
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok Bahasan 1 

 

UU DESA SEBAGAI JALAN 

KESELAMATAN HIDUP RAKYAT DI 

PERDESAAN  



PB 

1.1 

Rencana Pembelajaran 

 

Desa dan Perubahan 

Paradigma  

 

 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1 Mampu mengidentifikasi paradigma tentang desa yang ada;  

2 Mampu menjelaskan perbedaan paradigm desa lama dan desa baru. 

 

Waktu 

4 JP (180 menit) 

  

Metode 

 Pemaparan, Diskusi pleno dan diskusi kelompok,Tanya jawab  

 

Media 

 Bahan Bacaan, Handout 

  

 

Alat Bantu 

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus 

 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 

 



Proses Penyajian 

 

1 Fasilitator menyampaikan pengantar pembukaan sesi dengan menjelaskan 

tujuan dan proses yang hendak dicapai dalam Pokok Bahasan ini  

2 Fasilitator menjelaskan, langkah berikutnya peserta dibagi dalam kelompok 

untuk menggali pemahamannya tentang pengertian dan paradigm desa.  

 

a) Apa pengertian desa, atau yang disebut dengan nama lain? 

b) Hal atau aspek apa saja yang belum baik dalam kehidupan desa 

sehari-hari dan apa penyebabnya (hal yang menghambat). 

c) Bagaimana gambaran tentang kehidupan desa yang ideal? 

 

(Fasilitator bersikap terbuka kalau peserta mengajukan gagasan 

metode lain yang dinilai lebih effektif}   

3 Fasilitator mengajak tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi 

kelompoknya dalam Pleno 

4 Fasilitator memberikan kesempatan pada peserta (dari kelompok lain) 

untuk mempertajam temuan dari kelompok yang presentasi. 

5 Fasilitator memberikan respons terhadap hasil diskusi kelompok terkait 

dengan paradigma perubahan desa dengan mengacu pada paradigma 

desa dalam perspektif UU Desa 

6 Fasilitator memberikan kesempatan pada peserta untuk bertanya atau 

klarifikasi materi penjelasannya terkait dengan paradigma (baru) desa 

dalam perspektif UU Desa. 

7 Fasilitator menutup dengan menyimpulkan beberapa isu yang menonjol 

selama proses berlangsung. 

  



PB 

1.2 

Rencana Pembelajaran 

 

Struktur Undang-undang 

Desa dan Optimalisasi 

Perubahan Desa 

 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

 

1. Mampu menjelaskan struktur UU Desa  

2. Mampu menjelaskan perubahan mendasar yang berpeluang untuk 

dioptimalkan terkait implementasi UU Desa 

 

Waktu 

5 JP (225 menit) 

  

Metode 

 Pemaparan, Diskusi pleno dan diskusi kelompok,Tanya jawab  

 

Media 

 Bahan Bacaa ”Peluang dan Tantangan UU Desa”,Poster, Handout 

  

Alat Bantu 

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 

 



Proses Penyajian 

 

1. Fasilitator menjelaskan tujuan dan proses yang hendak dicapai dalam 

Pokok Bahasan ini dengan menyinggung keberadaan Undang-undang 

Desa No.6 Tahun 2014 sebagai dasar perundangan menuju perubahan 

desa 

2. Fasilitator menawarkan metode diskusi kelompok untuk mendiskusikan hal 

terkait dengan aspek perundang-undangan desa; 

 

 Bagaimanakah praktek demokrasi di desa atau yang disebut dengan 

nama lain? 

 Bagaimana praktek kewenangan desa atau yang disebut dengan nama 

lain dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah dan pusat? 

 Bagaimanakah praktek desa atau yang disebut dengan nama lain 

dalam mengurus aset desa? 

(Fasilitator bersikap terbuka kalau peserta mengajukan gagasan 

metode lain yang dinilai lebih effektif}   

3. Fasilitator mengajak tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi 

kelompoknya dalam Pleno 

4. Fasilitator memberikan kesempatan pada peserta (dari kelompok lain) 

untuk klarifikasi atau mempertajam temuan dari kelompok yang sedang 

presentasi. 

5. Fasilitator memberikan respons terhadap hasil diskusi kelompok dengan 

mengacu pada perspektif  UU Desa 

6. Fasilitator memberikan pemaparan tentang Sub-tema 5 perubahan 

mendasar yang ditawarkan oleh UU Desa. 

7. Fasilitator menawarkan waktu jeda untuk ice breaking sebelum masuk 

diskusi lanjutan. 

8. Fasilitator mengajak diskusi (brain storming) pleno untuk mendapatkan 

pemahaman atau gagasan peserta tentang optimalisasi perubahan desa. 

 



 Aspek kehidupan desa yang mana saja yang berpeluang untuk 

dioptimalkan terkait dengan implementasi UU Desa? 

(Fasilitator boleh menawarkan model lain kepada peserta untuk 

penggalian gagasan) 

 

9. Fasilitator memfasilitasi brainstorming sekaligus membuat klasifikasi atau 

kategorisasi pendapat peserta berdasarkan kedekatan gagasan. 

10. Fasilitator mengakhiri sesi dengan menempatkan gagasan peserta tentang 

optimalisasi perubahan desa dalam bingkai spirit perubahan dalam 

Undang-undang Desa. 

11. Fasilitator menutup dengan menyimpulkan beberapa isu yang menonjol 

selama proses berlangsung. 

  



 

PB 

1.3 

Rencana Pembelajaran 

 

Ruang dan Langkah 

Strategis Optimalisasi UU  

Desa 

 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Mampu menjelaskan ruang-ruang strategis  untuk mengoptimalisasi UU 

Desa Mampu menjelaskan 7 langkah tranformasi sosial di tingkat desa 

yang harus dilakukan 

2. Mampu menyebutkan beberapa tindakan strategis yang dapat dan/atau 

harus dilakukan dalam setiap langkah strategis tranformasi desa 

Waktu 

5 JP (225 menit) 

  

Metode 

 Pemaparan, Diskusi pleno dan diskusi kelompok,Tanya jawab  

 

Media 

 Bahan Bacaa ”Peluang dan Tantangan UU Desa”,Poster, Handout 

  

Alat Bantu 

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 

 



Proses Penyajian 

 

1. Fasilitator menjelaskan tujuan dan proses yang hendak dicapai dalam 

Pokok Bahasan ini dengan menyinggung substansi materi sub pokok 

bahasan sebelumnya. 

2. Fasilitator menawarkan metode diskusi kelompok untuk 

mendiskusikanhal terkait dengan sub pokok bahasan: 

 

a. Bagaimanakah praktek musyawarah desa selama ini dilihat dari 

perspektif semangat perubahan dari UU Desa? 

b. Bagaimanakah  keterlibatan masyarakat dan praktek pemerintahan 

desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pembangunan/kegiatan desa? 

 

(Fasilitator bersikap terbuka kalau peserta mengajukan gagasan 

metode lain yang dinilai lebih effektif} 

 

3. Fasilitator mengajak tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi 

kelompoknya dalam Pleno 

4. Fasilitator memberikan respons terhadap hasil diskusi kelompok 

sekaligus membuka ruang diskusi untuk mempertajam temuan 

gagasan dengan mengacu pada spirit perubahan UU Desa. 

5. Fasilitator mengakhiri diskusi pleno pembahasan temuan gagasan 

peserta dengan memberikan tekanan pada pentingnya menemukan 

ruang dan langkah strategis optimalisasi implementasi UU Desa. 

6. Fasilitator menyampaikan pertanyaan panduan diskusi untuk memasuki 

pokok materi: 

a. Ruang-ruang perubahan manakah yang perlu dioptimalkan 

dalam kerangka implementasi UU Desa? 



b. Langkah-langkah strategis apa yang bisa dilakukan untuk 

optimalisasi perubahan desa dalam kerangka implementasi UU 

Desa? 

(Fasilitator bisa menawarkan metode pleno atau diskusi kelompok 

kepada peserta) 

7. Fasilitator merespon dan memfasilitasi presentasi peserta dalam 

menyampaikan temuan gagasan terkait dengan 2 pertanyaan panduan 

tersebut di atas. 

8. Fasilitator menutup dengan memberikan tekanan pada beberapa 

temuan gagasan penting peserta terkait dengan materi sub pokok 

bahasan. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan Bacaan1 

 

UU DESA SEBAGAI JALAN 

KESELAMATAN HIDUP RAKYAT DI 

PERDESAAN 

  



Peluang dan Tantangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa1i 

Oleh:  R. Yando Zakaria2 

Tepat tengah hari, Rabu 18 Desember 2013 yang lalu, Undang-Undang Desa disahkan DPR. 

Pengesahan undang-undang ini merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. 

