspiratif dari para 
oknum di pemerintahan.

Karena UU Desa relatif baru, 
tentu saja belum banyak daerah yang 

mempersiapkan diri, termasuk me-
nyiap kan regulasi turunannya. Hal ini 
juga menjadi tantangan se lanjutnya, 
sekaligus peluang untuk mempertegas 
substansi operasional UU itu di level 
daerah. 

Kendala lain yang tak kalah 
serius, kebanyakan warga desa belum 
benar-benar paham isi peraturan 
baru itu. Sosialisasi yang sudah 
dilakukan pemerintah daerah dirasa 
belum memberi pemahaman yang 
utuh. Umumnya masyarakat baru 
menangkap sepotong-sepotong, misal-
nya soal adanya transfer dana desa 
yang besar langsung dari pemerintah 
pusat (APBN). Selain itu, warga mulai 
paham bahwa masa jabatan lurah 
menjadi 6 tahun, dan berhak dipilih 
selama tiga kali. Selebihnya mereka 
masih meraba-raba kejutan lain 
dalam UU tersebut. 

Karena itu, warga harus segera 
disadarkan tentang hak-haknya yang 
diamanatkan dalam UU Desa. Se-
lain pemerintah supra-desa, pihak 
lain seperti perguruan tinggi, ormas, 
dan juga LSM dapat mengambil 
peran untuk turut membantu menso-
sialisasikan substansi aturan nasional 
itu. Misalnya perguruan tinggi, bisa 
menggelar program Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) tematik yang isunya 
menyentuh substansi UU Desa. 

LSM, bisa mengarahkan program-
pro gramnya untuk meningkatkan 
kapasitas aparatur desa, agar mereka 
dapat memenuhi kaidah bernegara 
sesuai dengan semangat perubahan 
itu. 

Upaya-upaya tersebut seyogyanya 
dapat menghadirkan forum Musdes 
yang benar-benar transformatif. Forum 
pengambilan keputusan strategis 
di tingkat desa ini nantinya harus 
mampu menterjemahkan kebajikan 
yang diusung UU desa. Semangat 
penyelamatan lingkungan hidup dan 
upaya mendorong keberlanjutan 
sumber penghidupan warga nyata 
bisa dipastikan melalui Musdes. 

UU Desa bak pisau bermata dua. 
Di satu sisi regulasi itu memberi 
peluang besar warga desa untuk me-
nyelesaikan persoalan-persoalan eko-
logi yang selama ini merugikan dan 
tak terselesaikan. Namun di sisi lain, 
kewenangan ekstra besar desa justru 
dapat menjadi masalah baru jika 
warga desa masih belum memahami 
substansi dari UU tersebut. Masih 
maraknya persekongkolan kelom-
pok kepentingan di desa yang me-
ngedepankan kebutuhannya di atas 
kebutuhan masyarakat desa dapat 
membajak semangat pembebasan 
yang diusung oleh UU Desa.
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Operasi produksi 
tambang mangan di 
Desa Oenbit, Kecamatan 
Insana, Kabupaten Timor 
Tengah Utara (TTU).
Eksploitasi SDA yang 
berlebihan, tanpa menjaga 
keseimbangan lingkungan 
hidup berdampak fatal 
bagi lahan pertanian 
masyarakat dan lahan 
peternakan.
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AKTIVASI “ULANG” 
UNDANG-UNDANG 
DESA

Ashari Cahyo Edi

Ibarat mengaktifkan sebuah mesin, 
kiranya kita telah menekan tombol 
dengan urutan yang keliru ketika 

mengimplementasikan UU Desa. 
Kita terlalu disibukkan oleh training 
pe ngelolaan keuangan bagi aparatur 
pemerintahan desa. Ini semua lantaran 
wacana tentang UU Desa terlalu 
didominasi isu korupsi dana desa dan 
rendahnya kapasitas aparatur desa. 
Akibatnya, aktivasi sejumlah “tombol” 
kunci justru terlewatkan. 

Perjelas Kewenangan
Aktivasi pertama yang seharusnya 

dilakukan adalah penyusunan pera-
turan bupati tentang kewenangan 
desa. Mengapa perbub kewenangan 
desa krusial? Dua asas pertama dari 
pengaturan UU Desa adalah rekognisi 
dan subsidiaritas. Penjelasan Pasal 
3 UU Desa menyatakan, rekognisi 
ialah “pengakuan terhadap hak asal 
usul” desa; sementara subsidiaritas 
merupakan “penetapan kewenangan 
dalam pengambilan keputusan secara 
lokal untuk kepentingan masyarakat 
desa.” 

