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7

Menjaga Orientasi dan Tujuan
Pembangunan Desa

Rencana Pembelajaran

PB

Perencanaan
Pembangunan Desa

7.1

Tujuan
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
1.

Menjelaskan Perencanaan Pembangunan Desa sebagai perwujudan azas
dan kewenangan Desa

2.

Menjelaskan Perencanaan Pembangunan Desa sebagai sarana
pencapaian tujuan pembangunan Desa

3.

Menjelaskan perencanaan pembangunan sebagai perwujudan aspirasi
dan kepentingan rakyat

4.

Menjelaskan Perencanaan Pembangunan sebagai mekanisme dan proses
menyusun prioritas penggunaan dana desa yang pro rakyat

5.

Menjelaskan hak-hak rakyat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

6.

Menjelaskan hubungan partisipasi dan keswadayaan warga dengan
kualitas Perencanaan pembangunan Desa

7.

Menjelaskan hal-hal strategis dalam Perencanaan Pembangunan Desa
yang harus dikawal Pendamping Desa

8.

Mengetahui cara dan tindakan yang tepat dalam melaksanakan misi
strategis dalam Perencanaan Pembangunan Desa

9.

Melakukan tugas-tugas teknis fasilitasi sebagai Pendamping Desa dalam
Perencanaan Pembangunan Desa

Waktu
5 JPL (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 menjelaskan tujuan dan proses yang hendak dicapai dalam
Pokok Bahasan ini.

2

Fasilitator meminta beberapa peserta untuk menyampaikan pendapat
tentang mengapa pokok bahasan “Perencanaan Pembangunan “ini
penting dibahas dalam konteks UU desa?

3

Fasilitator meminta peserta untuk berkelompok dan mendiskusikan
‘apa yang sudah baik dan apa yang belum baik dalam Proses
Perencanaan pembangunan di Desa berdasarkan pengalaman mereka
selama ini.

4

Fasilitator memandu diskusi kelompok dengan beberapa pertanyaan
kunci;
a. Apa

yang

menjadi

hak-hak

rakyat

dalam

Perencanaan

Pembangunan Desa?
b. Bagaimana mendorong partisipasi dan keswadayaan warga untuk
meningkatkan kualitas Perencanaan pembangunan Desa ?
c. Hal-hal strategis apa dalam Perencanaan Pembangunan Desa yang
harus dikawal Pendamping Desa?
d. dst
5

Fasilitator mengajak tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi
kelompoknya dalam Pleno

6

Fasilitator memberikan respons terhadap hasil diskusi kelompok
dengan mengacu pada Regulasi terkait dengan perencanaan desa

7

Fasilitator memberikan pemaparan tentang ruang-ruang strategis yang
perlu dioptimalisasi dalam meningkatkan partisipasi warga dalam
perencanaan pembangunan.

8

Fasilitator menyimpulkan beberapa isu yang menonjol selama proses
berlangsung.

Rencana Pembelajaran

PB

Politik Anggaran dan
Keuangan Desa

7.2

Tujuan
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
1

Mengemukakan ketentuan pengelolaan keuangan Desa sesuai
Permendagri No. 113 Tahun 2014;

2

Menjelaskan Pengertian dan azas Pengelolaan Keuangan Desa;

3

Menguraikan tahapan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa;

4

Menjelaskan peran dan keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan
Keuangan Desa;

5

Menjelaskan Unsur Pengelola Keuangan Desa

6

Menjelaskan APBDesa sebagai hulu kebijakan pembangunan Desa

7

Menjelaskan aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai basis legitimasi
APBDesa

8

Menjelaskan APBDesa sebagai ukuran efektivitas pengorganisasian rakyat

9

Menemukenali pihak dan kepentingan-kepentingan atas anggaran dan
keuangan Desa

10 Menemukenali potensi konflik terkait anggaran dan keuangan Desa
11 Menemukenali potensi dan bentuk-bentuk penyimpangan dalam proses
penganggaran Menjelaskan hal-hal strategis dalam politik anggaran dan
keuangan Desa yang harus dikawal Pendamping Desa
12 Mengetahui cara dan tindakan yang tepat dalam melaksanakan misi
strategis dalam Politik anggaran dan keuangan Desa
13 Melakukan tugas-tugas teknis fasilitasi sebagai Pendamping Desa dalam
Penganggaran dan pengelolaan keuangan Desa

Waktu
5 JPL (225 menit)

Metode
 Pemaparan, Curah Pendapat, Bedah Kasus, Penugasan Perorangan dan
Kelompok

Media
 Bahan bacaan, 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.

2

Fasilitator meminta beberapa peserta untuk menyampaikan pendapat
tentang mengapa pokok bahasan “Pengelolaan Keuangan “ini penting
dibahas dalam konteks UU desa?

3

Fasilitator meminta peserta untuk berkelompok dan mendiskusikan ‘apa
yang sudah baik dan apa yang belum baik dalam Proses Pengelolaan
Keuangan Desa berdasarkan pengalaman mereka selama ini.

4

Fasilitator memandu diskusi kelompok dengan beberapa pertanyaan
kunci;
a. Siapa saja pihak yang terlibat dan berkepentingan atas anggaran
dan keuangan Desa?
b. Potensi konflik apa saja yang bisa muncul terkait anggaran dan
keuangan Desa?
c. Potensi dan bentuk-bentuk penyimpangan apa yang mungkin
terjadai dalam proses penganggaran
d. Hal-hal strategis apa dalam politik anggaran dan keuangan Desa
yang harus dikawal Pendamping Desa?

e. dst
5

Fasilitator mengajak tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi
kelompoknya dalam Pleno

6

Fasilitator memberikan respons terhadap hasil diskusi kelompok dengan
mengacu

pada

Regulasi

terkait

dengan

Pengelolaan

Keuangan

(Permendagri No. 113 Tahun 2014)
7

Fasilitator memberikan pemaparan tentang ruang-ruang strategis yang
perlu dioptimalisasi dalam meningkatkan partisipasi warga dalam
perencanaan pembangunan.

8

Fasilitator menyimpulkan beberapa isu yang menonjol selama proses
berlangsung.

Rencana Pembelajaran

PB

Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa

7.3

Tujuan
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
1

2
3
4

5

Menjelaskan tahap-tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
sebagai mekanisme untuk mewujudkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang
baik
Menjelaskan tahap-tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
sebagai indikator meningkatnya kapasitas masyarakat
Menjelaskan hal-hal strategis dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa
yang harus dikawal Pendamping Desa
Mengetahui cara dan tindakan yang tepat dalam melaksanakan misi
strategis dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa
Menjelaskan tugas-tugas teknis fasilitasi sebagai Pendamping Desa
dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Waktu
5 JPL (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 menjelaskan tujuan dan proses yang hendak dicapai dalam
Pokok Bahasan ini.

2

Fasilitator meminta beberapa peserta untuk menyampaikan pendapat
tentang mengapa pokok bahasan “Perencanaan Pembangunan “ini
penting dibahas dalam konteks UU desa?

3

Fasilitator meminta peserta untuk berkelompok dan mendiskusikan ‘apa
yang sudah baik dan apa yang belum baik dalam Proses Perencanaan
pembangunan di Desa berdasarkan pengalaman mereka selama ini.

4

Fasilitator memandu diskusi kelompok dengan beberapa pertanyaan
kunci;
a.

Tahapan penting apa saja yang perlu mendpat perhatian dalam
pelaksanaan pembangunan Desa?

b.

Apa yang menjadi hak-hak rakyat dalam pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Desa?

c.

Bagaimana mendorong partisipasi dan keswadayaan warga untuk
meningkatkan kualitas Perencanaan pembangunan Desa ?

d.

Hal-hal strategis

apa dalam pelaksanaan Pembangunan Desa

yang harus dikawal Pendamping Desa?
e.

cara dan tindakan apa yang dianggap tepat dalam melaksanakan
misi strategis dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa ?

f.
5

dst

Fasilitator mengajak tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi
kelompoknya dalam Pleno

6

Fasilitator memberikan respons terhadap hasil diskusi kelompok dengan
mengacu pada Regulasi terkait dengan Pelaksanaan kegiatan desa

7

Fasilitator memberikan pemaparan tentang ruang-ruang strategis yang
perlu dioptimalisasi dalam meningkatkan partisipasi warga dalam
pelaksanaan pembangunan.

8

Fasilitator menyimpulkan beberapa isu yang menonjol selama proses
berlangsung.