Setidaknya begitu menurut Darizal Basir, salah satu anggota Tim Panitia Khusus RUU Desa, 

politikus Partai Demokrat dari wilayah pemilihan Sumatera Barat. Menurutnya, sejak bangsa 

ini ada, baru kali ini  ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang desa dan 

desa adat. Selama ini, pengaturan tentang desa selalu menjadi bagian dari UU tentang 

Pemerintahan Daerah. "UndangUndang ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di 

Desa atau sebutan dengan nama lain seperti Nagari di Sumbar. Segala potensi di daerah 

juga dapat lebih diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat" lanjutnya.3  

 Pandangan senada datang dari Persatuan Wali Nagari Limapuluh Kota (Perwanaliko) dan 

Persatuan Wali Nagari se-Kabupaten Agam. ”Kami mendukung, menyambut baik, dan 

memberi apresiasi kepada DPR RI yang sudah mengesahkan RUU Desa menjadi Undang-

Undang,” kata Ketua Perwanaliko Budi Febriandi kepada Padang Ekspres, Kamis (19/12) 

siang.4  

Meski begitu, di sisi lain, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) 

Sumatera Barat M Sayuti Dt Rajo Penghulu berpandangan sebaliknya. Menurutnya UUD 

Desa tidak boleh diberlakukan Pemerintah. “Kami terkejut dengan pengesahan UUD desa 

tersebut, dan tentu kami sangat menentangnya. Jika UU Desa tersebut dijalankan, maka 

Negara tidak lagi menghormati kearifan lokal, Negara telah mencabik-cabik Bhinneka 

Tunggal Ika, Negara telah mengobrak-abrik NKRI. Kami minta agar pemerintah pusat sadar 

jika Negara Indonesia bukanlah pulau Jawa saja, namun dari Sabang hingga Merauke,” ujar 

M Sayuti kepada wartawan dalam jumpa pers di kantor LKAAM Sumbar, di Padang, sehari 

setelah UU Desa ditetapkan. Lebih jauh M Sayuti mengklaim, penolakan ini didukung Bundo 

Kanduang, Lembaga Majelis Adat Aceh Sumbar, pemuka adat dari perwakilan daerah di 

Sumatera Barat, serta DPRD dan Gubernur. Padahal, menurut Budi Febriandi, UU Desa itu 

sudah diperjuangkan bersama sejak 2006. Tidak hanya oleh para kepala desa di pula Jawa, 

tapi juga oleh wali-wali nagari di Sumatera Barat. “Pengesahan UU Desa ini mengisyaratkan, 

adanya pengakuan negara secara utuh terhadap pemerintah desa atau nagari,” kata Budi 

yang juga Sekretaris Persatuan Wali Nagari (Perwana) Sumbar.5  

Bagaimana duduk-soal yang sebenarnya? Benarkah optimisme ataupun kekuatiran yang 

disampaikan  Ketua LKAAM Sumatera Barat itu? Perubahan-perubahan pengaturan seperti 

apa sebenarnya yang telah dibawa oleh Undang-Undang Desa yang baru ini? Lebih dari itu, 

perubahan-perubahan tingkat lapangan yang tidak diinginkan apa pula yang perlu 

diantisipasi? Bagaimana memanfaatkan undang-undang ini sendiri untuk menghidari hal-hal 

yang tidak diinginakan itu? Berikut beberapa catatan saya terhadap beberapa pertanyaan 

pokok dimaksud.  

 



 

Amanat Reformasi  

Bagi saya, ketika hendak mengevaluasi apakah pesan reformasi terkait kebijakan Negara atas 

desa (atau yang disebut dengan nama lain di berbagai daerah di Indonesia), setidaknya ada 

3 (tiga) kata kunci yang perlu dicermati. Semangat reformasi baru dapat dikatakan terpenuhi, 

dan itu berarti kita telah menghindari kesalahan pada masa lalu,6 adalah jika kebijakan baru 

tentang desa itu mampu merealisasikan (1) pengakuan atas hak asal-usul, (2) yang bersifat 

istimewa di hadapan (hak-hak) Negara; di dalam situasi sosial dan budaya yang (3) 

keberagaman di Nusantara ini. Hemat saya, inilah inti dari pengakuan dan penghormatan 

konstitusi Indonesia terhadap susunan asli yang juga disebut sebagai kesatuan masyarakat 

hukum adat cq. desa atau  disebut dengan nama lain, atau juga masyarakat tradisional 

dan kebudayaan daerah sebagaimana diatur Pasal 18B ayat (2), dan juga Pasal 28i dan Pasal 

32 Undang-undang Dasar 1945.7  

Ada-tidaknya pengakuan atas hak asal-usul dapat dilihat sejauh mana kebijakan Negara 

mengakui keberlakukan hak-hak (bawaan) masing-masing susunan asli yang sejatinya 

meliputi 3 elemen utama. Yakni menyangkut tata organisasi, tata aturan yang digunakan, 

dan juga pengakuan atas hak-hak yang menjadi basis material kehidupan masyarakat yang 

beraangkutan yang disebut ulayat atau wilayah adat, sebagaimana telah ditegaskan 

pengakuannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pengujian atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.    

 

 

 

 



 

Desa Indonesia yang beragam  

Anekaragam  bahasa dan  budaya yang begitu luar bisa telah menimbulkan kekaguman  

para peneliti  asing sejak lama. Pada zaman kolonial  hal  itu melahirkan  sebuah disiplin 

keilmuan yang disebut taal,  land  en volkenkunde (Marzali, 2010). Sebagaimana dicatat oleh 

Marzali, sejumlah  sarjana ternama pernah  membangun  klasifikasi  berkaitan dengan 

masyarakat di Indonesia. Antara lain, klasifikasi-klasifikasi berdasarkan ciri-ciri fisikal  

penduduk  (J.J.  Hollander  1861); daerah  hukum  adat  (van Vollenhoven 1918);  golongan 

etnisnya (van Eerde 1920; Heyne 1927; Kennedy 1943; Jaspan 1955; serta Berzina dan Bruh 

1962); bahasa (Esser 1938); sistem ekologinya (Geertz 1963). Dua orang ahli antropologi  

Indonesia,  yaitu  Koentjaraningrat (1973) dan Ave  (1970),  membuat pengklasifikasian 

masyarakat dan  budaya  di Indonesia menurut pendekatan yang berlainan.  

 

 

Berdasarkan ’tipe-tipe sosial dan 

budaya’ (Koentjraningrat, ed., 1970 

dan 1984) kita pun mengenal desa 

yang warganya mengadalkan 

kelangsungan hidupnya sehari-hari 

melalui kegiatan berburu dan 

meramu, ditambah sistem berkebun 

yang amat sederhana, seperti yang 

banyak dijumpai di Kep. Mentawai; 

pedalaman Sumatera, Kalimantan, 

Sulawesi, Papua; desa dengan warga 

petani ladang berputar, sebagimana 

yang banyak dijumpai di Pedalaman 

Sumatera, Sulawesi, Kalimantan; 

desa-desa petani sawah (Sumatera, 

Jawa, Sulawesi, Kalimantan), dan 

desa pesisir dengan warga yang 

dominan menjadi nelayan, 

sebagaimana umum dijumpai di 

wilayah pantai/pesisir pada ribuan 

pulau yang ada di seluruh wilayah 

Indonesia. Keragaman masing-masing desa makin diperkaya pula oleh tinggi-rendahnya 

pengaruh Hindu, Zending dan Missi, Islam, dan ‘Orde Pembangunan’.  

Singkat kata, susunan asli di Indonesia sangatlah beragam.  Implementasi UU No. 5/1979 

tentang Pemerintahan Desa yang dihentikan keberlakuannya siring angin reformasi, telah 

menambah kerumitan keberagaman desa itu. Tim Peneliti Forum Pembangunan dan 

Pembaruan Desa/FPPD (2007) pernah membuat klasifikasi berdasar tinggi-rendahnya 



pengaruh adat pada desa-desa (dalam arti pemerintahan desa) di Indonesia saat ini. Hasil 

penelitian itu menunjukkan ada desa yang pengaruh adatnya masih sangat kuat, ada pula 

desa yang pengaruh adatnya sudah pudar, yang tinggal hanya ritual-ritualnya saja seperti 

kenduri dan selamatan. Ada pula yang sesungguhnya tidak ada desa kecuali kelompok 

masyarakat adat. Menurut Tim Peneliti FPPD hubungan antara adat dan desa yang saling 

mempengaruhi itu berkembang hingga menimbulkan 5 (lima) ragam desa.8    

Keberagam Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional Dalam 

rangka menyusun kebijakan yang mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan yang 

mampu mengakomodasi keberadaan desa yang beragam itu, saya mengusulkan 3 (tiga) 

alternatif pilihan yang dapat ditempuh sesuai kebutuhan di daerah atau bahkan kebutuhan 

di tingkat desa masing-masing. Ketiga pilihan itu adalah, (1) penyelenggaraan sistem 

pengurusan hidup bersama yang berbasis pada sistem organisasi adat yang ada atau yang 

disebut self governing community; (2) sistem desa administrative (local state government); 

dan (3) sistem desa otonom (local self government). Pemilihan atas satu tipe tergantung 

pada keputusan daerah dan masyarakat setempat, berdasarkan kenyataan lapangan yang 

ada. Dalam konteks kebijakan yang akan ditetapkan, ketiga model itu terpilah ke dalam 3 

bentuk. Masing-masing adalah sistem desa asli atau desa adat; sistem desapraja; dan dan 

sistem desa administratif.9 Penyelenggaraan masing-masing pilihan akan berbeda satu sama 

lainnya. Terutama yang menyangkut tiga hal penting: (a) nomenklatur atau istilah-istilah desa 

dan lembaga-lembaga lokal; (b) kewenangan desa, di mana desa-desa di Luar Jawa 

mempunyai tradisi yang kuat dalam hal kewenangan peradilan adat; dan (c) struktur dan 

organisasi pemerintahan desa. Semua ini dipengaruhi oleh sejarah, budaya dan adat 

setempat yang sangat beragam.  