Sebagai pengejawantahan dua asas 
ini, negara menetapkan kewenangan 
asal-usul dan lokal berskala desa 
(Pasal 19). Dua kewenangan yang 
mendasari negara untuk mengucurkan 
Dana Desa dari APBN ke desa (Pasal 
72). Negara tak ingin desa seperti 

macan ompong, punya kewenangan 
tanpa “taring” pendanaan.  

Tetapi, pengakuan atas dua ke-
wenangan dan jaminan transfer fiskal 
tersebut belumlah cukup. Cakupan 
kewenangan desa butuh terdefinisikan 
secara jelas. Tujuannya agar desa bisa 
mengenali mana urusan asal-usul 
dan lokal berskala desa, serta mana 
yang menjadi kewajiban pemerintah 
kabupaten.

Tentu muncul pertanyaan, apa 
jadinya jika desa tak tahu lingkup 
kewenangannya? Satu, perencanaan 
dan penganggaran pembangunan 
desa akan lemah lantaran dilakukan 
tanpa pijakan legalitas yang jelas. 
Kedua, alih-alih fokus pada skala 
kewenenangannya, desa bisa “salah 
alamat” merencanakan dan meng-
anggarkan program/kegiatan yang 
menjadi domain  kabupaten, provinsi 
ataupun pusat.

Maka tak mengherankan, Pasal 37 
Peraturan Pemerintah No. 43/2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa sejak jauh hari 
telah mewajibkan kabupaten segera 
membuat Peraturan Bupati terkait 
dengan hal ini. Peraturan Menteri 
Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 
Tahun 2015 juga memberi penegasan, 
sekaligus memandu langkah-langkah 
penyusunannya. Ironisnya, hingga kini 

belum ada kabupaten yang memiliki 
Perbup kewenangan desa.

Sinkronisasi Perencanaan
Langkah aktivasi kedua yang tak 

kalah penting adalah mensinkronkan 
regulasi perencanaan yang berlaku. 
Perencanaan desa diatur oleh 
“rezim” Kementerian Dalam Negeri 
melalui Peraturan Mendagri No. 114 
Tentang Pedoman Pembangunan 
Desa. Sementara, perencanaan da-
erah sampai pusat merujuk UU No. 
25/2004 Tentang Sistem Peren-
canaan Pembangunan Nasional, 
atau “rezim” Bappenas. Sayangnya 
penjadwalan tahapan perencanaan 
desa dan supradesa oleh dua regulasi 
itu menyulitkan keduanya untuk saling 
melengkapi.

Perencanaan untuk APBDesa 
2016 menurut Peraturan Mendagri 
No.114 dimulai pada Juni 2015. 
Di akhir proses adalah pengesahan 
APBDesa 2016 yang dilakukan bulan 
Desember 2015. Sebaliknya, UU 
No. 25/2004 menggariskan bahwa 
perencanaan daerah dan pusat tahun 
2016 dimulai pada Maret dan April 
2015. Anggaran daerah-pusat tahun 
2016 disahkan pada bulan Desember 
2015. 

Gambaran di atas menunjukkan 
bahwa perencanaan daerah, provinsi 
dan nasional mendahului perencanaan 

UU Desa terlanjur dimaknai secara luas hanya sebatas 
soal Dana Desa, tanpa melihat lebih jauh unsur-unsur 
lain dalam otonomi yang justru lebih krusial. Apa saja 
hal-hal yang terlewat tersebut? bagaimanakah seharusnya 
UU Desa dapat dimaknai dengan lebih tepat?

Peneliti IRE
Staf Pengajar Jurusan Politik & 
Pemerintahan Fisipol UGM
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desa. Tak ada kesempatan bagi desa 
untuk mengusulkan program ber-
skala lintas desa atau kawasan ke 
kabupaten, provinsi atau pusat. Tak 
pelak, penyelarasan dua “rezim” pe-
ren canaan mutlak diperlukan. 

Proteksi Aset
Langkah ketiga yang luput dari 

perhatian adalah jaminan perlin-
dungan aset desa. Faktanya, banyak 
aset yang menjadi pilar penghidupan 
(livelihoods) masyarakat desa yang 
secara kepemilikan berada di luar 
wewenang pemerintah desa. Bahkan, 
banyak aset basis livelihoods berada 
di lahan yang berstatus dalam 
sengketa, yang diatur oleh beragam 
“rezim” pengaturan dari berbagai 
kementerian sektoral. 