Bahan Bacaan
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Menjaga Orientasi dan Tujuan
Pembangunan Desa

Bahan Bacaan

Visi dan Semangat
Undang-Undang Desa

a.
Latar Belakang
Sejak kemerdekaan 1945, Republik Indonesia tidak pernah memiliki kebijakan dan regulasi
tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak
selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat,
dan hasrat proyek merupakan rangkaian penyebabnya. Prof. Selo Soemardjan, Bapak
Sosiologi Indonesia dan sekaligus promotor otonomi desa, berulangkali sejak 1956
menegaskan bahwa sikap politik pemerintah terhadap desa tidak pernah jelas.
Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal.
Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet masalah konkret
(kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketergantungan) yang melekat pada desa,
senantiasa menghadirkan pertanyaan: desa mau dibawa kemana? Apa hakekat desa? Apa
makna dan manfaat desa bagi negara dan masyarakat? Apa manfaat desa yang hakiki jika
desa hanya menjadi tempat bermukim dan hanya unit administratif yang disuruh
mengeluarkan berbagai surat keterangan?
Kedua, debat politik-hukum tentang frasa kesatuan masyarakat hukum adat dalam
UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) serta kedudukan desa dalam tata negara Republik Indonesia.
Satu pihak mengatakan bahwa desa bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat, melainkan
sebagai struktur pemerintahan yang paling bawah. Pihak lain mengatakan berbeda, bahwa
yang disebut kesatuan masyarakat hukum adat adalah desa atau sebutan lain seperti nagari,
gampong, marga, kampung, negeri dan lain-lain yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir.
Debat yang lain mempertanyakan status dan bentuk desa. Apakah desa merupakan
pemerintahan atau organisasi masyarakat? Apakah desa merupakan local self government
atau self governing community? Apakah desa merupakan sebuah organisasi pemerintahan
yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota?
Dua Undang-undang yang lahir di era reformasi, yakni UU No. 22/1999 dan UU No.
32/2004, ternyata tidak mampu menjawab pertanyaan tentang hakekat, makna, visi, dan
kedudukan desa. Meskipun frasa “kesatuan masyarakat hukum” dan adat melekat pada
definisi desa, serta mengedepankan asas keragaman, tetapi cita rasa “pemerintahan desa”
yang diwariskan oleh UU No. 5/1979 masih sangat dominan. Karena itu para pemikir dan
pegiat desa di berbagai tempat terus-menerus melakukan kajian, diskusi, publikasi, dan

advokasi terhadap otonomi desa serta mendorong kelahiran UU Desa yang jauh lebih baik,
kokoh dan berkelanjutan.
Pada tahun 2005, pemerintah dan DPR mengambil kesepakatan memecah UU No.
32/2004 menjadi tiga UU: UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada Langsung, dan UU Desa.
Keputusan ini semakin menggiatkan gerakan pada pejuang desa. Pada tahun 2007,
pemerintah menyiapkan Naskah Akademik dan RUU Desa. Baru pada bulan Januari 2012
Presiden mengeluarkan Ampres dan menyerahkan RUU Desa kepada DPR, dan kemudian
DPR RI membentuk Pansus RUU Desa.
Pansus RUU Desa DPR RI menilai bahwa naskah RUU Desa versi pemerintah tidak
sebagus naskah akademiknya. Karena itu Pansus membuka diri terhadap inspirasi dan
aspirasi dari banyak pihak, mulai dari pemimpin desa, pakar, pegiat desa dan pejuang desa.
Kombinasi antara pengetahuan, aspirasi, gerakan, momen politik dan komitmen politik
mewarnai perjalanan RUU Desa di DPR. Para politisi DPR pasti mempunyai insentif dan
kepentingan politik di balik RUU Desa, terutama menjelang Pemilihan Legislatif 2014. Setiap
politisi pasti mempunyai hasrat untuk mencari kredit politik di mata orang desa. Tetapi
semua anggota Pansus RUU Desa hingga pimpinan DPR sepakat meninggalkan politik
kepartaian, sebaliknya mengedepankan politik kebangsaan dan politik kerakyataan ketika
merumuskan dan membahas RUU Desa.
Baik pemerintah maupun DPD dan DPR membangun kesepahaman untuk
meninggalkan desa lama menuju desa baru. Mereka berkomitmen untuk mengakhiri
perdebatan panjang dan sikap politik yang tidak jelas kepada desa selama ini, sekaligus
membangun UU Desa yang lebih baik, kokoh dan berkelanjutan. Setelah menempuh
perjalanan panjang selama tujuh tahun (2007-2013), dan pembahasan intensif 2012-2013,
RUU Desa akhirnya disahkan menjadi Undang-undang Desa pada Sidang Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 18 Desember 2013. Mulai dari Presiden, Menteri
Dalam Negeri beserta jajarannya, DPR, DPD, para kepala desa dan perangkat desa, hingga
para aktivis pejuang desa menyambut kemenangan besar atas kelahiran UU Desa. Berbeda
dengan kebijakan sebelumnya, UU Desa yang diundangkan menjadi UU No. 6/2014,
menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan
memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat
menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Visi dan komitmen tentang perubahan desa juga muncul dari pemerintah, setelah
melewati deliberasi yang panjang dan membangun kompromi agung dengan DPR. Pidato
Menteri Dalam Negeri, Gawaman Fauzi, dalam Sidang Paripurna berikut ini mencerminkan
visi dan komitmen baru pemerintah tentang perubahan desa:
Rancangan Undang-Undang tentang Desa akan semakin komprehensif dalam mengatur Desa
serta diharapkan akan mampu memberikan harapan yang besar bagi kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan Desa. Rancangan Undang-Undang tentang Desa
yang hari ini disahkan, diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di desa yang
meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat desa
dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri. Desa juga diharapkan
dapat menjalankan mandat dan penugasan beberapa urusan yang diberikan oleh pemerintah
provinsi, dan terutama pemerintah kabupaten/kota yang berada diatasnya, serta menjadi ujung
tombak dalam setiap pelaksanan pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga, pengaturan

Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan Desa dalam merespon proses modernisasi,
globalisasi dan demoktratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.

Dengan pengaturan seperti ini, diharapkan Desa akan layak sebagai tempat kehidupan dan
penghidupan. Bahkan lebih dari itu, Desa diharapkan akan menjadi fondasi penting bagi
kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.
Disamping itu, Undang-Undang tentang Desa ini diharapkan mengangkat Desa pada posisi
subyek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan
format Desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen
untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.

Secara garis besar perubahan ditunjukkan dengan pembalikan paradigma dalam
memandang desa, pemerintahan dan pembangunan yang selama ini telah mengakar di
Indonesia. Pembalikan itu membuahkan perspektif “desa lama” yang berubah menjadi “desa
baru” sebagaimana tersaji dalam tabel beriku:
Tabel: Desa Lama Vs Desa Baru
Unsur-Unsur
Dasar konstitusi

Desa Lama
UUD 1945 Pasal 18 ayat 7

Payung hukum

UU No. 32/2004 dan PP No.
72/2005
Tidak ada

Visi-misi

Asas utama
Kedudukan

Delivery
kewenangan dan
program
Kewenangan

Politik tempat

Posisi dalam

Desentralisasi-residualitas
Desa sebagai organisasi
pemerintahan yang berada dalam
sistem pemerintahan
kabupaten/kota (local state
government)
Target: pemerintah menentukan
target-target kuantitatif dalam
memnangun desa
Selain kewenangan asal usul,
menegaskan tentang sebagian
urusan kabupaten/kota yang
diserahkan kepada desa
Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek
dari atas

Obyek

Desa Baru
UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal
18 ayat 7
UU No. 6/2014
Negara melindungi dan
memberdayakan desa agar menjadi
kuat, maju, mandiri, dan demokratis
sehingga dapat menciptakan landasan
yang kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat yang adil, makmur,
dan sejahtera
Rekognisi-subsidiaritas
Sebagai pemerintahan masyarakat,
hybrid antara self governing community
dan local self government.

Mandat: negara memberi mandat
kewenangan, prakarsa dan
pembangunan
Kewenangan asal-usul (rekognisi) dan
kewenangan lokal berskala desa
(subsidiaritas).
Arena: Desa sebagai arena bagi orang
desa untuk menyelenggarakan
pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan dan kemasyarakatan
Subyek

Unsur-Unsur
pembangunan
Model
pembangunan
Karakter politik
Demokrasi

b.