Pilihan pada model pertama adalah implementasi penuh dari azas rekognisi (pengakuan dan 

penghormatan terhadap hak asal-usul desa yang bersangkutan); oleh karenanya desa 

mempunyai kewenangan yang bersumber dari asal-usul yang menyangkut sistem social dan 

budaya, system politik dan hukum melalui institusi demokrasi komunitarian (musyawarah); 

serta pengaturan penguasana sumber-sumber agraria yang menjadi basis material susunan 

asli ini. Implikasi lain dari pilihan ini adalah desa mengelola urusan-urusan masyarakat yang 

berskala local; keberadaan relative otonom; memperoleh tugas-tugas administrasi dari 

Negara yang sangat terbatas sifatnya; meski tidak tertutup kemungkin untuk tetap menerima 

aliran dana Negara  melalui berbagai mekanisme keuangan yang ada sebagai implikasi 

keberadaan desa sebagai bagian dari Negara itu sendiri.  

Pilihan kedua adalah model desa Administratif, atau sebutan lainnya adalah desa korporatis 

(local state government). Desa administratif adalah unit birokrasi sebagai kepanjangan 

tangan negara di tingkat local. Azas yang berlalu dalam model ini adalah delegasi  atau 

tugas pembantuan. Pada model ini Desa menjalankan tugas-tugas administratif dan 

pelayanan yang ditugaskan pemerintah. Implikasinya adalah desa tidak mempunyai institusi 

demokrasi dan tidak ada otonomi. Untuk menyelenggarakan kegiatannya desa administratif 

menerima dana belanja aparatur dari pemerintah.  

Model ini dapat diambil pada situasi dimana pemilihan desa adat dan/atau desapraja tidak 

dapat dilakukan. Misalnya di daerah remote di mana pekembangan masyarakat hukum 



adatnya belum mencapai sistem pengorganisasian yang bersifat teritorial. Sementara pilihan 

untuk menjadi desapraja juga rawan dominasi oleh kelompok-kelompok masyarakat 

dominan lainnya. Model yang ketiga adalah model desa otonom, atau sering pula disebut 

sebagai (local self government). Desa otonom adalah unit pemerintahan lokal otonom yang 

berada dalam subsistem pemerintahan NKRI. Status desa tidak ubahnya seperti daerah 

otonom.  Dalam model ini pemerintah memberikan desentralisasi (penyerahan) urusan-

urusan menjadi kewenangan desa. Sebagai daerah otonom desa juga mempunyai institusi 

politik  demokrasi modern (elektoral dan perwakilan). Pemerintah wajib mengalokasikan 

(alokasi) anggaran untuk membiayai pelaksanaan kewenangan/urusan. Sampai tahap 

tertentu, perangkat desa pun bisa menjadi PNS. 

Meskipun undang-undang mengizinkan oparasionalisasi hak-hak desa secara beragam, 

tetap harus ada standar-standar yang berlaku umum. Undang-undang sebaiknya juga 

menjunjung standar universal yang harus ada dalam setiap opsi. Dengan demikian, apapun 

pilihannya nanti, desa harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, pluralisme, 

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Nilai-nilai universal ini dimaksudkan untuk 

mencegah terjadinya feodalisme dalam tata pemerintahan desa. Untuk itu, pemerintahan 

sebaiknya memberikan gambaran yang cukup memadai tentang karakter dan disain 

kelembagaan masing-masing tipe/pilihan. Jika perlu, memberikan kesempatan transisional 

yang cukup, misalnya sekitar dua tahun, bagi desa-desa yang terlanjur ada sekarang ini 

untuk memilih pilihannya yang tepat.10   

Desa tidak hanya sekedar Pemerintahan Desa Labih dari itu, yang lebih penting adalah 

bahwa desa tidaklah sekedar pemerintahan desa. Maka, kebijakan dan regulasi tentang desa 

ke depan harus lebih dari sekedar ‘pemerintahan desa’ itu. Kebijakan dimaksud haruslah 

mengarah pada realisasi pengakuan atas hak asal-usul yang melihat desa baik sebagai 

persekutuan sosial dan budaya; desa sebagai persekutuan hukum, politik, dan pemerintahan; 

dan desa sebagai persekutuan ekonomi (sebagai ekspresi dari penguasaan desa atas 

sumber-sumber kehidupan yang menjadi ulayatnya. Dengan simpul pemikiran yang 

demikian itu kita ingin merevitalisasi desa sebagai ‘modal sosial’ dalam menyongsong masa 

depan yang (bakal) tidak mudah itu. Baik karena faktor-faktor lokal, nasional, dan global. 

Selain itu, kebijakan baru dimaksud dimaksudkan juga untuk mengkonsolidasi kembali 

sistem tenurial ‘yang kadung amburadul’ dan ‘menyingkarkan hak-hak masyarakat adat’ 

melalui pengakuan hak-hak asali desa sebagai dasar bagi ‘pembaruan desa’ cq. ‘reforma 

agraria’, sebagaimana telah diamanatkan dalam TAP MPR IX/2001. 

 

Lima Perubahan Pokok  

Undang-Undang tentang Desa yang baru saja ditetapkan ini adalah undang-undang 

pertama pasca-pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 

Desa yang diamanatkan oleh reformasi. Sebelumnya, melalui pemberlakukan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa hanya diatur oleh peraturan-perundangan 

setingkat Peraturan Pemerintah.  



 Setidaknya ada 5 (lima) perubahan pokok yang dikandung dalam UU Desa yang baru. 

Kelima perubahan pokok itu tentu saja diaharpakan mampu memperbaiki kualitas kehidupan 

warga negara yang tinggal di desa-desa Indonesia. Perubahan-perubahan pokok dimaksud 

adalah, melalui UU Desa yang baru inilah untuk pertama kalinya desa-desa yang ada di 

Negeri ini akan diatur melalui sistem pengaturan yang beragam. UU Desa yang baru 

memperkenakan dua jenis desa dan desa adat. Jika desa terbentuk berdasarkan ukuran-

ukuran demografis dan adminsitratif, desa adat terbentuk karena desa adat itu memang 

memiliki sejarah dan hak asal usulnya. 

Lima Perubahan Mendasar: 

Kritik yang adil adalah kritik yang melihat perubahan secara 

holistik. Tidak parsial! 

 

Kelompok perubahan pokok kedua, berbeda dengan sistem pengaturan desa pada masa lalu 

yang diturunkan berdasarkan azas desentralisasi, sehingga desa adalah bagian dari Daerah 

Kabupaten, kewenangan desa saat ini diturunkan berdasarkan azas rekognisi dan 

subsidiaritas. Dengan begitu, desa sekarang juga memiliki kewenangan yang bersumber dari 

hak asal-usul dan adat-istiadat,11 disamping kewenangan-kewenangan lain yang dirutunkan 

dari azas-azas subsidiaritas12 dan perbantuan.13   

Bersamaan dengan diterapkannya azas rekognisi dan subsidiaritas, UU Desa jug amembawa 

perubahan dalam mekanisme anggaran Pemerintah, Pusat dan Daerah, masuk desa. Maka 

terjadilah konsolidasi keuangan dan asset desa. Diharapkan, dengan adanya konsolidasi 

keuangan dan asset desa, kekayaan desa itu dapat digunakan dan dikembangkan secara 

optimal. Hal ini tentu, agar tiak terjadinya salah kelola, UU Desa juga mensyaratkan perlunya 

sistem perencanaan yang terintegrasi. Tidak saja ke dalam desa melainkan juga dengan 

kegiatan pembangunan yang dilakukan unit pemerintahan yang lebih tinggi. Undang-

Jenis Desa yang 
beragam 

(BAB II , III & XIII) 

Kewenangan 
berdasarkan prinsip 

rekognisi dan 
subsidiaritas 

(BAB IV, V, VII, & XIII) 

Konsolidasi Keuangan 
dan Aset Desa 

(BAB VIII, X, & XI) 

Perencanaan yang 
terintegrasi: 

Desa membangun; 
membangun desa 

(BAB IX, X, XI) 

Demokratisasi Desa 
 pemberdayaan & 
Pendampingan (BAB 

V, VI, XII, XIII) 



undang Desa memilah dengan dengan tegas maka kegiatan ‘desa membangun’, yakni 

pembangunan desa yang direncanakan oleh desa, dan dilaksanakan dengan menggunakan 

dana dan asset desa sendiri, dengan kegiatan ‘membangun desa’, yakni kegiatan 

pembangunan yang dilakukan oleh pihak lain, dan tentu saja tetap harus berpedoman pada 

apa yang terjadi di tingkat desa.   

Perubahan-perubahan mendasar itu membutuhkan sistem pelaksanaan dan pengawasan 

kegiatan pembangunan dan pemerintahan di tngkat desa. Oleh sebab itu UU Desa ini juga 

membawa dan mendorong terjadinya proses demokratisasi di tingkat desa melalui 

partisipasi seluruh pihak yang ada di desa secara optimal. Serangkaian kegiatan 

pemberdayaan dan pendampingan juga harus dilakukan. Baik untuk kelembagaan desa 

maupun lembaga-lembaga kemasyaraatan. Termasuk dengan menyediakan informasi yang 

akurat dan transparan.  

 

 

 

diharapkan mampu menjadi pengubah kehidupan di desa menjadi pelaku pembangunan 

yang penting adalah sebagai berikut.  

 Dari dasar konstitusional, jika sebelumnya desa hanya berdasarkan Pasal 18 ayat (7) 

(tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), Undang-Undang Desa yang baru 

mendasarkan diri pada pengaturan pada Pasal 18B ayat (2) (tentang pengakuan dan 

penghormatan kepada kesatuan masyarakat hukum adat) yang ‘diwarnai’ oleh Pasal 

18 ayat (7), sebagai konsewensi masuknya kesatuan masyarakat hukum adat itu 

dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Nasional. 



 Terkait azas yang menjadi dasar dalam pengembangan kewenangan desa, semula 

kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi cq. otonomi daerah, 

sekarang berubah menjadi azas rekognisi dan subsidiaritas.  