“Belantara” pengaturan sektoral 
ini sangat rumit diurai. Banyak 
kepentingan yang dipertaruhkan. Se-
bagaimana diingatkan Bebbington 
et.al (1999), aspek relasional antara 
desa dengan supra-desa sangatlah 
vital. Masyarakat dan pemerintah desa 
hanya akan mampu mendayagunakan 
aset-aset basis penghidupannya 
untuk menjawab persoalan yang 
mereka hadapi jika relasi kuasa 
dalam pengelolaan aset bersifat 
memberdayakan (hal. 202). Refleksi 
Paul Green dalam buku Mobilizing 
Assets as Community Development 
Strategy (Temple University Press, 
2009) sangat penting kita catat. 
Bercermin pada kasus negara 
berkembang seperti Guatemala, 
ia menyatakan bahwa pendekatan 
pemberdayaan masyarakat berbasis 
aset sulit efektif tanpa dukungan 
regulasi dan institusi publik. Pasal 
76 Ayat (3) UU Desa memang 
menyatakan bahwa “Kekayaan milik 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
berskala lokal Desa yang ada di Desa 
dapat dihibahkan kepemilikannya 
kepada Desa”. Ayat (5) lebih lanjut 
mengamanatkan pula agar, “Kekayaan 
milik Desa yang telah diambil alih 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota dikembalikan kepada Desa, 
kecuali yang sudah digunakan untuk 
fasilitas umum”. 

Tetapi, desa belum didukung oleh 

pengaturan, panduan dan instru-
men yang memungkinkan desa 
mem per juangkan kepentingannya. 
Satu, pengaturan tentang ruang dan 
mekanisme negosiasi antara desa 
dengan pihak supra-desa. Baik yang 
menyangkut resolusi sengketa, inisiatif 
kerja sama, pelimpahaan kembali 
aset-aset yang dahulu dicaplok oleh 
kabupaten, pemerintah maupun 
kor  porasi. Intinya, desa butuh keje-
lasan supaya tahu apa yang harus 
dilakukan dan bagaimana melakukan 
negosiasi terkait pengelolaan aset-
aset desa ketika berhubungan dengan 
pihak supradesa maupun pihak 
ketiga. Dua, dan ini lebih mendasar 
serta berkaitan dengan dimensi 
kewenangan sebelumnya, desa me-
merlukan kejelasan pengaturan ska-
la kewenangan pengelolaan aset. 
Ketika hal ini tidak diatur secara 
jelas, kabupaten maupun pusat bisa 
sewenang-wenang mengambil alih 
pengelolaan suatu aset. 

Di Kepulauan Selayar penulis (Edi, 
2013) menemukan satu kasus di mana 
aset wisata pantai yang dirintis desa 
dengan dana desa akhirnya diambil 
alih oleh kabupaten. Kendati telah 
ada peraturan desa sebagai landasan 
hukum penarikan retribusi, kabupaten 
juga tetap menerbitkan peraturan 
daerah yang kemudian menganulir 
Perdes tersebut. Pemerintah desa pun 
tak kuasa melawan sebab regulasi 
skala aset berikut kewenangan penge-
lolaannya tidak ada.

Tahapan aktivasi terakhir yang 
merupakan jiwa dari tiga aktivasi 
sebelumnya adalah demokrasi desa. 
Manakala literasi politik warga 
rendah dan fungsi kontrol BPD 
lemah, penyimpangan rentan terjadi. 
Korupsi merajarela bukan semata 
ketiadaan kapasitas administrasi 
keuangan. Kecanggihan akuntansi 
keuangan dapat pula digunakan untuk 
mengelabui masyarakat. 

UU Desa berupaya merevitalisasi 
demokrasi desa melalui pelembagaan 
musyawarah desa (Pasal 54). Ini 
merupakan forum rutin seperti 
untuk mendiskusikan perencanaan 
pem bangunan. Musyawarah desa 
juga diselenggarakan BPD untuk 

merespon aspirasi warga berkaitan 
isu-isu strategis desa semisal ren-
cana masuknya investor. Jika regu-
lasi dulu lebih executive heavy, 
UU Desa memperkuat posisi 
Badan Permusyawaratan Desa se-
bagai penyelenggara segala jenis 
musya warah desa (Pasal 55). Hak 
masyarakat untuk menyampaikan 
aspirasi, meminta transparansi 
dan memonitor perintahan dan 
pembangunan desa juga dijamin UU 
ini (Pasal 68).