Desa Lama
Government driven development
atau community driven
development
Desa parokhial, dan desa korporatis
Demokrasi tidak menjadi asas dan
nilai, melainkan menjadi instrumen.
Membentuk demokrasi elitis dan
mobilisasi partisipasi

Desa Baru
Village driven development

Desa Inklusif
Demokrasi menjadi asas, nilai, sistem
dan tatakelola. Membentuk demokrasi
inklusif, deliberatif dan partisipatif

Desa Lama

1.
Negaranisasi, Korporatisasi dan Birokratisasi Desa
Negara menghadapi dilema dalam memperlakukan desa. Di satu sisi negara-bangsa modern
Indonesia berupaya melakukan modernisasi-integrasi-korporatisasi terhadap entitas lokal ke
dalam kontrol negara. Negara menerapkan hukum positif untuk mengatur setiap individu
dan wilayah, sekaligus memaksa hukum adat lokal tunduk kepadanya. Di sisi lain konstitusi,
UUD 1945 Pasal 18B ayat 2, juga mengharuskan negara melakukan rekognisi (pengakuan
dan penghormatan) terhadap kesatuan masyarakat hukum adat (desa, gampong, nagari,
kampung, negeri dan lain-lain) beserta hak-hak tradisionalnya.
Sejak Orde Baru negara memilih cara modernisasi-integrasi-korporatisasi ketimbang
rekognisi (pengakuan dan penghormatan). UU No. 5/1979, UU No. 22/1999 maupun UU No.
32/2004 sama sekali tidak menguraikan dan menegaskan asas pengakuan dan
penghormatan terhadap desa atau yang disebut nama lain, kecuali hanya mengakui daerahdaerah khusus dan istimewa. Banyak pihak mengatakan bahwa desentralisasi hanya berhenti
di kabupaten/kota, dan kemudian desa merupakan residu kabupaten/kota. Pasal 200 ayat (1)
UU No. 32/2004 menegaskan: “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk
pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawatan desa”. Ini
berarti bahwa desa hanya direduksi menjadi pemerintahan semata, dan desa berada dalam
sistem pemerintahan kabupaten/kota. Bupati/walikota mempunyai cek kosong untuk
mengatur dan mengurus desa secara luas. Pengaturan mengenai penyerahan sebagian
urusan kabupaten/kota ke desa, secara jelas menerapkan asas residualitas, selain tidak
dibenarkan oleh teori desentralisasi dan hukum tata negara.
Melalui regulasi itu pemerintah selama ini menciptakan desa sebagai pemerintahan
semu (pseudo government). Posisi desa tidak jelas, apakah sebagai pemerintah atau sebagai
komunitas. Kepala desa memang memperoleh mandat dari rakyat desa, dan desa memang
memiliki pemerintahan, tetapi bukan pemerintahan yang paling bawah, paling depan dan
paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa adalah organisasi korporatis yang
menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, mulai dari tugas-tugas administratif hingga
pendataan dan pembagian beras miskin kepada warga masyarakat. Dengan kalimat lain,
desa memiliki banyak kewajiban ketimbang kewenangan, atau desa lebih banyak
menjalankan tugas-tugas dari atas ketimbang menjalankan mandat dari rakyat desa. Karena
itu pemerintah desa dan masyarakat desa bukanlah entitas yang menyatu secara kolektif
seperti kesatuan masyarakat hukum, tetapi sebagai dua aktor yang saling berhadaphadapan.

Birokratisasi merupakan bentuk kontrol birokrasi terhadap desa dengan perangkat
pengaturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis secara detail dan ketat (rigid)
sehingga malah menghilangkan makna dan tujuan besarnya. Pendekatan ini ditempuh
karena selain karakter birokrasi yang memiliki governmentality (hasrat untuk mengatur), juga
didasari oleh argumen bahwa desa tidak mampu dan tidak siap. Ada sejumlah bentuk
birokratisasi yang masuk ke desa: mengangkat sekdes menjadi PNS; memberikan tugastugas administratif yang begitu banyak kepada desa sampai pada RT; mereduksi makna
tanggungjawab kepala desa kepada rakyat menjadi laporan pertanggungjawaban kepala
desa kepada bupati melalui camat;
2.

Desa Parokhial dan Desa Korporatis

Desa selama ini menjadi arena kontestasi pengaruh antara adat, pemerintah, jaringan
kekerabatan, agama dan organisasi masyarakat sipil. Berbagai pengaruh ini membentuk
karakter politik desa. Jika pengaruh adat paling kuat maka akan membentuk. Pengaruh
kekerabatan dan agama yang jauh lebih menonjol akan membentuk desa parokhial.
Pengaruh pemerintah yang sangat kuat membentuk desa korporatis, dan pengaruh
organisasi masyarakat sipil membentuk desa inklusif atau desa sipil.
Secara hitoris semua desa, atau sebuatan lain, pada dasarnya merupakan kesatuan
masyarakat hukum adat, baik berbentuk genealogis, teritorial maupun campuran keduanya.
Desa asli (indigenous village) sebagai desa warisan masa lampau ini masih tetap bertahan di
sejumlah daerah (Papua, Maluku, sebagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Bali,
sebagian Aceh, Nias, Mentawai, Badui, Anak Dalam dan sebagainya). Pengaruh adat jauh
lebih kuat ketimbang pengaruh modernisasi, pemerintah, agama dan juga organisasi
masyarakay sipil. Desa-desa ini mempertahankan susunan asli dan pranata lokal untuk
mengelola pemerintahan dan sumberdaya lokal. Bahkan desa asli sering mempertahankan
institusi lokal mereka dari intervensi negara. Mereka mengabaikan (emoh) negara.
Para pemimpin adat mempunyai kekuasaan yang dominan, mulai dari dominan dalam
penguasaan sumber-sumber agraria hingga menentukan siapa yang menjadi kepala desa,
sehingga kepala desa harus tunduk kepada pemimpin adat. Desa adat tidak mengenal
konsep warga (individu yang ditempatkan sebagai pribadi secara utuh, yang mempunyai hak
dan kewajiban secara setara), tetapi lebih mengutamakan kebaikan bersama dengan basis
komunitas (community). Kearifan lokal desa adat mengutamakan keseimbangan (hubungan
manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan), kecukupan
dan keberlanjutan. Pada umumnya desa-desa adat mengelola SDA secara komunal yang
mampu menghasilkan kemakmuran bersama, sehingga bisa disebut sebagai welfare
community. Tetapi kalau dilihat dengan ukuran-ukuran kekinian, desa adat tidak hadir
sebagai institusi yang memberikan delivery public goods (seperti kesehatan dan pendidikan).
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Desa asli/adat Bali
Di Bali, desa asli tetap dipertahankan dalam bentuk desa pakraman, sementara desa yang
dibentuk oleh pemerintah disebut dengan desa dinas. Desa pakraman dipimpin oleh pendesa
yang mengurus urusan adat dan keagaman serta Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sementara
desa dinas dipimpin oleh perbekel yang mengurus urusan pemerintahan, termasuk mengelola

Alokasi Dana Desa (ADD). Meskipun terjadi dualisme, tetapi hubungan antara desa pakraman dan
desa dinas bersifat koeksistensi, yakni saling mendukung dan melengkapi, sehingga selalu terjaga
harmoni sosial. Koeksistensi dan harmoni itulah yang membuat desa-desa di Bali menjadi
bertenaga secara sosial dan mempunyai emansipasi lokal dalam menyumbangkan kesejahteraan
masyarakat. Sebagai contoh, sampai saat ini desa di Bali memiliki LPD yang kokoh, berkelanjutan,
serta memberikan manfaat sebagai penyumbang kebutuhan dana bagi warga desa. Desa adat
juga mempertahankan subak (institusi lokal asli yang mengatur dan mengurus pertanian dan
pengairan), seraya menolak intervensi negara tentang pembentukan kelompok tani dan P3A.