 Perubahan azas ini berimplikasi besar tidak saja pada bentuk dan jenis kewenangan 

desa (yang sekarang mengakui kewenangan yang bersumber pada hak asal-usul), 

melainkan juga pada (pembesaran) keuangan desa. Kedudukan desa pun berubah. 

Semula ‘berada dalam sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota’; sekarang 

menjadi ‘berada dalam wilayah kabupaten/kota’ 

 Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan, berbeda sedikit 

dengan usulan saya di atas, setidaknya diakui apa yang disebut dengan desa dan 

desa adat. Defenisi yang digunakan pun jauh ‘lebih maju’ ketimbang kebijakan yang 

pernah ada, yakni: Desa adalah desa (usul saya untuk menambahkan nama Praja 

sebagai pembeda tidak diterima, sehingga sering menimbulkan kebingungan dalam 

penulisan norma) dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Penyebutan desa dan desa adat dapat disesuaikan dengan 

penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Dalam undang-undang ini desa adat 

diatur dalam sebuah bab khusus (BAB XIII).  

 Demi untuk memenuhi hak-hak konstitusional desa atau yang disebut dengan nama 

lain, melalui undang-undang ini, dimungkinkan berbagai perubahan berikut:  Desa 

dapat menjadi Desa Adat (Pasal 100); Kelurahan dapat menjadi Desa (Pasal 12); 

Kelurahan dapat menjadi Desa Adat (Pasal 100); Desa dapat menjadi Kelurahan (Pasal 

11); dan Desa Adat dapat menjadi Kelurahan (Pasal 100). Yang penting,  Desa/Desa 

Adat itu dapat Berubah status, Digabung (Pasal 10 & 99), Dimekarkan (Pasal 8 ayat 1), 

atau Dihapus berdasarkan prakarsa masyarakat dan Ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah (Propinsi atau Kabupaten/Kota) yang disertai peta wilayah (Pasal 1001).  

 Sebagaimana yang telah disebut, perubahan mendasar lain yang dibawa oleh 

undangundang baru ini adalah tentang keuangan desa. Di masa depan, setidaknya 

ada 7 (tujuh) sumber pendapatan desa. Yakni (1) Pendapatan asli Desa terdiri atas 

hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain 

pendapatan asli Desa; (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (10% 

dari dana transfer ke daerah (ini berarti dana transfer ke daerah adalah 110% yang 

terbagi 100% untuk daerah dan 10% untuk desa); (3) Bagian dari hasil pajak daerah 

dan retribusi daerah kabupaten/kota (10% dari Pajak dan Retribusi Daerah); (4) 

Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota (10% dari DAU + DBH); (5) Bantuan keuangan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah  provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kabupaten/kota; dan (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari 

pihak ketiga; dan  (7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.   

 



 

 

Perempuan dan Pembanguan di Desa: Titik-titik Strategis Partisipasi Perempuan   

Walau tidak mendapat pengaturan dalam norma-norma yang bersifat teknis dan jelas, 

perempuan adalah salah satu pihak yang harus mendapat perlakuan khusus dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Setidaknya hal ini terkait 

pada kelembagaan desa cq. Badan Permusyawaratan Desa dan penyelenggaraan 

Musyawarah Desa. 

 

 

 

Persoalannya kemudian adalah apakah kaum perempuan mampu mengoptimalkan 

peluang, meskipun kecil, yang telah terbuka itu? Ranah-ranah strategis yang herus 

dioptimalakan kaum perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.   

 

Ranah strategis Perempuan dalam pembangunan desa dan  

 Penataan%Kelembagaan  

 Perbaikan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan   

 Pembaruan Penganggaran 

 Pegembangan usaha dan investasi 

 Penataan-sahaan 

 Pelaporan 



 Monitoring dan Evaluasi 

 

Tantangan Pelaksanaan ke Depan  

Langkah baru untuk perubahan kehidupan dan penghidupan di desa sudah diayunkan. 

Tentu saja tantangan yang akan dihadapi tidak sedikit. Dua perubahan besar yang 

dilakukan, terkait ‘perpanjangan masa jabatan’ Kepala Desa menjadi 6 tahun dan bisa 

dijabat 3 kali secara berturut-turut atau tidak dan ‘konsolidasi’ keuangan pembangunan 

yang bermuara pada pengelolaan keuangan desa yang relative besar di tingat desa, 

sebagaimana dikuatirkan banyak pihak, memang perlu mendapat perhatian yang lebih.  

Karena itu, undang-undang ini juga melengkapi kelembagan (pemerintahan) desa 

dengan partisipasi masyarakat secara luas. Baik melalui Badan Permusyawaratan Desa 

(Pasal 55 hingga 65) maupun melalui Musyawarah Desa (Pasal 54) yang harus dilakukan 

untuk hal-hal yang strategis.14 Kecuali pasal-pasal yang berkenaan dengan partisipasi 

masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Musyawarah Desa, partisipasi 

masyarakat itu dijamin pula melalui ‘hak masyarakat desa’ (Pasal 68); Pasal 82 (tentang 

pemantauan dan pengawasan pembangunan); dan Pasal 86 (tentang sistem informasi 

pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan).  

Tentu saja undang-undang ini tidak dapat segera berlaku penuh sejak ditetapkan. 

Sebagaimana diatur pada Pasal 120 ayat 2, “Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini 

harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 

Undang-Undang ini diundangkan”. Saya pribadi menyambut baik waktu persiapan yang 

relatif cukup panjang ini, mengingat undang-undang yang baru ini mengandung 

perubahan-perubahan radikal. Seperti dimungkinkannya desa-desa yang ada sekarang 

ini kembali ’ke bentuknya semula’ cq. ’desa adat’ menurut konteks sosial-budaya yang 

begitu beragam di negeri ini.  

Jika dicermati lebih jauh, setidaknya ada 3 (tiga) Peraturan Pemerintah; 1 (satu) Peraturan 

Menteri; dan 2 (dua) Paraturan Daerah (Propinsi atau Kabupaten) yang diamanatkan oleh 

undang-undang ini agar peraturan-perundangan ini dapat berjalan sebagaimana 

mestinya. Ketiga Peraturan Pemerintah dimaksud adalah: (1) Peraturan Pemerintah 

tentang Pelasanaan UndangUndang Desa, yang relatig bersifat umum, sebagaimana 

yang diamanatkan oleh Pasal 120 ayat 2; (2) Peraturan Pemerintah yang berkaitan 

dengan (a) Tatacara Pemilihan Kepala Desa (Pasal 31 ayat 3); (b) Tatacara Pemberhentian 

Kepala Desa (Pasal 40 ayat 4); (c) Musyawarah Desa untuk pergantian Kepala Desa (Pasal 

47 ayat 6); (d) Perangkat Desa (Pasal 50 ayat 2); (e) Pemberhentian Perangkat Desa (Pasal 

53 ayat 4); dan (e) Penghasilan Pemdes (Pasal 66 ayat 5); (3) Peraturan Pemerintah yang 

berkenaan dengan masalah pengaturan lebih lanjut tentang  (a) Keuangan Desa (Pasal 75 

ayat 3); dan (b) Pengelolaan Kekayaan Milik Desa (Pasal 77 ayat 3). Satu-datunya 

Peraturan Menteri yang diamanatkan oleh undang-undang ini adalah Peraturan Meteri 

tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 31 

ayat 3.  



Adapun kedua Peraturan Daerah yang dibutuhkan adalah (1) Peraturan Daerah tantang 

hal-hal yang berkaitan dengan (a) Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa 

jabatan kepala desa adat (Pasal 109); (b) Syarat (tambahan) Kepala Desa (Pasal 33, huruf 

m.); dan (c) syarat tambahan anggota Badan Permusyawaratan Desa (pasal  65 ayat 2); 

serta (2) Peraturan Daerah tentang pengaturan lebih lanjut tentang perencanaan & 

pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, sebagaimana yang diamanatkan oleh 

Pasal 84 ayat 3. Di samping itu, hal lain yang perlu dicermati adalah amanat yang 

disampaikan pada BAB XV (Ketentuan Peralihan). Pada Pasal 116 ayat 2 dinyatakan 

bahwa “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang 

penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya”; dan pada ayat 3 dikatakan “Penetapan 

Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun 

sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Ini adalah isu kritis yang perlu segera disikapi 

oleh berbagai pihak. Terutama bagi warga desa itu sendiri.  

Betapapun, proses penyusunan berbagai kebijakan turunan ini perlu dijadikan agenda 

bersama ke depan agar produk hukum yang akan dihasilkan tidak mengkhianati 

semangat undang-undang yang sesungghnya. Di daerah-daerah yang potensi ’pulang 

kampung’-nya relatif besar, umumnya terdapat di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, 

akumulasi pengetahuan tentang keberadaan ’desa adat’ di daerah itu harus segera 

divalidasi sedemikian rupa. Peluang yang diberikan oleh pasal peralihan ini perlu 

dimanfaatkan seoptimal mungkin. Jika fase peralihan yang diselenggarakan secara 

massal ini terlewatkan, maka kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang layak 

menjadi satu ’desa adat’ terpaksa harus berjuang secara sendiri-sendiri.  Mudah-

mudahan niat baik yang terkandung dalam undang-undang baru ini terwujud 

sebagaimana mestinya, dan tidak membuat kehidupan desa dan/atau desa adat justru 

menjadi lebih porak-poranda.*** 

  



 
Bahan Bacaan 

 

Revolusi Mental Berdesa 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Makna dan Landasan  

“Revolusi Mental” merupakan warisan Bung Karno, dan kemudian menjadi komitmen dan visi 

politik Presiden Joko Widodo. Bung Karno secara lantang bertutur: “Revolusi mental 

merupakan satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia 

baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang 

menyala-nyala”.  