Dengan pergeseran lanskap politik 
ini, aktivasi UU Desa idealnya di-
wujudkan dengan pendidikan politik 
agar warga desa aktif dan punya 
kapasitas dalam berpartisipasi. Per-
hatian khusus penting diberikan bagi 
afirmasi kelompok rentan seperti 
warga miskin, kelompok perempuan, 
dan warga difable. Riset Institute 
for Research and Empowerment 
dengan Center for Civic Engagement 
and Studies (CCES) mengkonfirmasi, 
kelompok rentan-marjinal ini telah 
sekian lama tereksklusi dari institusi, 
proses kebijakan, dan hasil-hasil 
pembangunan desa. 

***

Ibarat mengaktifkan mesin, saat ini 
belum terlambat untuk mengaktivasi 
ulang UU Desa. Ini tak berarti kita 
memulai dari awal. Aktivasi ulang 
lebih bersinonim dengan menye-
garkan kembali komitmen dan spirit 
kita semua terhadap UU Desa. 
Caranya, dengan memperjelas lingkup 
kewenangan dan perencanaan, serta 
memperkuat demokrasi desa. 

Tanpa itu semua, pengakuan ne-
gara atas kedudukan politik desa 
melalui UU Desa tak akan berdampak 
banyak. Naif jika kita berharap 
semuanya otomatis membaik dalam 
semalam, hanya karena UU Desa 
berlaku. Aktivasi empat aspek kunci 
di atas bernilai strategis karena 
memperkuat basis fundamental agar 
implementasi UU Desa lebih efektif. 
Ya, agar cita-cita desa yang mandiri, 
sejahtera dan demokratis tak berakhir 
retorika belaka.
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M. Zainal Anwar

SATU TAHUN 
UU DESA

Peneliti IRE

Tahun pertama UU Desa ter-
nyata menyimpan berbagai 
masalah mulai dari perebutan 

kewenangan untuk mengurus desa 
hingga minimnya sosialisasi regulasi 
soal desa. Padahal, beleid ini adalah 
pondasi penting bagi desa di Indonesia 
yang jumlahnya lebih dari tujuh puluh 
tiga ribu. Tidak hanya mengatur soal 
pemerintahan desa, UU Desa juga 
memperkenalkan Musyawarah Desa, 
yaitu forum yang mempertemukan 
berbagai pihak di desa guna mem-
bahas isu-isu strategis. Karena itu, 
tidak berlebihan jika UU Desa ini 
berpotensi menjadikan desa menjadi 
berdaulat, mandiri dan demokratis. 

Visi UU Desa yang hendak mem-
bawa warga desa ke dalam ger bang 
kesejahteraan tampaknya belum 
sesuai harapan dan menemui banyak 
tantangan. Jika ditelisik lebih jauh, 
regulasi desa yang disahkan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan 
Desember 2013 ini memiliki berbagai 
persoalan yang penting dicermati 
dalam tahun pertamanya. Lantas, 
apa saja persoalan penting yang 
mengemuka pada tahun pertama UU 
Desa? 

***

Pertama, tarik menarik Kemen-
terian yang mengurusi desa. Meskipun 
pemerintahan Jokowi telah membuat 
Kementerian Desa, Pembangunan 
Da erah Tertinggal, dan Transmigrasi 
(selanjutnya disebut Kementerian 
Desa), tetapi ternyata belum bisa be-

Pelaksanaan UU Desa di tahun pertama berjalan tidak 
mulus. Berbagai persoalan merentang mulai konsolidasi 
kelembagaan hingga sosialisasi regulasi yang tidak optimal.

kerja secara optimal. Kabinet Kerja 
yang menjadi branding pemerintahan 
Jokowi menjadi lembek ketika 
disematkan dalam Kementerian Desa. 
Tarik menarik kepentingan untuk 
mengurus desa antara Kemendagri 
dan Kementerian Desa ini berdampak 
pada lambannya implementasi UU 
Desa.

Jika ditelusuri, desa selama ini 
diurus Direktorat Jenderal Pem-
berdayaan Masyarakat dan Desa 
(PMD) yang berada di bawah Kemen-
terian Dalam Negeri. Dengan adanya 
Kementerian Desa, sewajarnya jika 
Dirjen PMD hijrah ke Kementerian 
Desa. Meskipun Mendagri Tjahyo 
Kumolo pernah menyampaikan soal 
pemindahan tersebut, tetapi tam-
paknya instruksi itu belum juga 
terwujud. Di ujung tahun pertama 
pelaksanaan UU Desa, hanya Kemen-

dagri yang berhasil membuat Pe-
raturan di tingkat kementrian. Itupun 
diundangkan di akhir tahun yakni 
31 Desember 2014. Semen tara 
Kementerian Desa belum menge-
luarkan Peraturan Menteri ter kait 
desa.