Desa asli genealogis yang dibentuk oleh kombinasi antara adat dan struktur kekerabatan
secara homogen cenderung awet dan harmonis meskipun sangat eksklusif (cenderung
berorientasi ke dalam dan mengabaikan orang lain yang berbeda). Masalah baru kemudian
muncul kearifan lokal semakin memudar, sementara pengaruh negara tidak berdampak
signifikan. Pengaruh kearifan lokal dan pengaruh negara lebih kecil ketimbang pengaruh
kekerabatan dan keagamaan. Pengaruh agama dan/atau pengaruh kekerabatan membuat
desa-desa asli berubah menjadi desa parokhial: ada yang parokhialisme kekerabatan dan
ada yang parokhialisme kegamaan. Karakter parokhial kekerabatan memang merupakan
warisan sejarah masa lalu, dimana ikatan-ikatan kekerabatan menjadi social bonding bagi
masyarakat, atau yang sering disebut dengan desa genealogis. Pemilihan kepala desa secara
langsung selalu menjadi arena kontestasi politik antar kerabat (klan), dan kepala desa yang
berkuasa selalu membangun emporium kecil yang dilingkari oleh jaringan kekerabatan.
Kepala desa sangat dominan menentukan orang-orang yang duduk di BPD dan lembagalembaga lain yang berasal dari kerabatnya. Mereka juga mempunyai keyakinan bahwa
“aliran sumberdaya mengikuti aliran darah”, karena itu kepala desa mendistribusikan
bantuan uang dari pemerintah hanya kepada lingkaran kerabatnya. Hubungan antara kepala
desa dan BPD tidak bersifat konfliktual, dan tidak ada juga mekanisme check and balances,
melainkan terjadi hubungan kolutif dua institusi pemerintahan desa itu.
Jika pengaruh agama lebih kuat daripada pengaruh kekerabatan, desa akan tumbuh
menjadi desa parokial berbasis agama. Desa seperti ini merupakan desa religius, yang lebih
mengutamakan ketuhanan, keimanan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan ketimbang
kegiatan publik. Banyak kelompok kegamaan yang hadir dalam desa ini. Umat desa ini lebih
banyak membicarakan Tuhan, agama dan surga di akherat ketimbang membicarakan
masalah-masalah kesehatan, pendidikan, dan neraka di dunia. Ukuran keberhasilan
pembangunan desa parokhial berbasis agama adalah keberadaan rumah-rumah ibadah,
banyaknya ritual-ritual keagamaan, rendahnya kemaksiatan.
Desa parokhial yang bercorak kekerabatan mengusung semangat “aliran sumberdaya
mengikuti aliran darah”, sehingga setiap alokasi sumberdaya selalu menjadi arena
pertarungan antarkeluarga. Struktur politik desa didominasi oleh kartel elite berbasis
kekerabatan. Akibatnya warga yang tidak masuk dalam jaringan politik kekerabatan itu akan
selalu marginal, tidak memperolah akses ekonomi politik dengan baik. Sedangkan desa
parokhial keagamaanmenghasilkan desa religius. Desa semacam ini selalu membicarakan
dan mengutamakan Tuhan, akherat dan sederet kegiatan keagamaan ketimbang
memperhatikan isu-isu publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan kemiskinan.
Jika desa korporatis memperlihatkan cerita sukses pembangunan dengan infrastruktur fisik,
sementara para pemimpin dan umat di desa parokhial religius menjadikan tempat ibadah

yang besar dan bagus sebagai ukuran keberhasilan yang paling utama, meskipun
bersandingan dengan infrastruktur dan pelayanan publik yang buruk.
Selama ini ada dua kutub spektrum peran negara terhadap desa, yakni kutub dominasi
(intervensi) dan kutub isolasi. Di satu sisi negara melakukan intervensi (dominasi) yang kuat
terhadap desa, seraya melemahkan pengaruh lokal terhadap tatakuasa desa, sehingga
menghasilkan desa korporatis yang seragam di seluruh Indonesia (lihat bagan 1). Negara
memperlakukan desa hanya sebagai kepanjangan tangan dalam membentuk “negara
administratif”, sekaligus menjadikan desa beserta masyarakat hanya sebagai obyek penerima
bantuan. Karena itu desa serta masyarakat tidak tumbuh secara emansipatoris sebagai
subyek pemberi manfaat kepada warga secara mandiri.
Sebaliknya, di sisi lain, negara cenderung melakukan isolasi atau membiarkan terhadap
desa asli dan desa parokhial. Desa asli sering mempertahankan institusi lokal mereka dari
intervensi negara. Mereka mengabaikan (emoh) negara. Sikap ini memang mengandung
kemandirian, tetapi tidak jarang adat-istiadat lokal yang tidak mengadaptasi nilai dan isu
kehidupan publik (seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemiskinan dan sebagainya),
dan justru melemahkan warga, terutama kaum perempuan.
Desa korporatis merupakan karakter paling menonjol pada sebagian besar desa di
Indonesia karena intervensi pemerintah secara seragam melalui UU No. 5/1979. Desa
korporatis tampil sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang menjalankan aturan dan
petunjuk dari atas. Dalam desa korporatis terdapat alat-alat kelengkapan pemerintahan dan
lembaga kemasyarakatan yang lengkap seperti BPD, PKK, LPMD, RT, Karang Taruna, dan
lembaga-lembaga lainnya.
Model korporatis sebenarnya merupakan adaptasi secara seragam dari model desadesa di Jawa. Meskipun pemerintah berhasil mengubah susunan asli menjadi susunan
korporatis, tetapi secara substansial banyak desa di Luar Jawa mengalami kesulitan
melakukan adaptasi model dan sistem desa ala Jawa itu. Umumnya desa-desa korporatis
belum tumbuh menjadi institusi publik secara sempurna yang mampu memberikan
pelayanan publik dasar (seperti kesehatan dan pendidikan), melainkan hanya memberikan
pelayanan administratif kepada warga. Dengan kalimat lain, desa korporatis lebih
mengutamakan pelayanan civic service ketimbang civil service. Kepala desa tidak bertindak
sebagai pemimpin lokal yang mampu menggerakkan emansipasi lokal, melainkan hanya
menjadi aparatur negara yang membantu tugas-tugas negara seperti pelayanan
administratif, penarikan pajak, pengumpulan data, dan penyaluran bantuan pemerintah
kepada warga.
Karakter politik desa itu menghasilkan kemanfaatan dan kemandirian yang berbedabeda. Desa asli secara mandiri memberikan kemanfaatan secara ekonomi lebih besar, tetapi
tidak memberikan manfaat dalam bentuk pelayanan dasar. Dengan kalimat lain, desa asli
mempunyai emansipasi lokal dalam membangun kemakmuran ekonomi bagi masyarakat
setempat. Desa parokhial tidak cukup signifikan memberikan manfaat terhadap kemakmuran
ekonomi dan pelayanan dasar. Desa korporatis lebih banyak tergantung pada pemerintah,
ketimbang menggerakkan emansipasi lokal. Desa ini lemah dalam delivery public goods dan
empowering common properties and local assets. Desa lebih mengutamakan pelayanan
administratif (civic service) ketimbang pelayanan kepada warga (civil service). Jika di desa
terdapat layanan dasar, tetapi hal itu bukanlah emansipasi desa, melainkan layanan yang

diberikan dari atas. Sedangkan desa sipil akan menunjukkan emansipasi yang secara mandiri
memberikan manfaat dalam bentuk pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal.
3.

Paradoks dan Involusi Pembangunan Desa

Pembangunan desa telah menjadi ikon dan legenda besar perjalanan Orde Baru. Kalau
bicara tentang Orde Baru mau tidak mau harus berbicara tentang pembangunan. Orde Baru
juga melahirkan kreasi “pembangunan desa”, meski konsep ini tidak dikenal dalam studi
pembangunan. Studi pembangunan hanya mengenal pembangunan perdesaan (rural
development).
Di aras desa, pembangunan menjadi sebuah fungsi dan menu yang disantap setiap
hari oleh para pemuka desa. Pembangunan, menurut pemahaman awam, adalah upaya
untuk menciptakan atau memperbaiki kondisi fisik dan nonfisik atau material dan spiritual.
Jika mengikuti kebebijakan pemerintah di masa lalu, pembangunan desa mempunyai
dimensi yang sangat luas: membangun sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial;
meningkatkan pendapatan masyarakat, menanggulangi kemiskinan, dan masih banyak lagi.
Tetapi tradisi yang terjadi, pembangunan di desa adalah pembangunan sarana fisik (yang
terlihat hasilnya seperti jalan, irigasi, pasar, tempat ibadah, kantor desa, dan lain-lain), yang
diyakini bisa mempermudah transportasi dan arus transaksi ekonomi.