 “Revolusi tidak selalu berarti perang melawan penjajah. Revolusi merupakan refleksi 

tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya”.  Revolusi Mental‟ adalah 

“menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih 

manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan”, demikian 

ungkap Jokowi.  

Ajaran Trisakti Bung Karno (berdaulat  di bidang politik, kemandirian di bidang 

ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang budaya) merupakan landasan revolusi mental. 

NAWACITA Jokowi-JK menjabarkan Trisakti yang menjadi landasan revolusi mental sebagai 

berikut: 

1. Kedaulatan Politik, yang terdiri dari: 

a. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi lembaga peradilan 

b. Penguatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan. 

2. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa. 

3. Kepribadian budaya yang mencakup: 

a. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya 

cipta dan inovasi. 

b. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya. 

c. Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa. 

d. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik 

Berpedoman pada Trisakti itu, revolusi mental hadirsebagai gerakan kolektif yang 

melibatkan seluruh bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintahan dan 



pranata sosial-budaya dalam masyarakat. Revolusi mentaldilaksanakan melalui penanaman 

(internalisasi) nilai-nilai hakiki (esensial)pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat 

sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai hakiki (esensial) meliputi etos kemajuan, 

etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, 

produktif, inovatif, adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan 

publik dan kemaslahatan umum. 

Revolusi mentalbermula di alam pikiran yang menuntun bangsa dalam meraih cita-cita 

bersama dan mencapai tujuan bersama bernangsa-bernegara: (1) memajukan kesejahteraan 

umum; dan (2) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Revolusi 

mentalmembangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk 

berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju, kuat, dan mandiri. 

Revolusi mentalmengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada 

kemajuan, keberdayaan dan kemandirian, sehingga  Indonesia menjadi bangsa besar dan 

mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

Setiap orang bisa secara bebas membuat tafsir dan elaborasi terhadap revolusi 

mental. Inti revolusi mental adalah perubahan cara pandang, perspektif, sikap dan tindakan 

terhadap semua aspek kehidupan bermasyarakat, berdesa, berbangsa dan bernegara. Yang 

jauh lebi penting dari pengertian itu adalah konsistensi antara cara pandang baru, ucapan 

baru, dan tindakan (perbuatan) baru. Demikian juga konsistensi antara substansi kebijakan 

makro dan implementasi kebijakan mikro.  

Tetapi  pemikiran dan perbuatan revolusi mental bisa terjebak pada tiga hal yang bisa 

membuat “erosi mental”.  Pertama,  jebakan slogan tanpa makna yang sering dipampang 

dalam berbagai bentuk visual seperti spanduk. Sebagai contoh adalah: “Dengan semangat 

revolusi mental mari kita wujudkan pemerntahan yang baik dan bersih dari KKN” atau 

“Dengan revolusi mental kita bangun desa dengan semangat gotong royong”.  Kedua, 

jebakan proyek revolusi mental, yakni revolusi mental dibuat kebijakan, tim kerja maupun 

tim pengendali, hingga proyek pengajaran dan pelatihan dengan judul revolusi mental. 

Praktik ini bisa terjebak sama dengan butir-butir Pancasila dan Penataran P4 di masa lalu. 

Ketiga, jebakan inkonsistensi atau jebakan “Revolusi Mental untuk Anda”.  Jebakan slogan 

dan proyek itu akan membuat pelopor dan penatar berapi-api bicara revolusi mental kepada 

orang lain tetapi mereka sendiri tidak berubah dalam cara pandang, ucapan dan perbuatan 

dalam kehidupan sehari-hari di luar penataran.  

 

b. Trisakti Indonesia, Catur  Sakti Desa 

Ajaran Trisakti Bung Karno juga diadaptasi ke dalam visi dan semangat UU Desa. Bahkan 

semangat di balik teks UU Desa terkandung Catur Sakti Desa, yakni desa bertenaga secara 

sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.  

 

1. Desa bertenaga secara sosial  

Desa menjadi tempat bagi masyarakat memupuk modal sosial seperti membangun 

kerukunan, solidaritas sosial, gotong royong, maupun ketahanan sosial. Modal sosial ini 



sangat penting sebab desa-desa di Indonesia sebenarnya sangat kaya modal sosial tetapi 

juga rentan secara sosial. Di satu sisi masyarakat desa sudah lama mempunyai beragam 

ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai penyangga penting kemasyarakatan 

serta kehidupan dan penghidupan masyarakat desa.  

Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” 

desa. Ketika kapasitas negara tidak sanggup menjangkau sampai level desa, swadaya dan 

gotong royong merupakan sebuah alternatif permanen yang memungkinkan berbagai 

proyek pembangunan prasarana desa tercukupi. Di luar swadaya dan gotong-royong, 

masyarakat desa mempunyai tradisi tolong-menolong, bahu-membahu dan saling 

membantu antarsesama, apalagi ketika terjadi musibah yang mereka lihat secara dekat.   

Tetapi di balik ikatan sosial dan solidaritas sosial yang menyenangkan itu, masyarakat 

desa sering menghadapi berbagai kerentanan sosial (social vulnerability) yang menyedihkan, 

bahkan bisa melumpuhkan ketahanan sosial (social security) atau kohesi sosial mereka. 

Ketahanan sosial masyarakat desa kerapkali sangat rentan ketika menghadapi gempuran dari 

luar, mulai dari regulasi dan kebijakan pemerintah, proyek pembangunan, wabah penyakit 

menular, narkoba, bencana alam, kekeringan, konflik SARA, dan masih banyak lagi. Bahkan 

bantuan dari pemerintah seperti BLT kompensasi BBM juga memunculkan kerawanan sosial 

dalam masyarakat, misalnya dalam bentuk pertikaian antara warga dengan aparat setempat.  

Bagaimana memahami dua sisi berlawanan itu? Dalam literatur terdapat tiga level dan 

jenis modal sosial: ikatan sosial (social bonding), jembatan sosial (social bridging) dan 

jaringan sosial (social linking).  Social bonding adalah bentuk dan level modal sosial dalam 

komunitas lokal yang paling rendah, dimana hubungan sosial (kerjasama dan kepercayaan) 

dibangun berdasarkan kesamaan identitas yang homogen atau berdasarkan ikatan parokhial 

(keagamaan, kekerabatan, kesukuan, dan lain-lain) yang lebih banyak berorientasi ke dalam 

secara eksklusif.  Social bridging merupakan bentuk modal sosial dalam komunitas lokal yang 

lebih terbuka dan inklusif, heterogen, melampaui ikatan parokhial, yang sangat cocok untuk 

membangun kerukunan, perdamaian maupun kohesi sosial. Sedangkan social linking adalah 

modal sosial yang malampaui komunitas lokal, berorientasi keluar dan berjaringan lebih luas 

dengan dunia luar (Briggs 1998; Woolcock dan Narayan 2000, Putnam, 2000, Portes dan 

Landolt. 2000, Woolcock 2001). 

Selain tiga bentuk modal sosial itu, sebenarnya masih bisa ditambahkan bentuk 

solidaritas sosial dan gerakan sosial. Solidaritas sosial dalam bentuk tolong menolong berada 

dalam rentang antara ikatan sosial dan jembatan sosial. Sedangkan gerakan sosial berada di 

atas level jaringan sosial. Gerakan sosial dalam bentuk organisasi warga atau organisasi 

masyarakat sipil mulai dari level desa, daerah dan nasional merupakan institusi sipil yang 

menaruh perhatian pada isu-isu publik maupun kepentingan warga, sehingga menjadi 

kekuatan yang mendorong tumbuhnya demokrasi.  

Berdasarkan tiga bentuk dan level modal sosial itu, tampak bahwa social bonding yang 

bersifat parokhial merupakan modal sosial paling dangkal, yang tidak mampu memfasilitasi 

pembangunan ekonomi, desa bertenaga secara sosial, kohesi sosial dan demokrasi lokal. 

Bahkan social bonding itu mengandung sejumlah sisi gelap: (a) eksklusi terhadap orang lain; 

(b) klaim atas anggota kelompok; (c) pembatasan terhadap kebebasan individu; dan (d) 



mengabaikan norma, termasuk norma hukum. (Portes dan Landolt, 2000). Social bonding 

yang eksklusif dan miskin jembatan sosial itu mudah menyebabkan konflik beragam 

kelompok atau komunitas parokhial (agama, suku, kekerabatan, aliran). Konflik lokal yang 

merebak di berbagai daerah di Indonesia tentu bersumber dari beragam social bonding 

dengan densitas sosial yang jauh.  

Karena itu untuk membangun desa bertenaga secara sosial membutuhkan penguatan 

pada sisi solidaritas sosial, jembatan sosial, jaringan sosial dan gerakan sosial. Sesuai 

semangat UU No. 6/2014, desa menjadi tempat dan basis untuk solidaritas sosial, jembatan 

sosial, jaringan sosial dan gerakan sosial. Solidaritas sosial, dalam bentuk tolong menolong 

dan gotong royong, sudah menjadi karakater asli desa. Jembatan sosial harus dipupuk terus 

antara lain dengan mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang 

melampaui batasan kekerabatan, agama, dan aliran. Adat mempunyai fungsi hukum, yaitu 

mengatur, mengontrol dan memimpin hubungan antarmanusia. Adat dilaksanakan dengan 

maksud menjaga keseimbangan, keselarasan dan kesusilaan hidup bersama manusia dalam 

masyarakat (Selaadji, et al, 2005).  