Kedua, peraturan pemerintah (PP) 
tentang desa masih bermasalah. Saat 
ini, pemerintah telah menerbitkan 
PP No 43/2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No 
6/2014 tentang Desa dan PP 60 
/2014 tentang Dana Desa. Dari sisi 
waktu, produk PP ini terbilang cepat 
ka rena disusun dalam kurun enam 
bulan sejak disahkan. Sayangnya, 
hal ini tidak dibarengi dengan prinsip 
keterlibatan publik dalam proses 
penyusunan PP sehingga banyak 
materi dalam PP yang justru tidak 
sejalan dengan UU Desa. Contoh su
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aktual adalah soal pendamping desa. 
UU Desa tidak mensyaratkan soal 
pendamping bersertifikat. Sertifikasi 
pendamping desa yang diperkenalkan 
PP 43/2014 justru akan merusak 
filosofi dasar pendamping desa yang 
berbasis pada kesukarelawanan. De-
ngan kata lain, pendamping se baiknya 
sesuai dengan kebutuhan desa yang 
berskala lokal. Sertifikasi pendamping 
memberi peluang bagi kekuatan 
supra-desa untuk campur tangan 
urusan desa sehingga menghambat 
proses kemandirian desa.

Ketiga, dana desa yang kecil. 
Dalam APBN 2015 (www.kemenkeu.
go.id), disebutkan bahwa alokasi 
dana desa sebesar Rp 9,1 trilyun. 
Sedangkan dana transfer ke daerah 
sebesar Rp. 647 trilyun. Jika dana 
9,1 trilyun tersebut dibagi merata ke 
sekitar 73.000-an desa, maka setiap 
desa hanya akan mendapat anggaran 
bersumber dari APBN sekitar Rp.123 
juta. Dengan begitu, pemerintah 
belum melaksanakan mandat UU 
Desa yakni sebesar 10% dari total 
dana transfer daerah. Sayangnya, 
belum ada penjelasan memadai 
dari Pemerintah tentang kapan dan 
bagaimana mandat UU Desa terkait 
dana desa sebesar 10% akan tercapai.

Keempat, minimnya sosialisasi 
UU Desa. Beberapa kepala desa dari 
Sumba Barat Daya, Lombok Timur 
hingga Gunungkidul yang penulis 
temui bercerita kalau sosialisasi 
yang dilakukan terbatas waktunya. 
Rata-rata dilakukan setengah hari 
dan maksimal sekitar dua hari. 
Padahal, materi yang terkandung 
dalam UU Desa terbilang cukup 
luas dan membutuhkan pendalaman 
serta kontekstualisasi dengan desa 
atau daerah masing-masing. Tak 
terhindarkan, acara sosialisasi UU 
Desa sejauh ini masih sekedar ritual 
membelanjakan uang negara.  

Secara substansi, menurut pe-
nu turan beberapa kepala desa, 
sosialisasi UU Desa terkadang me-
nye der hanakan isi UU Desa pada 
aspek keuangan desa. Isu terkait 
kewenangan, penentuan jenis desa 

hingga soal musyawarah desa minim 
porsinya. Akibatnya, isi UU Desa yang 
membekas di benak para kepala dan 
aparat desa hanya melulu soal uang. 
Salah satu poin yang jarang menjadi 
pembicaraan adalah soal penentuan 
jenis desa. UU Desa memberi 
mandat satu tahun bagi desa di 
Indonesia untuk menentukan apakah 
akan menjadi desa adat atau desa 
sebagaimana yang selama ini dikenal.

Agenda Tahun Kedua 
Dalam visi-misi Joko Widodo 

dan Jusuf Kalla pada Pilpres 2014, 
yang biasa disebut dengan dokumen 
Nawa Cita, Jokowi-JK berjanji untuk 
“... mengawal implementasi UU 
Desa secara sistematis, konsisten 
dan berkelanjutan dengan fasilitasi, 
supervisi dan pendampingan.” Apa 
yang tersurat dalam dokumen visi-
misi ini merupakan pernyataan 
terang benderang yang menjelaskan 
kepada publik bahwa pelaksanaan 
UU Desa tidak bisa dilakukan 
secara serampangan. Semua tentu 
dimulai dengan adanya konsistensi 
regulasi yakni kesinambungan antara 
substansi Undang-undang dengan 
peraturan pemerintah.