Kotak 2

Paradigma Lama Pembangunan Desa
 Fokus pada pertumbuhan ekonomi
 Negara membangun desa
 Otoritarianisme ditolerir sebagai harga yang harus dibayar karena pertumbuhan
 Negara memberi subsidi pada pengusaha kecil
 Negara menyedian layanan sosial
 Transfer teknologi dari negara maju
 Transfer aset-aset berharga pada negara maju
 Pembangunan nyata: diukur dari nilai ekonomis oleh pemerintah
 Sektoral dan parsial
 Organisasi hirarkhis untuk melaksanakan proyek
 Peran negara: produser, penyelenggara, pengatur dan konsumen terbesar

Berbagai program pembangunan desa, baik sektoral maupun spasial, mengalir ke desa
dengan dipimpin oleh negara (state led development) atau government driven development.
Pada awal tahun 1970-an, negara menerapkan pembangunan desa terpadu (integrated rural
development-IRD) untuk menjawab ketertinggalan, kebodohan maupun kemiskinan desa,
sekaligus menciptakan wilayah dan penduduk desa yang modern dan maju. Sebagaimana

dirumuskan oleh Bank Dunia, IRD mengambil strategi pertumbuhan dan berbasis-wilayah,
terutama wilayah desa. Program IRD secara tipikal menekankan peningkatan produktivitas
pertanian sebagai basis pendapatan orang desa, sekaligus mengedepankan kontribusi yang
terpadu (sinergis) pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pelatihan dan perbaikan
infrastruktur pedesaan. Program IRD ditempuh melalui pendekatan perencanaan terpusat
(central planning) dengan tujuan agar keterpaduan berbagai sektor dapat tercapai.
Dengan diilhami oleh IRD itu, pemerintah Orde Baru membuat cetak biru (master plan)
pembangunan nasional secara terpusat, teknokratis dan holistik, yang dikemas dalam GBHN
maupun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Master plan itu selalu
mengedepankan dua sisi pembangunan, yakni sisi sektoral yang mencakup semua sektor
kehidupan masyarakat dan sisi spatial/ruang yang mencakup pembangunan nasional, daerah
dan desa. Dalam konteks ini pembangunan desa ditempatkan sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional, ia bukan sebagai bentuk local development apalagi sebagai
indigenous development yang memperhatikan berbagai kearifan lokal. Semua departemen,
kecuali Departemen Luar Negeri, mempunyai program pembangunan yang masuk ke desa.
Pendekatan pembangunan desa yang terpadu, berbasis wilayah pedesaan dan
dirancang secara terpusat sangat terlihat dalam pengertian pembangunan desa versi
pemerintah. Departemen Dalam Negeri waktu itu merumuskan pembangunan desa sebagai
berikut:
Pembangunan Desa adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit Pemerintahan
yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus, sistematis dan terarah serta
sebagai bagian penting dalam usaha yang menyeluruh. Agenda ini dibagi menjadi tujuan
jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan Jangka Pendek: Untuk meningkatkan taraf
penghidupan dan kehidupan rakyat khususnya di desa-desa yang berarti menciptakan situasi
dan kekuatan-kekuatan dan kemampuan desa dalam suatu tingkat yang lebih kuat dan nyata
dalam pembangunan-pembangunan berikutnya. Sedangkan Tujuan Jangka Panjang:
Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang diridloi oleh Tuhan Yang
Maha Esa. Dalam hubungannya dengan sasaran pembangunan masyarakat desa, ditujukan
untuk menaikkan produksi yang potensial yang dimiliki oleh desa, meningkatkan kesejahteraan
dalam rangka pembangunan ekonomi. Kegiatan dan tindakan yang lebih intensif dan terarah
daripada pembangunan masyarakat desa. Cara tersebut akan mewujudkan pula nilai ekonomi
riil yang bebas di segala penghidupan dan penentu bagi suksesnya pembangunan nasional.

Para ilmuwan konservatif pun kemudian mengikuti garis pembangunan yang
sentralistik dan berorientasi pada pertumbuhan itu. Pembangunan Desa, menurut para
ilmuwan konservatif, adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh
dan terpadu dengan imbalan yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dimana
pemerintah wajib memberikan bimbingan sedang masyarakat memberikan partisipasinya
dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat pada setiap tahap
pembangunan yang diinginkan (C.S.T. Kansil, 1983 dan BN Marbun, 1988).
Peranan negara sangat dominan dalam pembangunan desa. Gagasan modernitas yang
diperkenalkan pada masyarakat desa melalui mekanisme pembangunan desa, tidak lebih
hanya merupakan manifestasi kontrol negara pada masyarakat desa. Hal ini diungkapkan
secara gamblang dan konseptual oleh Mohtar Mas'oed (1994) sebagai berikut:
Sebagai bagian dari
pembangunan
nasional, pembangunan masyarakat desa (PMD)
dikonseptualisasikan sebagai proses pengkonsolidasian berbagai wilayah teritorial dan

pengintegrasian kehidupan masyarakat dalam berbagai dimensi (sosial, kultural, ekonomi
maupun politik) ke dalam satu unit yang utuh. Dalam perspektif ini, program PMD yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru mengandung dua proses yang berjalan serentak namun
kontradiktif. Pertama, PMD merupakan proses "memasukkan desa ke dalam negara", yaitu
melibatkan masyarakat desa agar berperan serta dalam masyarakat yang lebih luas. Ini
dilakukan melalui pengenalan kelembagaan baru dalam kehidupan desa dan penyebaran
gagasan modernitas. Kedua, PMD juga berwujud "memasukkan negara ke desa". Ini adalah
proses memperluas kekuasaan dan hegemoni negara sehingga merasuk ke dalam kehidupan
masyarakat desa dan sering mengakibatkan peningkatan ketergantungan desa terhadap
negara.

Argumen itu mengandung makna bahwa pada tahap pertama pemerintah menjanjikan
warga desa untuk dilibatkan dalam pembangunan. Berbagai jenis proyek pembangunan
diperkenalkan, baik melalui mekanisme Pelita, yang dilaksanakan berbagai instansi sektoral
maupun melalui skema INPRES dan Bandes, telah berfungsi sebagai penyalur berbagai
sumberdaya yang dimiliki pemerintah ke masyarakat. Sebagian besar kebijakan publik itu
telah berhasil memobilisasi penduduk desa bisa menikmati hasil-hasil pembangunan, dan
yang lebih penting lagi, bisa menerapkan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai
warganegara penuh. Dengan kata lain, proses ini bisa membuka jalan menuju partisipasi,
modernisasi dan juga demokratisasi.
Namun proses di atas kurang didukung oleh proses yang kedua. Pengalaman
menunjukkan bahwa dalam praktek masyarakat desa hanya bisa mengakses ke negara,
apabila negara punya akses ke bawah. Melalui berbagai aturan main program pembangunan
desa, negara melakukan intervensi dan menuntut monopoli pengabsahan atas
lembaga-lembaga dan prosedur yang mempengaruhi kehidupan masyarakat desa. Penetrasi
ini dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga yang didominasi oleh pemerintah,
seperti LKMD, KUD, PKK, dan sebagainya. Demikian juga peranan dominan Kepala Desa yang
sebenarnya merupakan agen pemerintah pusat (negara) di desa, yang benar-benar berhasil
dalam melaksanakan program pembangunan dan sekaligus menerapkan kebijakan massa
mengambang.
Dengan demikian, pembangunan desa terpadu juga ditempuh dengan pendekatan
yang sinergis antara peran pemerintah (yang membuat perencanaan dan pendanaan secara
sentralistik) dengan swadaya (bukan partisipasi) masyarakat. Peran pemerintah itu
diwujudkan dengan menjalankan Inpres Bantuan Desa (Bandes), kemudian disusul dengan
Inpres-inpres lainnya seperti Inpres Daerah, SD, kesehatan, jalan, reboisasi dan lain-lain. Pada
tahun 1969, bantuan desa senilai 100 ribu rupiah dan meningkat terus sampai dengan 10
juta rupiah pada akhir-akhir hayat Orde Baru (1999), menyusul lahirnya desentralisasi melalui
UU No. 22/1999. Bantuan desa tentu bukanlah treatment terhadap desentralisasi dan
pemerintahan desa, melainkan sebagai solusi atas pembangunan desa. Pemberian bandes
pada tahap pertama (Pelita I) berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No.
16/1969 tertanggal 26 Februari 1969, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat bersama
Mendagri dan Menteri Keuangan, serta di-update terus-menerus setuap tahun melalui Surat
Menteri Dalam Negeri, sebagai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pengelolaan
bantuan pembangunan desa.
Ketika Inpres Desa dilancarkan pertama kali, ada tiga argumen resmi yang
melandasinya. Pertama, kondisi desa-desa di seluruh Indonesia sebelum dilaksanakannya