Jika dua desa yang masing-masing mempunyai basis social bonding (kekerabatan, 

kesukuan, keagamaan) yang kuat, maka hal ini akan menjadi kendala bagi jembatan sosial 

dan jaringan sosial. Karena itu kerjasama antardesa maupun musyawarah antardesa, bukan 

hanya menjadi arena untuk mengelola proyek, tetapi juga untuk melampaui ikatan sosial 

berbasis desa yang terlalu kuat, sekaligus merajut jembatan sosial antardesa serta jaringan 

sosial yang lebih luas dan kuat.  

 

2. Desa berdaulat secara politik 

Desa mempunyai kewenangan, hak dan prakarsa untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat. Sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas, UU Desa telah 

memberi mandat kepada desa tentang kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal 

berskala desa. Kedua asas dan kewenangan ini menjadi dasar bagi kemandirian desa, atau 

sering disebut “desa membangun” (pembangunan desa). Gagasan desa berdaulat secara 

politik ini dulu disebut otonomi desa. Pemerintah tidak boleh campur tangan terlalu dalam 

terhadap desa, misalnya membentuk lembaga-lembaga baru sebagai kanal proyek dari atas.  

Berdaulat secara politik bukan hanya kemandirian atau otonomi, tetapi rakyat desa 

juga berdaulat secara politik. Ini yang disebut demokrasi. Demokrasi desa merupakan visi, 

asas, nilai dan tatanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

kemasyarakatan dan pemberdayaan. Demokrasi desa membutuhkan kehadiran kepala desa 

sebagai pemimpin masyarakat yang legitimate, akuntabel, transparan dan responsif. Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) hadir sebagai institusi representasi rakyat yang duduk bersama 

dengan Kepala Desa untuk membuat keputusan bersama dan melakukan pengawasan 

terhadap pemerintah desa. Masyarakat juga mempunyai hak untuk berdemokrasi dan 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan desa. Desa harus menghadirkan “warga aktif” baik 

secara sosial maupun politik. UU Desa juga memperkenalkan musyawarah desa sebagai 

perluasan BPD, yang di dalamnya mewadahi secara inklusif seluruh komponen desa, tempat 



semua orang desa bermusyawarah (demokrasi deliberatif) untuk menghasilkan keputusan 

dan kebaikan bersama bagi desa.  

 

3. Desa bermartabat secara budaya 

Desa bermastabat mempunyai dimensi yang luas, mulai dari merawat kearifan lokal, taat 

pada aturan hukum, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kebajikan.  Kearifan lokal 

mengandung pranata lokal atau sistem norma yang mengejawantahkan nilai-nilai, asas, 

struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut 

masyarakat lokal. Kearifan lokal tersebut memiliki fungsi sebagai instrumen untuk menjaga 

keteraturan interaksi antar warga masyarakat (social order), keteraturan hubungan dengan 

sang pencipta dan roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural (spiritual order), 

dan menjaga keteraturan perilaku masyarakat dengan alam lingkungan atau ecological order 

(Rachmad Syafa’at, Saafroedin Bahar, I Nyoman Nurjaya, 2008).  

Pemerintah desa dan masyarakat desa harus kritis terhadap kebijakan pemerintah yang 

menghambat dan merugikan desa. Tetapi kebijakan yang telah menjadi aturan hukum 

tentang obyek apapun harus ditaati oleh pemerintah desa dan masyarakat. Taat pada hukum 

merupakan cirikhas masyarakat yang beradab.  

Nilai-nilai kemanusiaan dan kebajikan antara lain mencakup kesetaraan gender, 

kejujuran, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, antikorupsi, anti politik uang, toleransi, 

dan masih banyak lagi. Uang selalu menjadi tantangan tersendiri dan serius bagi upaya 

membangun martabat budaya masyarakat desa. Di tengah kelangkaan dan kultur korupsi 

yang kuat maka pemuka desa dan masyarakat desa sering berbuat pragmatis mengabaikan 

nilai-nilai kebajikan dan martabat. Mereka biasa melakukan mark up terhadap angka 

kemiskinan untuk meraih bantuan yang lebih besar, memanipulasi kearifan lokal untuk 

membenarkan praktik korupsi, canggih membuat proposal untuk meraih proyek sehingga 

tercipta “masyarakat proposal”, memaksa sumbangan pihak ketiga, menerima “serangan 

fajar” dalam bentuk politik uang dalam setiap proses pemilihan, dan lain-lain. 

Semua itu adalah fakta sosial yang bukan kesalahan orang desa semata, tetapi karena 

dampak budaya bangsa. Tetapi desa bisa menjadi perintis gerakan revolusi mental 

antikorupsi, anti serangan fajar, anti mengemis dan sebagainya. Dengan memanfaatkan basis 

modal sosial dan gerakan swadaya politik rakyat, niscaya gerakan revolusi mental itu bisa 

menjadi kenyataan.  

 

c. Mental Lama  

Parapihak di luar desa selama ini mempunyai mental (cara pandang, sikap dan tindakan) 

lama dalam memperlakukan desa, bahkan masih bertahan sampai sekarang. Setidaknya ada 

empat cara pandang (perspektif) yang keliru dalam memandang desa.  

Pertama, perspektif yang melihat desa sebagai kampung halaman. Ini muncul dari 

banyak orang yang telah merantau jauh dari desa kampung halamannya, baik melalui jalur 

urbanisasi, transmigrasi atau mobilitas sosial. Para petinggi maupun orang-orang sukses di 



kota-kota besar begitu bangga menyebut dirinya “orang desa” dan bangga bernostalgia 

dengan cara bercerita tentang kampung halamannya yang tertinggal dan bersahaja. 

Fenomena mudik lebaran yang hingar bingar, tetapi juga membawa korban jiwa yang tidak 

sedikit, setiap tahun juga menjadi contoh terkemuka tentang nostalgia para perantau 

terhadap kampung halamannya dan sanak saudaranya. Cara pandang ini tidak salah. Tetapi 

di balik cara pandang personal itu tentu ada yang salah dalam pembangunan, mengapa 

urbanisasi terus mengalir, mengapa pembangunan bias kota, mengapa desa tidak mampu 

memberikan kehidupan dan penghidupan.  

Kedua, perspektif desa sebagai wilayah. Perspektif ini tidak mengenal desa, melainkan 

wilayah/kawasan perdesaan, sebagai area untuk pelayanan publik dan pembangunan 

ekonomi. Pendekatan ini mengabaikan entitas lokal seperti desa yang berada dalam wilayah 

perdesaan. Karena itu wajar jika setiap jenis pembangunan kawasan perdesaan – mulai dari 

industri, perkebunan, pertambangan dan lain-lain – selalu menghadirkan konflik antara desa 

dengan pemerintah atau dengan swasta.  

Ketiga, perspektif desa sebagai pemerintahan atau unit administratif. Perspektif ini 

mengatakan bahwa pemerintahan mengalir secara hirrakhis dan top down dari tangan 

Presiden sampai pada kepala desa. Desa adalah unit pemerintahan yang menjalankan tugas-

tugas adminitratif dan membantu program-program pemerintah yang masuk ke desa. 

Pendekatan yang mengutamakan pembinaan dan kontrol ini tidak memperkuat desa 

melainkan malah memperlemah desa dan menciptakan ketergantungan desa.  

Keempat, perspektif sektoral atas desa. K/L secara sektoral menempatkan sebagai hilir, 

lokasi dan obyek proyek. Ini yang disebut dengan pendekatan mutilasi. Pendekatan ini 

memandang desa sebagai masyarakat tanpa pemerintah dan pemerintahan. Cara pandang 

ini yang melahirkan program-program pemberdayaan masuk ke desa dengan membawa 

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan kepada kelompok-kelompok 

masyarakat, seraya mengabaikan dan meminggirkan institusi desa.  

Keempat cara pandang itu tidak memiliki sebuah imajinasi tentang desa sebagai 

“negara kecil”. Desa bukan sekadar kampung halaman, pemukiman penduduk, perkumpulan 

komunitas, pemerintahan terendah dan wilayah administratif semata. Desa laksana “negara 

kecil” yang mempunyai wilayah, kekuasaan, pemerintahan,  institusi lokal, penduduk, rakyat, 

warga, masyarakat, tanah dan sumberdaya ekonomi. Setiap orang terikat secara sosiometrik 

dengan masyarakat, institusi lokal dan pemerintah desa.  

Keempat perspektif yang tidak utuh memandang desa itu juga menghadirkan sikap 

dan tindakan yang melemahkan desa. Sikap yang tidak percaya, meremehkan dan 

melecehkan desa sangat dominan selama ini. Desa tidak dihormati dan tidak dihargai. Alam 

pikiran dan sistem pemerintahan yang sudah lama bersifat sentralistik dan birokratis yang 

membuat pemerintah supradesa dan orang luar tidak menghargai desa. Orang luar 

memandang desa dengan sebelah mata. Desa dianggap bukan sebagai “aset ekonomi” yang 

menjanjikan, sebaliknya desa dianggap sebagai “beban politik” yang sarat dengan banyak 

masalah dan membikin kewajiban berat yang merepotkan pemerintah.  



Pemerintah kabupaten cenderung tidak memberikan kepercayaan kepada desa.  