Merujuk pada berbagai persoalan 

yang diajukan penulis di atas, 
pelaksanaan UU Desa pada tahun 
kedua atau pada tahun 2015 harus 
lebih baik. Agenda penting dalam 
tahun kedua pelaksanaan UU Desa 
adalah soal penataan aset desa. Dalam 
UU Desa pasal 116 (4) mewajibkan 
inventarisasi aset desa paling lambat 
dua tahun sejak diundangkannya UU 
Desa pada 15 Januari 2014. Artinya, 
Pemda dan Pemdes harus segera 
melakukan kegiatan inventarisasi aset 
sebelum 15 Januari 2016. Penataan 
aset desa ini penting dilakukan agar 
desa menngetahui dan bisa segera 
mendata serta mendokumentasi 
aset desa yang dimiliki untuk modal 
dalam menyusun perencanaan dan 
menjalankan pembangunan di desa.

Lebih dari itu, penataan ke lem-
bagaan mutlak dilakukan. Kemen-
terian desa yang digagas Jokowi-JK 
jelas merupakan institusi yang sah 
untuk mengurus desa. Jika urusan 
kelembagaan selesai, tahapan beri-
kutnya adalah mengkaji PP Desa 
agar sejalan dengan visi UU Desa. 
Berlarutnya penataan kelembagaan 
akan membuat desa semakin sulit 
memasuki gerbang kesejahteraan 
sebagaimana janji dalam UU Desa. 
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PERATURAN YANG MENELIKUNG 

Pasca disahkannya UU No. 
6/2014 tentang Desa, Peme-
rintah telah menerbitkan Pera-

turan Pemerintah (PP) No. 43/2014 
tentang peraturan pelak sanaan UU No. 
6/2014 dan PP No. 60/2014 tentang 
Dana Desa. Peraturan Pemerintah ini 
sudah sangat dinantikan kehadirannya 
ka rena akan menopang implementasi 
UU Desa. Namun kehadiran dua 
peraturan pemerintah tersebut tidak 
serta merta menjamin implementasi 
UU Desa berjalan dengan baik. 

Misalnya pada PP No. 43/2014 
yang tidak memuat penjelasan rinci 
tentang relasi kabupaten/kota dan 
desa dalam konteks membangun 
sinergisitas sesuai dengan semangat 
UU Desa. Akibatnya, patut disayangkan 
bahwa desa kini justru dihadapkan 
kepada kondisi yang semakin serba 
tidak menentu di tengah harapan 
terhadap UU Desa, bahwa perubahan 
ke arah yang lebih baik akan segera 
berlangsung. Mayoritas Pemerintah 
Daerah belum cukup bergiat untuk 
segera merespon dan mempersiapkan 
diri dalam implementasi UU Desa. 
Sehingga hal ini dapat berimplikasi 
dalam banyak hal, misalnya dalam 
aspek kewenangan, penganggaran, 
dan sebagainya. 

Ada dua kegiatan yang diseleng-
garakan oleh IRE Yogyakarta sebagai 
respon atas kondisi tersebut. Pertama, 
bersama dengan beberapa lembaga 
mitra yang memiliki perhatian ter-
hadap desa dan perwakilan desa, 
mengadakan workshop “Mengkaji 
Relevansi PP No. 43/2014 dan PP 
No. 60/2014 terhadap UU Desa” 
pada tanggal 11-12 November di 
Yogyakarta. Kegiatan workshop ini 
membedah dan menelaah secara 
kritis dari berbagai aspek, yang 
hasilnya menjadi pijakan dalam 
melakukan advokasi kebijakan atas 
kedua peraturan pemerintah tersebut.

Beberapa persoalan mengemuka 
dan menjadi catatan, misalnya 
tentang musyawarah desa. Pera-

turan Pemerintah No. 43 justru 
mengkerdilkan atas apa yang UU 
Desa telah akomodasi. UU desa telah 
menunjukkan bahwa musyawarah 
desa menjadi hulu, tapi PP ini justru 
menghadangnya. Misalnya dalam 
proses budgeting, keterlibatan masya-
rakat warga desa tidak diberikan 
ruang leluasa di dalam pembahasan 
RAPBDesa. 

UU Desa mandatorinya adalah 
agar desa menjadi berdaulat, mandiri, 
demokrasi, dan merdeka maka se-
harusnya Peraturan Pemerintah ini 
menunjukkan arah yang sama dengan 
undang-undang. Maka perlu segera 
melakukan advokasi kebijakan agar 
dapat dilakukan revisi, berbasis 
pada telaah kritis, terhadap kedua 
peraturan pemerintah menjadi poin 
utama kesepakatan yang dihasilkan 
dari workshop ini.