Repelita sangat memprihatinkan, terutama keadaan prasarana desa yang meliputi prasarana
produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial yang jumlahnya sangat terbatas. Kedua,
banyak masalah yang dihadapi oleh desa terutama di desa-desa pedalaman yang sulit
komunikasinya, rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan, fasilitas kesehatan dan
kebersihan yang tidak memadai, dan kelemahan dalam sosial budayanya, administrasi,
rendahnya managemen dan pengawasan. Ketiga, sejarah telah membuktikan bahwa peranan
masyarakat desa sangat besar dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Potensi
swadaya gotong royong masyarakat desa yang sangat besar ternyata merupakan modal
yang nyata dalam memelihara ketahanan nasional, sekaligus potensi yang perlu dirangsang
untuk mensukseskan pembangunan.
Semangat pertumbuhan dan pemerataan tercantum secara eksplisit dalam kerangka
tujuan bantuan pembangunan desa.
Pertama, mendorong, menggerakkan dan
meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Kedua,
mengusahakan agar pemerintah desa dan semua lembaga yang ada seperti Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lembaga-lembaga lainnya dapat berfungsi sebagaimana
mestinya. Ketiga, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan Lumbung
Desa/Prekreditan Desa dengan mendorong swadaya masyarakat, yang selanjutnya untuk
menanggulangi kerawanan pangan dan menunjang upaya pencapaian swasembada pangan
serta mengatasi kelangkaan permodalan di desa. Keempat, meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan usaha-usaha ekonomi pedesaan ke arah kehidupan berkoperasi dalam
rangka meningkatkan pendapatan. Kelima, meningkatkan kemampuan dan keterampilan
masyarakat agar berpikir dinamis dan kreatif yang dapat menumbuhkan prakarsa dan
swadaya masyarakat yang pada hakekatnya merupakan usaha ekonomi masyarakat
pedesaan sehingga mampu berproduksi, mampu mengolah dan memasarkan hasil
produksinya serta dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja di pedesaan.
Tetapi rupanya tujuan bandesa itu berubah-ubah dari tahun ke tahun. Sampai tahun
1980-an, tujuan penciptaan lapangan kerja di pedesaan masih sangat ditekankan, tetapi
memasuki tahun 1990-an bersamaan dengan Program IDT (1994/1995) dan perubahan dari
pembangunan desa menjadi pembangunan masyarakat desa, tujuan penciptaan lapangan
kerja itu dihilangkan. Pada tahun 1997, muncul surat Mendagri No. 412.6/1237/SJ, yang
mengedepankan beberapa tujuan bandes yang agak berbeda dengan tujuan-tujuan
sebelumnya. Pertama, mendorong, menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong
royong serta untuk menumbuhkan kreativitas dan otoaktivitas masyarakat dalam
pembangunan desa dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara optimal.
Kedua, meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) baik aparat maupun
masyarakat desa antara lain melalui kegiatan Latihan Pengembangan Pembangunan Desa
Terpadu yang juga melatih KPD, serta memajukan dan mengembangkan peranan wanita
dalam pembangunan masyarakat desa. Ketiga, meningkatkan fungsi dan peranan
kelembagaan masyarakat di desa yang mencakup LKMD dan LMD. Keempat, membangun,
mengembangkan dan memeratakan serta memelihara prasarana dan sarana pendukung di
pedesaan. Kelima, mengembangkan ekonomi rakyat di pedesaan lewat pengembangan
usaha ekonomi produktif dalam rangka peningkatan produksi dan pemasaran barang dan
jasa masyarakat pedesaan.
Mengapa terjadi pergeseran tujuan bandes dari 1980-an ke 1990-an? Apakah tujuan
yang digariskan pada tahun 1970-an sampai 1980-an sudah membuahkan hasil secara

optimal? Bagaimana proses, hasil dan manfaat program bandes yang sudah berjalan selama
30 tahun (1969 sampai 1999)? Apakah waktu 30 tahun tidak cukup untuk mendobrak
transformasi desa secara mendasar menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat
desa?
Serangkaian pertanyaan itu mungkin terlalu besar untuk diajukan. Bagaimanapun
bandes adalah sebuah investasi pemerintah yang terlalu kecil bila dibandingkan dengan
investasi pembangunan sektoral. Lagipula investasi yang masuk desa tidak hanya melalui
pemerintah, tetapi juga melalui pemodal dengan skema industrialisasi maupun privatisasi.
Oleh karena itu, ada begitu banyak variabel dan aktor yang sangat menentukan transformasi
ekonomi-politik desa, termasuk menentukan jalan desa menuju kesejahteraan, keadilan dan
kemandirian. Jika kesejahteraan, keadilan dan kemandirian sampai sekarang belum berpihak
kepada desa, sementara pembangunan desa sudah dijalankan selama tiga dasawarsa, berarti
investasi yang ditanam oleh pemerintah dan pemodal mengandung banyak kekeliruan, baik
dari sisi perspektif, pendekatan, disain kebijakan, maupun implementasi di lapangan.
Meskipun demikian, penilaian terhadap bandes bisa kita lakukan dengan memperhatikan
aspek disain, tujuan, manfaat, dan hasil-hasilnya.
Sampai sekarang belum ada dokumen evaluasi terhadap program Bandes yang
komprehensif, kritis dan mendalam. Pada tahun 1998, Ditjen PMD Depdagri bekerjasama
dengan sejumlah perguruan tinggi (UI, IPB, UNBRAW dan UNHAS) melakukan penelitian
evaluasi terhadap kinerja dan dampak bantuan desa. Secara akademik banyak cerita dan
data menarik yang dihasilkan oleh penelitian itu, tetapi hal itu tidak mencerminkan sebuah
evaluasi yang komprehensif di seluruh daerah, melainkan hanya berbentuk penelitian yang
mengambil beberapa daerah sampel. Orang sering bertanya, apakah hasil riset selalu
menjadi pijakan bagi inovasi kebijakan, atau hanya menjadi dokumen administratif proyek
yang memenuhi meja kerja birokrasi dan perguruan tinggi. Tampaknya Inpres Bandes
berjalan secara rutin seperti halnya mekanisme kerja birokrasi, dan secara berkala (karena
tradisi Asal Bapak Senang yang tidak jujur) pihak pelaksana selalu menampilkan banyak
cerita sukses di tingkat desa, terutama cerita mengenai prestasi menggalang swadaya
masyarakat dan capaian proyek prasarana fisik yang bisa dilihat secara langsung dengan
mata-kepala.
Kita sering mendengar cerita sukses pembangunan desa yang dijalankan dan disiarkan
oleh pemerintah. Setiap tahun, tepatnya tanggal 16 Agustus, Presiden selalu menyampaikan
pidato kenegaraan yang berisi banyak cerita sukses program-program pembangunan,
termasuk program pembangunan desa melalui Inpres Bandes. Meskipun ditemukan banyak
kelemahan dan kegagalan, di setiap tahun pemerintah selalu menunjukkan sederet cerita
sukses program bantuan desa, baik dari sisi manfaat dan hasilnya.
Tabel 2.1
menggambarkan volume keluaran proyek-proyek bantuan desa yang digunakan untuk
membangun berbagai prasarana: produksi (bendungan, irigasi, waduk, bronjong, dll);
perhubungan (jalan, jembatan, gorong-gorong, dll); pemasaran (pasar, kios, lumbung, dll);
sosial (gedung serba guna, lapangan, tempat ibadah, siskamling, dll). Seperti biasa
pemerintah selalu menampilkan target-target kuantitatif yang fantastis. Pada tahun pertama
(1969/70), ada sejumlah 86.009 volume proyek yang dihasilkan, terdiri dari 38.778 volume
proyek sarana produksi; 32.344 volume sarana perhubungan; 10.083 sarana pemasaran; dan
4.804 sarana sosial. Kalau jumlah desa pada tahun itu sebesar 44.478, berarti volume 4
(empat) jenis proyek itu belum menjangkau secara merata ke seluruh desa. Lonjakan volume
proyek terjadi pada tahun 1982/83, yakni sejumlah 232.921 proyek. Angka ini barangkali

sudah mampu menjangkau secara merata ke seluruh desa yang jumlahnya 64.650. Tetapi
data yang pasti belum jelas, apakah setiap proyek mampu menjangkau ke setiap desa. Yang
juga perlu dicermati, ternyata memasuki dekade 1980-an, sebagian besar proyek Inpres Desa
dilarikan ke pembangunan atau peningkatan prasarana sosial (gedung serba guna, tempat
ibadah dan poskamling), sementara proyek-proyek untuk pendukung peningkatan ekonomi
produktif (prasarana produksi dan pemasaran) cenderung berkurang. Sejak 1986/87,
sebagian dana bandes dialokasikan untuk mendukung sarana ekonomi seperti
pengembangan simpan pinjam, dana bergulir dan koperasi. Semua ini merupakan bentuk
“katup pengaman” di tingkat lokal dan pemerataan akses penduduk terhadap modal kecil.
Tabel: Hasil-hasil proyek pembangunan yang dibiayai dengan Inpres Desa
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Periode
1969/70
1973/74
1978/79
1982/83
1986/87
1989/90
1991/92
1992/93

Pr
38.778
23.091
17.365
65.179
75.474
29.453
28.275
18.778

Per.
32.344
24.019
36.386
37.061
35.414
32.839
34.820
40.754

Pem.
10.083
4.915
3.117
12.660
11.930
90.515
6.314
4.961

Sos.
4.804
6.339
30.736
118.021
138.762
88.596
146.919
122.868

Ek.