Banyak kabupaten yang sampai sekarang tetap enggan menetapkan kewenangan (asal usul 

dan lokal) dan keuangan  (ADD) kepada desa karena didasari oleh sikap yang tidak percaya 

kepada desa. Ketika ADD digulirkan pada tahun 2005 dan dana desa yang sekarang sedang 

dilaksanakan, banyak pihak menyambutnya dengan sinis. Mereka menganggap desa itu 

bodoh, sambil melecehkan desa dengan argumen desa tidak siap atau tidak mampu. Mereka 

khawatir dan membikin takut dengan kata-kata korupsi dan penjara. “Banyak gubernur dan 

bupati/walikota yang masuk penjara, apalagi kepala desa”, demikian argumen yang sering 

muncul di media massa.  

Argumen tentang desa tidak siap, desa tidak mampu, desa tergantung, dan argumen-

argumen sejenisnya merupakan bentuk-bentuk cara pandang defisit dan pesimis terhadap 

desa. Cara pandang ini bukan sebatas wacana tetapi juga melahirkan tindakan dan kebijakan 

pemerintah dalam memperlakukan desa. Pemerintah mempunyai beragam proyek 

pemberdayaan yang masuk ke ranah desa, tetapi tidak memanfaatkan dan tidak 

memperkuat institusi desa, bahkan mengabaikan (exclusion) terhadap desa. Pemerintah 

membentuk institusi-institusi baru secara instan melalui kelompok-kelompok masyarakat, 

termasuk kelompok perempuan, sebagai penerima manfaat dan kanal (wadah) bagi 

pelaksanaan proyek. 

Argumen “tidak siap” itu sebenarnya ironis. Mengapa? Kalau desa tidak siap, lalu apa 

yang selama ini dikerjakan pemerintah untuk desa. Jangan-jangan pemerintah selama ini 

hanya bisa main perintah, menipu, dan memanipulasi desa. Jika sampai sekarang para 

pejabat selalu bicara “tidak siap” sebagai stigma terhadap desa, berarti mereka memang 

pantas dikatakan tidak bertanggungjawab mengelola pemerintahan.  

Kekhawatiran dan ketidakpercayaan maupun sikap yang meremehkan desa itu diikuti 

dengan kontrol birokratis-administratif yang ketat. Rezim keuangan menciptakan 

pengaturan dan petunjuk teknis secara detail dan ketat tentang penggunaan DD dan ADD 

agar kedua jenis dana ini dikelola desa secara efektif dan akuntabel, atau tidak terjadi 

kebocoran. Tetapi pengaturan yang detail dan ketat yang didasari oleh kekhawatiran dan 

ketidakpercayaan ini sungguh bertentangan dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, 

sehingga bisa menjadi belenggu yang mematikan prakarsa dan kewenangan lokal. Oang 

desa hanya dijadikan operator mesin administrasi keuangan, serta menggiring kepala desa 

sibuk dengan mesin itu, sehingga kesempatan untuk berpikir tentang desa dan rakyat 

menjadi berkurang.  

 

d. Mental Baru 

Belajar pada sejarah, mental lama itulah yang membuat desa menjadi lemah, tergantung, 

terbelakang serta menjadi beban pemerintah. Karena itu revolusi mental dalam berdesa 

harus kembali kepada UU Desa.   Sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU 

Desa, harus ada revolusi mental (cara pandang, sikap dan tindakan) orang luar terhadap 

desa.  



Mental baru itu adalah menghormati, menghargai, mempercayai dan menantang desa. 

Asas rekognisi menegaskan bahwa negara maupun parapihak harus mengakui dan 

menghomati eksistensi desa, asal-usul desa, prakarsa desa, karya desa dan lain-lain. 

Peraturan Desa, misalnya, merupakan salah satu karya desa yang sering menantang pihak 

luar untuk mengakui dan menghormati.  

Secara mikro tindakan rekognisi membutuhkan kepercayaan.  Bagaimanapun 

kepercayaan merupakan etika dasar dalam rekognisi dan  Mempercayai desa merupakan 

sikap dasar untuk mendorong pemberdayaan dan penguatan kapasitas desa.  Kepercayaan 

(trust), menurut Francis Fukuyama (1995), merupakan harapan-harapan terhadap 

keteraturan, kejujuran dan perilaku kerjasama yang muncul dari dalam sebuah komunitas 

yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh anggota komunitas itu. 

Umumnya trust ditempatkan sebagai sebuah unsur modal sosial yang sangat berguna untuk 

membangun soliditas relasi sosial secara horizontal.  Tetapi kepercayaan lebih dari sekadar 

modal sosial. Bagi Goran Heyden (1992), kepercayaan (trust) merupakan sebuah elemen 

struktural dalam governance yang bakal menumbuhkan akuntabilitas dan inovasi 

pemerintahan. Trust bisa tumbuh kalau diawali dengan kerelaan atau ketulusan (compliance). 

Kalau institusi pemerintah mempunyai komitmen terhadap perubahan desa, maka 

sikap mempercayai desa adalah pilihan yang harus dilaksanakan. Keengganan, keraguan, dan 

kekhawatiran pemerintah terhadap desa harus diubah menjadi kerelaan, ketulusan dan 

keyakinan, yang diterukan dengan pembagian kekuasaan, kewenangan, keuangan, 

sumberdaya dan tanggungjawab kepada desa.  Kepercayaan yang diberikan kepada desa 

tentu harus diikuti dengan fasilitasi, supervisi dan capacity building sehingga kewenangan 

dan keuangan yang dibagi kepada desa betul-betul dikelola secara efektif, 

bertanggungjawab dan membuahkan kemajuan desa. 

Menantang desa adalah tindakan kelanjutan dari rekognisi dan kepercayaan. Dalam 

konteks negara yang hirarkhis-sentralistik, desa selalu menjadi obyek regulasi dari 

pemerintah supradesa.  Regulasi berisi perintah maupun petunjuk yang “harus” dilakukan 

desa, serta larangan-larangan yang tidak boleh atau “jangan” sampai dilakukan desa.  Karena 

pemahaman yang keliru tentang regulasi, maka desa hanya melakukan sesuatu yang 

diperintahkan dan menghindari larangan-larangan yang ditentukan peraturan (regulasi). Di 

luar pakem ini desa tidak bisa dan tidak berani berbuat sesuatu. Kreasi baru di desa yang 

tidak tercantum atau tidak diatur, meski tidak dilarang, sulit dijalankan di banyak desa. 

Banyak kepala desa yang takut melangkahi kabupaten/kecamatan karena berbuat sesuatu 

yang belum diatur dalam regulasi. Contohnya adalah kerjasama dengan pihak luar seperti 

LSM. Sebelum era reformasi sampai awal refomasi, banyak kepala desa takut menjalin 

kerjasama dengan LSM, karena belum diatur dalam regulasi, padahal regulasi tidak melarang 

secara eksplisit.  Setelah reformasi, desa memperoleh ruang dan tantangan yang besar 

dalam mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dunia usaha, LSM maupun 

perguruan tinggi. Namun demikian, dalam praktik di lapangan, kerjasama desa dengan pihak 

luar sering terhambat oleh kontrol kabupaten/kecamatan. Desa tidak bisa secara langsung 

menjalin kerjasama, melainkan harus memperoleh izin atau persetujuan dari kabupaten. 

Termasuk kepala desa menghadiri undangan penting dari pihak luar. 



Sampai sekarang regulasi masih diperlakukan sebagai perangkat yang mempersulit, 

bukan perangkat yang mempermudah, membuka ruang gerak dan memberi tantangan bagi 

desa untuk mengembangkan kreasi dan potensi lokal. Lebih banyak regulasi maupun 

pernyataan-pernyataan resmi pejabat supradesa yang selalu memerintah sekaligus 

membatasi (jika bukan melarang) ruang gerak desa.  Tetapi pada sisi yang ekstrem, karena 

euforia, banyak desa yang punya “kreasi” berlebihan dan menabrak peraturan. Fakta ini 

menggambarkan terjadinya kesenjangan antara regulasi dengan kehendak lokal, karena 

proses perumusan regulasi tidak memperhatikan aspirasi lokal, serta substansi regulasi yang 

berorientasi mempersulit dan membatasi desa.  

Sementara subsidiaritas mengajakarkan tentang prinsip “bukan campur tangan, apalagi 

cuci tangan, melainkan memberi uluran tangan”. Dalam keseharian banyak orang luar yang 

campur tangan terhadap desa, seperti pengaturan  yang rigid terhadap asal-usul desa, 

pengadaan perlengkapan untuk Pilkdes oleh pemerintah supradesa, membentuk BUMDesa 

secara serentak dan seragam, hingga membentuk kelompok-kelompok masyarakat sebagai 

kanal penerima bantuan proyek. Tindakan campur tangan ini tidak dibenarkan oleh asas 

rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Desa.  Tetapi kalau desa menghadapi banyak masalah 

orang luar cenderung cuci tangan. Sebagai contoh adalah banyak proyek yang mangkrak, 

Posyandu yang tidak berjalan,  atau BUMDesa yang mati suri. Sejauh ini orang luar 

cenderung cuci tangan terhadap masalah-masalah itu.  

 

Kotak 1: Sejumlah Prinsip Menghargai, Mempercayai dan Menantang Desa 

 

 Menghilangkan stigma-stigma buruk kepada desa. 

 Menghilangkan sikap mengancam (menciptakan rasa takut) pada pemimpin desa 

tentang korupsi dan penjara.  

 Menggantikan keraguan, keengganan dan kekhawatiran menjadi kerelaan, 

ketulusan dan keyakinan. 

 Mengurangi perintah, campur tangan dan larangan kepada desa.  

 Membagi kewenangan dan keuangan kepada desa. 

 Kesediaan belajar pada masyarakat desa. 