Aspek penyusunan kedua Peraturan 
Pemerintah tersebut terlihat dibahas 
secara tergesa-gesa dan terkesan 
‘kejar tayang’. Minimnya keterlibatan 
publik menjadikan produk PP ini lebih 
banyak dihasilkan dari sudut pandang 
pemerintah semata tanpa pelibatan 
pembacaan dari pihak yang lebih 
luas. Konsekuensinya, banyak pasal 
dalam kebijakan tersebut yang justru 
bertolak belakang dari semangat dan 
amanat UU Desa. Keterlibatan publik 
dalam proses penyusunan tentu akan 
menghindarkan tafsir tunggal terhadap 
UU Desa yang diterjemahkan ke 
dalam produk PP. 

Alasan lainnya dari aspek subs-
tansi, relevansi dan sinergi produk 
PP terhadap UU Desa ini sangat 
penting karena akan menjadi acu-
an berbagai pihak terutama pihak 

desa dan kabupaten dalam meng-
implementasikan UU Desa secara 
konsisten. Jika antara UU Desa 
dengan PP 43/2014 dan PP 
60/2014 tidak konsisten, maka tentu 
akan menyulitkan pihak desa dan 
kabupaten.

Sedangkan kegiatan kedua, terkait 
dengan relasi antara Pemerintah 
Daerah dan Pemerintah Desa, pada 
tanggal 18-19 Desember 2014 
bertempat di Bali, IRE menginisiasi 
suatu forum diskusi tingkat nasional 
bersama beberapa perwakilan peme-
rintah daerah, perwakilan desa, 
serta lembaga dan komunitas yang 
bergerak dalam isu-isu desa. Forum 
ini bertujuan untuk mendialogkan 
peluang kebijakan daerah kabupaten/
kota dalam rangka menopang kebi-
jakan UU Desa. Hadir pula dalam 
Lokakarya Nasional ini staf Ahli 
Kementrian Desa yang mewakili 
Menteri Desa. 

Hasil yang dicapai dari Lokakarya 
Nasional ini adalah rumusan kese-
pakatan agenda aksi. Pada tingkat 
nasional dengan mengawal revisi 
Peraturan Pemerintah dan Nawa 
Kerja kementrian desa, sedangkan 
pada level daerah dengan terus 
mengawal perda-perda tentang desa 
dan mengawal peran kabupaten 
dalam penguatan kapasitas desa. 
Selain itu juga melakukan diseminasi 
lebih luas tentang UU Desa, pe-
ngembangan BUMDES untuk per-
cepatan kesejahteraan masyarakat 
desa, penyiapan kader pembaharuan 
desa, serta penguatan jejaring dan 
kemitraan dalam proses memperkuat 
kapasitas dan kesejahteraan desa. 
Terakhir, dan paling penting, adalah 
cara pandang regulasi dan kebijakan 
yang diterbitkan oleh pemerintah 
pusat haruslah mengacu pada cara 
pandang bahwa desa mendapat 
kewenangan dalam konteks proses 
implementasi UU Desa, bukan desa 
yang harus berjalan sesuai keinginan 
pemerintah pusat. 

Sunaryo Hadi Wibowo

PP yang dikeluarkan oleh 
pemerintah justru berpotensi 

untuk mengurangi otonomi yang 
telah diberikan sesuai amanat 

UU Desa.

“

“
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Seorang lelaki berambut panjang 
sebahu, bercelana pendek, 
dan bertelanjang dada. Tangan 

kanan nya memegang gayung, yang 
kemudian digunakannya untuk me-
ngambil tanah dari dalam ember. 
Dengan santainya laki-laki tersebut 
kemudian menyiramkan tanah itu ke 
kepala, sambil mengimbas-imbaskan 
rambutnya yang panjang, debu 

bertebangan dari tubuh si pria. 
Pria itu adalah Dodok Putra 

Bangsa, biasa dipanggil Dodok, yang 
se dang melakukan aksi teatrikal di 
halaman depan Fave Hotel, Jalan 
Kusumanegara. Aksi teatrikal yang 
dilakukannya merupakan salah 
satu adegan dalam film dokumenter 
berjudul “Belakang Hotel”. Film ini 
bercerita tentang kehidupan warga di 
Kampung Miliran, yang mengalami 
kekeringan sejak berdirinya hotel 
Fave. Hotel yang memiliki 101 kamar 
dan kolam renang tersebut ditenggarai 
sebagai penyebab asatnya 50 sumur 
warga yang bermukim di belakang 
hotel. 

Film ini menyuarakan kesaksian-
kesaksian warga tentang kekeringan 
yang mereka hadapi tersebut. Seorang 
ibu mengatakan bahwa rumah 
yang ia tinggali sekarang sudah 

ber  diri sejak tahun 1957. Rumah 
peninggalan neneknya tersebut ti-
dak pernah mengalami kekeringan 
seperti sekarang ini. “Ini rumah nenek 
saya, sejak ditinggali tidak pernah 
kekeringan. Tapi ketika Fave Hotel 
berdiri, tidak lama sumur saya asat,” 
ujar si ibu. Warga berpendapat bahwa 
cadangan air tanah yang ada di 
wilayah mereka tersebut habis disedot 
untuk kebutuhan hotel.