12.497
62.550
59.662
79.082

Jumlah
86.009
58.364
87.604
232.921
261.580
241.403
216.328
187.361

Catatan: Pr (Produksi), Per (Perhubungan), Pem (Pemasaran), Ek (ekonomi: simpan pinjam, koperasi,
dll). Sumber: Ditjen PMD Depdagri, Hasil Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa Pelita I s.d
Tahun Keempat Pelita V (Jakarta: Depdagri, 1994).

Inpres Desa telah berhasil berbagai sarana fisik desa yang bisa dilihat secara langsung
dengan mata. Akan tetapi mengukur dampak bantuan Inpres pada berbagai tingkat
pemerintah, termasuk desa, terasa lebih sulit, meski tidak disangsikan lagi peranan penting
yang dimainkan bantuan ini dalam mewujudkan jaringan jalan yang lebih di pedesaan di
seluruh pelosok Indonesia. Pihak swasta menyambut perbaikan ini dengan menyediakan alat
yang murah dan cepat berupa bus mini atau dalam istilah populernya adalah Colt.
Dibandingkan dengan jumlah bus yang hanya 20.000 pada tahun 1968, dan 200.000 jenisjenis mobil lainnya, pada tahun 1985 jumlah bus di Indonesia mencapai 230.000 dan jumlah
mobil penumpang hampir mencapai satu juta unit. Selain itu, jumlah truk dan mobil angkut
yang lain mengalami kenaikan dari 93.000 menjadi 844.000. Jasa angkutan yang meningkat
di berbagai tempat, sekaligus masuk ke pelosok desa, tentu menciptakan jalur transportasi
dan pemasaran yang lebih baik, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan
para petani dan pedagang kecil di desa yang setiap hari mereka bisa memanfaatkan pasar
yang ada (Nick Devas, dkk, 1989).
Dalam setiap tahun pidato kenegaraan Presiden RI, ada tiga hal penting tentang
manfaat dan hasil yang dipersembahkan oleh Inpres Desa. Pertama, Inpres Desa telah dapat
mendorong berbagai jenis usaha swadaya dan gotong royong masyarakat, sehingga
besarnya sumbangan swadaya dan bantuan pemerintah secara bersama-sama terus
berkembang dalam mendukung pembangunan desa. Kedua, Inpres Desa telah mendukung
peningkatan fungsi LMD, LKDM, PKK, dan juga KPD. Ketiga, Inpres Desa telah meningkatkan

berbagai prasarana dan sarana desa, sehingga kemampuan berproduksi penduduk pedesaan
meningkat, perhubungan dalam desa maupun antardesa semakin baik dan lancar,
pemasaran hasil-hasil produksi semakin baik, dan pelayanan sosial semakin berkembang.
Dengan kalimat lain, Inpres Desa telah memberikan sumbangan besar terhadap peningkatan
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.
Jika laporan-laporan resmi selalu menunjukkan banyak cerita sukses yang luar biasa,
banyak penelitian independen memperlihatkan analisis dan temuan-temuan kritis.
Contohnya adalah penelitian independen tim Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian
Bogor (IPB), Universitas Syah Kuala, Universitas Brawijaya (UNBRAW) dan Universitas
Hasanuddin yang bekerjasama dengan Depdagri dan BAPPENAS, tahun 1998, setahun
sebelum Inpres Desa berakhir. Tim penelitian UI dan Syah Kuala di Aceh, misalnya,
mengambil sejumlah kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan. Pelaksanaan Inpres Desa
memang mempunyai sejumlah dampak positif: (1) memotivasi warga desa untuk
melaksanakan pembangunan desa; (2) mempercepat laju pembangunan desa; (3) telah dapat
dibangun prasarana dan sarana sosial-ekonomi secara lebih baik; (4) berkembangnya kapital
(modal) milik desa; dan (5) pengembangan SDM lembaga pemerintahan desa. Namun di
balik cerita positif itu, Inpres Desa juga mengandung sejumlah dampak negatif. Pertama,
tujuan peningkatan partisipasi belum tercapai sepenuhnya karena adanya kebijakan
pemerintah atasan yang tidak memberikan iklim untuk pengembangan partisipasi. Kedua,
pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan) Inpres Desa
belum berjalan secara optimal. Pada tahap perencanaan, misalnya, kelemahan terlihat dari
minimnya keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam menyusun Daftar Usulan Rencana
Proyek (DURP). Ketiga, munculnya rasa kurang percaya warga desa terhadap pemerintah
atasan karena adanya “potongan-potongan” atas dana Inpres secara liar dan tidak bisa
dipertanggungjawabkan. Keempat, terbukanya kesempatan bagi penguasa tingkat atasan
untuk mengambil keuntungan-keuntungan demi kepentingannya melalui pengadaan
barang-barang tertentu yang didistribusikan secara seragam kepada desa. Kelima,
melemahnya swadana masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan, karena
adanya anggapan bahwa dana pembangunan sudah tersedia dari atas. Keenam, belum dapat
meningkatkan pendapatan warga desa. Meski telah tersedia berbagai prasarana dan kapital
desa, tetapi masih banyak warga desa yang hidup dalam keadaan miskin.
Proyek pembangunan desa bukan sekadar proyek Inpres Bandes. Proyek sektoral lain
dengan berbagai bentuk Inpres juga masuk ke ranah desa. Jika Inpres Bandes merupakan
stimulan untuk memobilisasi swadaya masyarakat, berbagai proyek sektoral merupakan
bentuk tanggungjawab negara secara langsung terhadap desa. Pemerintah mengalokasikan
bantuan khusus yang ditangani secara terpusat dan langsung oleh departemen-departemen,
yang di daerah dibantu oleh instansi vertikal (dekonsentrasi). Dana ini misalnya mencakup:
Bantuan Inpres Sekolah Dasar; Bantuan Inpres Kesehatan; Bantuan Inpres Penghijauan dan
Reboisasi; serta Bantuan Inpres Panjang Jalan dan Jembatan. Dana pertama dan kedua ini
memang dimasukkan dalam ABPD (budgeter), tetapi pemerintah daerah tidak mempunyai
keleluasaan mengelola dana jenis kedua (spesific grant) karena mekanisme pengelolaan dana
ini sudah ditentukan secara terpusat di Jakarta.
Pemerintah melalui departemen
melancarkan program-program pembangunan desa secara sektoral dengan skema
perencanaan terpusat dan pendanaan sendiri dari pusat. Dana ini dikelola sendiri oleh
departemen, yang tidak dimasukkan dalam APBD (nonbudgeter). Pemerintah daerah, desa
dan masyarakat setempat hanya sebagai sebagai kelompok penerima manfaat program