 Menggantikan sikap defensif menjadi responsif terhadap tuntutan dari desa. 

 Membuka ruang akses desa terhadap pembuatan kebijakan. 

 Membuka ruang dan mendorong akuntabilitas & inovasi terhadap kreasi, prakarsa 

dan potensi desa.  

 

 

 

e. Revolusi Mental Berdesa 



Jika revolusi mental dibumikan ke ranah desa maka ada sejumlah mental baru yang perlu 

ditumbuhkan: 

 

1. Tradisi berdesa.  

Desa bukan hanya tempat untuk bermasyarakat tetapi juga tempat untuk berdesa bagi 

masyarakat. Desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan, yang di dalamnya mengandung 

otoritas (kewenangan) dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat. Ketika mandat dari rakyat koheren dengan otoritas dan akuntabilitas, 

maka legitimasi dan kepercayaan akan menguat. Desa mampu menjalankan fungsi proteksi 

dan distribusi pelayanan dasar kepada warga masyarakat.  

Kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal dalam UU Desa merupakan instrumen 

penting untuk melembagakan masyarakat/tradisi berdesa. Melalui kewenangan itu desa 

mempunyai otoritas dan akuntabilitas mengatur dan mengurus barang-barang publik untuk 

pelayanan kepada kepentingan masyarakat setempat. APB Desaa digunakan untuk 

membiayai kewenangan yang direncanakan. Sebaliknya masyarakat juga membiasakan diri 

untuk memanfaatkan desa sebagai representasi negara yang mengatur dan mengurus 

mereka, bukan hanya sebatas terlibat dalam pemilihan kepala desa, bukan juga hanya 

mengurus administrasi, tetapi yang lebih penting adalah memanfaatkan desa sebagai 

institusi yang melayani kepentingan mereka. 

 

2. Perubahan kepemimpinan 

Kepala desa bukanlah kepanjangan tangan pemerintah melainkan sebagai pemimpin 

masyarakat. Kepala desa ada karena memperoleh mandat dari masyarakat melalui pemilihan 

kepala desa. Tugas utama kepala desa bukanlah membantu pemerintah. Tugas dari 

pemerintah harus dijalankan oleh kepala desa. Tetapi yang lebih utama dan jauh lebih 

penting, kepala desa harus memimpin masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, 

kemasyarakatan dan pemberdayaan. Jika terjadi perubahan kepemimpinan desa ini maka 

akan memberikan sumbangan besar terhadap republik.  

 

3. Gerakan warga aktif dan swadaya politik rakyat. 

Setiap warga desa mempunyai ranah kegiatan sosial dan politik. Berdasarkan kategori ini ada 

empat tipe warga seperti terlihat dalam bagan 1.  Tipe pertama adalah konstituen, yang 

hanya melakukan kegiatan memilih secara politik tetapi tetapi tidak aktif dalam kegiatan 

sosial kemasyarakatan. Tipe kedua adalah relawan, yang hanya memilih dan aktif dalam 

kegiatan sosial. Tipe ketiga adalah warga kritis, yang selalu kritis bersuara terhadap kebijakan 

pemerintah, tetapi tidak aktif dalam kegiatan sosial. Tipe ini biasanya disebut “asal bunyi” 

yang tidak disuakai oleh masyarakat dan pemuka desa. Tipe keempat adalah warga aktif, 

yakni aktif dalam bersuara dan aktif dalam kegiatan sosial. UU Desa menghendaki 

tumbuhnya warga aktif dalam ranah desa ini.  
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Gerakan swadaya politik rakyat termasuk perwujudan dari warga aktif.  Ini adalah 

gerakan mengorganisir warga masyarakat desa baik untuk memupuk modal sosial dan 

sekaligus gerakan bersuara untuk mendorong perubahan desa. Salah satu wujudnya, 

gerakan swadaya politik ini adalah mencari dan memilik pemimpin desa yang progresif, 

dengan memanfaatkan basis modal sosial dan organisasi masyarakat, tanpa politik uang.   

 

4. Dari tradisi parokhial ke tradisi republik 

Masyarakat desa tentu mempunyai ikatan dan kegiatan berdasarkan kekerabatan dan 

keagamaan. Ini sangat penting, tetapi tidak menjadi menu utama pembicaraan dan kegiatan 

sehari-hari. Masyarakat desa perlu didorong ke tradisi republik, yakni membicarakan, 

memperhatikan dan menjalankan aktivitas yang terkait dengan kepentingan publik seperti 

pendidikan, kesehatan, kebersihan, lingkungan, sanitasi, irigasi, dan lain-lain.  Rumah ibadah 

pun tidak cukup hanya untuk kegiatan keagamaan, tetapi juga untuk ibadah sosial, yakni 

untuk membicarakan masalah-masalah publik.  

 

5. Melampaui jebakan administratif, seraya memperkuat kegiatan yang bermakna 

dan bermanfaat secara politik. 

Telah sekian lama pemerintah desa terjebak dalam kegiatan rutin administratif, seperti 

pelayanan surat menyurat, pelaporan keuangan proyek, mengisi formulir perencanaan, dan 

lain-lain. Semua itu penting dan harus dijalankan. Tetapi pemerintah desa tidak boleh 

terjebak pada kegiatan yang kurang bermakna untuk rakyat itu. Pemerintah desa harus 

bergeser ke berbagai kegiatan yang bermakna dan bermangaat secara politik untuk rakyat. 

Sebagai pemimpin rakyat, kepala desa harus banyak berdialog dengan semua elemen 

masyarakat, termasuk kelompok warga yang kritis dan kelompok yang rentan. Mereka pasti 

mempunyai aspirasi (kepentingan) secara beragam, yang selama ini tidak tersentuh oleh 

masyarakat. Demikian juga dengan BPD, yang harus menjadikan musyawarah desa sebagai 



arena bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi politik. Baik kepala desa maupun 

BPD itu harus memformulasikan kebijakan baru yang muncul dari aspirasi banyak komponen 

masyarakat ke dalam perencanaan desa, penganggaran desa dan peraturan desa.  

Jebakan administratif selalu terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Karena sistem 

keuangan yang begitu ketat maka kepala desa akan cenderung takut untuk mengambil 

prakarsa yang inovatif. Karena takut, kepala desa beserta perangkat sangat hati-hati 

(konservatif) dalam mengeola keuangan desa sehingga dana bisa aman tanpa kebocoran. 

Tetapi hal ini menimbulkan dua kerugian. Pertama, anggaran pro rakyat yang diamanatkan 

oleh UU Desa dan sesuai dengan kehendak rakyat (yang berbeda dengan peraturan) tidak 

akan terwujud. Kedua, meskipun tidak terjadi kebocoran karena tertib administrasi, tetapi hal 

ini sebenarnya tidak menumbuhkan budaya politik antikorupsi. Terbukti dalam setiap 

perhelatan pemilihan, masyarakat desa secara pragmatis sangat gemar dengan politik uang.    

Karena itu pemimpin desa harus berpikir cerdas dan berani mengambil prakarsa 

perubahan, sepanjang tidak secara eksplisit menabrak peraturan. Kalau ada peraturan 

melarang penggunaan dana desa untuk membikin kantor desa, maka kepala desa jangan 

menabrak membangun kantor desa. Kalau kepala desa membangun kantor desa, itu 

namanya bodoh dan menabrak aturan. Tetapi di balik aturan yang ketat, tetap ada celah 

yang memungkinkan kepala desa mengambik prakarsa dan keputusan politik untuk 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan yang bermanfaat untuk 

rakyat banyak.   

 

6. Edukasi sosial dan politik. 

Setiap aktivitas desa (musyawarah desa, perencanaan dan penganggaran, pemilihan kepala 

desa, dan sebagainya), yang memperoleh sentuhan pendampingan, tidak boleh terjebak 

pada penggunaan alat dan menghasilkan dokumen semata tanpa ada sentuhan filosofis 

(roh). Pendampingan terhadap seluruh aktivitas desa harus disertai dengan edukasi sosial 

dan politik secara inklusif dan partisipatoris. Dalam perencanan desa, misalnya, tidak hanya 

berhenti pada penyusunan dokumen perencanaan yang akan dijabarkan menjadi agenda 

proyek. Di balik perencanaan desa ada pembelajaran bagi orang desa membangun impian 

kolektif dan mandiri mengambil keputusan politik.. Demikian juga dengan Sistem Informasi 

Desa (SID) yang kaya data, aplikasi dan disertai jaringan online. SID tidak hanya alat dan 

teknologi. Di balik SID ada pembelajaran bagi orang desa untuk membangun kesadaran 

kritis terhadap diri mereka sendiri sekaligus untuk memperkuat representasi hak dan 

kepentingan rakyat.  

 

7. Membuat pembangunan desa lebih bermakna bagi masyarakat desa. 

Pemuka desa terbiasa berpikir tentang pembangunan desa sekadar membangun sarana fisik. 

Tetapi mereka kurang berpikir tentang lemahnya kualitas hidup dan kemiskinan rakyat desa. 

Pelaksanaan UU Desa, termasuk pendampingan desa, bisa menjadi momentum baru untuk 

melakukan revolusi mental pembangunan desa. Edukasi sosial-politik kepada warga 

masyarakat, pelatihan dan dorongan terhadap pemuka desa, maupun musyawarah desa 



menjadi arena dan kegiatan yang bisa memperluas dan memperdalam perubahan makna-

tujuan pembangunan desa. Pembangunan desa tidak hanya berbentuk bangunan fisik, tetapi 

juga mengarah pada perbaikan pelayanan dasar, kualitas hidup manusia, serta peningkatan 

ekonomi lokal.  
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