Adegan yang membuat hati miris 
dalam film ini adalah tentang dua 
perempuan tua. Untuk bisa mandi, 
mereka berjalan kaki dari rumahnya 
ke Pasar Beringharjo dan pulang 
memakai payung karena hujan 
yang cukup deras. Sepulangnya di 
rumah, salah satu perempuan tua 
tersebut mendapati suaminya sedang 
menampung air hujan untuk mandi. 
“Ini ceritanya orang kota mandi 
dengan air hujan,” ujar suami ibu 

Yogyakarta Asat

Judul Film : Belakang Hotel
Produksi : Watchdoc (2014)
Videografer : Aris Yanuar
    Dandhy Laksono
    Mas’ud Fahlafi
    Praditya A Hanafi
    Teguh Supriyadi
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tersebut. 
Di akhir film digambarkan baga

imana tamu hotel mandi dan berenang 
dengan nyaman tanpa tahu bahwa 
air yang digunakan adalah air yang 
dibutuhkan oleh warga sekitar hotel 
untuk menjalani kehidupan sehari-
hari.

Warga sebenarnya sudah me-
layangkan protes terhadap pihak 
manajemen hotel atas kekeringan 
ini tapi tidak direspon cepat, malah 
terkesan dibiarkan. Pemerintah kota 
Yogya dianggap lepas tangan, tidak 
peduli. Bahkan terkesan membela 
pihak hotel, dengan menjelaskan 
bah wa kejadian kekeringan bukan di-
sebab kan karena aktifitas hotel Fave. 
Inilah yang menyebabkan masyarakat 
kembali turun ke jalan menyuarakan 
aspirasinya menolak pembangunan 
hotel.

Sumur kering tidak hanya di-
rasakan oleh masyarakat kampung 
Miliran. Masyarakat yang ada di 
Kabupaten Sleman juga mengalami 
hal yang sama. Masyarakat yang 
kehidupannya mengalami dampak 
dari maraknya pembangunan hotel 
ke mudian berjejaring dan bersama-
sama menyuarakan “Yogyakarta 
Asat”. Slogan ‘perlawanan damai’ 

program pembangunan tersebut. Lima 
tahun ini pembangunan hotel, mall, 
supermarket dan tempat hiburan di 
Yogyakarta tidak terkendali. Penyebab 
utamanya adalah pemerintah sangat 
mudah mengeluarkan izin pen di-
rian hotel tanpa memperhatikan 
kepentingan masyarakat.

Pembangunan di Yogyakarta tidak 
sejalan dengan nilai-nilai budaya 
Yogyakarta, yang terkenal dengan 
“Hamemayu Hayuning Bawana”, yang 
artinya melindungi dan memelihara 
kelestarian dunia. Bagi masyarakarat 
Yogyakarta nilai budaya tersebut 
harusnya dipegang teguh oleh peme-
gang kekuasaan, bukan hanya se-
bagai slogan belaka atau daya tarik 
agar wisatawan datang ke Yogyakarta. 
Apakah nilai-nilai budaya Jawa yang 
dipegang teguh oleh masyarakat 
Yogyakarta mampu bertahan dari 
gemburan pembangunan yang ber-
orientasi pasar? Wallahu A’lam.
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yang dilakukan oleh jaringan masya-
rakat Yogyakarta Asat.

Istilah Yogyakarta Asat sebenarnya 
mengandung makna yang dalam. 
Tidak hanya sekedar sebagai me-
dia kampanye warga bahwa ada 
kejadian kekeringan di Yogyakarta, 
tapi juga untuk menunjukkan protes 
masyarakat yang berbudaya. Warga 
tidak menggunakan kekerasan untuk 
melakukan protes, namun lebih 
memilih menggunakan istilah ‘Perla-
wanan Damai’ terhadap manajemen 
hotel ataupun kepada pemerintah 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak 
ada kaca hotel Fave yang pecah 
dilempar, tidak ada blokade pintu 
hotel yang dilakukan oleh warga. 
Walaupun penderitaan masyarakat 
yang kekeringan sangat menganggu 
aktifitas kehidupan seharihari.

Pembangunan yang tidak terken-
dali tanpa melibatkan aspirasi 
dari masyarakat rawan membuat 
masyarakat terkena dampak dari Machmud NA