terpusat itu, bukan sebagai partisipan (subyek) yang menentukan sendiri arah dan
kebutuhan pembangunan. Karena itu, program-program yang digerakkan oleh pusat ini
sering tidak sesuai atau salah sasaran serta tidak menumbuhkan kepemilikan dan
tanggungjawab lokal.
Program pembangunan yang mengalir ke ranah desa selama Orde Baru memang
menampilkan sederet “cerita sukses” yang luar bisa. Setelah berjalan selama tiga dekade,
sebagian besar desa-desa di Indonesia telah mengalami perubahan wajah fisiknya. Desa jauh
lebih terbuka, dengan jalan-jalan yang mulus, irigasi yang lancar, penerangan lingkungan
yang memadai, tersedianya sarana transportasi yang semakin baik, jalur transaksi ekonomi
yang kian terbuka, tersedianya sarana pendidikan dan kesehatan, dan seterusnya. Pada level
mikro, pembangunan (modernisasi) telah mendorong mobilisasi sosial penduduk desa.
Banyak tempat tinggal penduduk desa yang berubah menjadi lebih baik, semakin banyak
orang desa yang berhasil meraih gelar sarjana dari perguruan tinggi, semakin banyak
penduduk desa yang bertambah makmur, semakin banyak keluarga sudra (petani, nelayan,
buruh) di desa yang berhasil menjadi priyayi (PNS, pejabat, guru, dosen, dokter, dan lainlain) di kota, semakin banyak penduduk desa yang memiliki perlengkapan modern (motor,
mobil, televisi, telepon selular, dan lain-lain). Kita juga sering menyaksikan data statistik
resmi bahwa angka kemiskinan orang desa semakin berkurang, tingkat melek huruf kian
meningkat, kondisi kesehatan makin membaik, usia harapan hidup semakin meningkat, dan
seterusnya. Berdasarkan oral history dari para orang tua yang telah melewati 2-3 zaman,
kondisi sosial-ekonomi desa yang lebih baik itu belum dirasakan dekade 1970-an. Dekade
1970-an baru dimulai modernisasi desa, yang hasilnya baru dirasakan mulai dekade 1980-an.
Namun sejumlah kamajuan dalam mobilisasi sosial itu tidak terjadi secara merata, dan
secara umum kebijakan pembangunan desa juga mendatangkan banyak kerugian besar.
Mobilitas sosial produk pembangunan itu ternyata tidak menjadi fondasi yang kokoh bagi
transformasi sosial, bahkan hasil-hasil pembangunan desa di era sekarang tidak
memperlihatkan keberlanjutan, atau bahkan cenderung mengalami jalan di tempat (involusi).
Derajat hidup orang desa tidak bisa diangkat secara memadai, kemiskinan selalu menjadi
penyakit yang setiap tahun dijadikan sebagai komoditas proyek. Masuknya para pemilik
modal maupun tengkulak melalui kebijakan resmi maupun melalui patronase semakin
memperkaya para elite desa maupun para tengkulak, sementara para tunawisma maupun
tunakisma semakin banyak. Petani selalu menjerit karena harga produk pertanian selalu
rendah, sementara harga pupuk selalu membumbung tinggi. Pengangguran merajalela.
Kaum perempuan mengalami marginalisasi, yang kemudian memaksa sebagian dari mereka
menjadi buruh murah di sektor manufaktur maupun menjadi pamasok TKI (yang sebagian
bernasib buruk) di negeri asing. Urbanisasi terus meningkat ikut memberikan kontribusi
terhadap meluasnya kaum miskin kota yang rentan dengan penggusuran dan bermusuhan
dengan aparat ketertiban. Proyek swasembada beras juga gagal. Sungguh ironis, Indonesia
sebagai negeri agragis tetapi harus melakukan impor beras dari negeri tetangga. Berbagai
program bantuan pemerintah yang mengalir ke desa tidak secara signifikan mampu
mengangkat harkat hidup orang desa, memerangi kemiskinan desa, mencegah urbanisasi,
menyediakan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Yang terjadi adalah ketergantungan,
konservatisme dan pragmatisme orang desa terhadap bantuan pemerintah. Dengan
demikian pembangunan desa yang dilancarkan bertahun-tahun sebenarnya mendatangkan
kegagalan.

Mengapa pembangunan desa mengalami involusi, tidak mampu mengangkat human
well being masyarakat desa? Sebenarnya sudah banyak argumen, evaluasi maupun riset yang
mengemuka untuk menjelaskan kegagalan pembangunan desa. Penjelasan terbentang dari
kacamata empirik, disain pembangunan maupun paradigma pembangunan. Ada penjelasan
empirik yang bersifat klasik menegaskan bahwa pembangunan desa gagal karena miskinnya
komitmen pemerintah, konsep hanya berada di atas kertas, rendahnya responsivitas
kebijakan dan keuangan pemerintah daerah, birokrasi yang bermasalah, seringnya terjadi
kebocoran, implementasi yang amburadul, dan sebagainya. Penjelasan kedua membidik dari
sisi paradigma dan disain pembangunan. Pertama, pembangunan desa yang berorientasi
pada pertumbuhan dan layanan sosial, dengan disain yang sangat teknokratis dan
sentralistik, sebegitu jauh mengabaikan aspek keberlanjutan, konteks dan kebutuhan lokal,
partisipasi, penguatan kapasitas lokal, dan governance reform. Kedua, aktor utama dalam
pembangunan desa hanyalah negara dan pasar. Skema ini mengabaikan aktor masyarakat,
sebab masyarakat hanya ditempatkan sebagai target penerima manfaat (beneficiaries), bukan
subyek yang harus dihormati dan memegang posisi kunci pembangunan secara partisipatif.
Ketiga, pembangunan desa terpadu hanya memadukan aspek-aspek sektoral, tetapi tidak
memadukan agenda pembangunan dengan desentralisasi, rekognisi dan demokratisasi.
4.
Kapitalisasi dan Eksploitasi
Kisah di atas merupakan satu sisi pembangunan masuk desa, yakni pembangunan berskala
mikro-desa, yang digerakkan oleh negara. Di luar itu juga ada pembangunan berskala makro
yang masuk ke wilayah desa atau bisa juga disebut sebagai kapitalisasi desa. Modal
(investor), yang digandeng oleh negara, merupakan aktor utama kapitalisasi desa. Investor
berkepentingan terhadap sumberdaya agraria yang dekat dengan desa. Ada investor yang
membawa izin dari menteri maupun kepala daerah, langsung mengeksekusi proyeknya
tanpa menghiraukan institusi desa. Ada juga investor yang memeroleh rekomendasi izin dari
kepala desa secara tertutup tanpa menghormati warga. Ada pula investor bernegosiasi
dengan sekelompok warga pemilik tanah tanpa menghiraukan institusi desa. Intervensi
modal yang tidak merekognisi desa itulah yang sering menghadirkan konflik agraria dan
marginalisasi terhadap entitas lokal. Setelah beroperasi, perusahaan menjalankan agenda
tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social ressponsibility – CSR), yang tidak melihat
desa dan melakukan rekognisi terhadap desa secara utuh, melainkan memandang dan
memperlakukan desa dengan tiga cara pandang: desa sebagai wilayah administratif dan unit
pemerintahan, desa sebagai komunitas lokal dan desa sebagai lokasi proyek pembangunan.
Kapitalisasi desa bekerja di bawah payung modernisasi dan pembangunan ekonomi
neoliberal. Hak-hak pada sumberdaya alam sebagaimana yang didefinisikan dalam berbagai
sistem adat dianggap sebagai kendala bagi pembangunan ekonomi. Modernisasi itu
dilakukan melalui dua jalan. Pertama, egulasi yang mengatur ekspansi dan konsolidasi
kepemilikan dan kontrol negara terhadap sumberdaya alam. Kedua, kebijakan hukum agraria
dengan tujuan mengubah hak-hak tradisional atau adat pada tanah menjadi kategori baru
hak yang umumnya mengikuti model sistem hukum Eropa. Asumsinya adalah bahwa
reformasi hukum yang menciptakan hak-hak kepemilikan swasta individu yang marketable
akan memberikan sumbangan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Ia akan menciptakan
kepastian hukum yang lebih besar, individu-individu yang bebas dari belenggu komunal, dan
memberikan jaminan untuk mendapatkan kredit yang produktif.

Dalam agenda eksploitasi sumberdaya alam untuk menuju pembangunan kapitalisme
di Indonesia, dilakukan melaui reformasi hukum. Hukum yang dibuat lebih condong untuk
alat atau instrumental ekonomi. Oleh karena itu reformasi hukum yang dilakukan,
pemerintah Orde Baru membuka jalan bagi masuknya investasi baik Penanaman Modal
Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Untuk itu maka telah dibuat UU No.
1/1967 dan UU No. 6/1968, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam soal eksploitasi
hutan, dikeluarkan UU No. 5/1967.
Padahal semangat hak adat dinilai tinggi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Hak ulayat “diangkat” ke tingkat yang lebih tinggi menjadi Hak Menguasai Negara. Adapun
Hak Menguasai Negara memberi mandat pada pemerintah untuk : (a) mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan
ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan–perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa “Pasal 2 ayat (2) UUPA)”.
Pasal 2 ayat (4) UUPA menyebutkan secara tegas, “hak menguasai dari negara tersebut
di atas, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada masyarakat-masyarakat adat……”; Pasal 5
UUPA menyatakan secara tegas, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang
angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
dari Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa.
Program-program pembangunan yang bersifat kapitalistik pada sektor agraria atau
dalam pengelolaan sumber daya alam, telah dicanangkan oleh Orde Baru meliputi: (1)
Revolusi Hijau (2) Ekploitasi Hutan (3) Agroindustri. Program-program yang bersifat
kapitalisktik dan eksploitatif lainnya yang juga masuk ke ranah pedesaan seantero wilayah
Indonesia juga dilakukan dengan program eksploitasi tambang maupun industri pedesaan.
Program Revolusi Hijau. Pemerintah Orde Baru telah melakukan kapitalisasi sampai ke
ranah pedesaan secara besar-besaran melalui progam reformasi pertanian. Program
utamanya adalah revolusi hijau. Revolusi hijau adalah sebutan tidak resmi yang dipakai untuk
menggambarkan perubahan fundamental dalam pemakaian teknologi budidaya pertanian
yang dimulai pada tahun 1950-an hingga 1980-an di banyak negara berkembang, terutama
di Asia. Targetnya adalah tercapainya swasembada (ketersediaan) sejumlah bahan pangan di
beberapa negara yang sebelumnya selalu kekurangan persediaan pangan seperti India,
Bangladesh, Tiongkok, Vietnam, Thailand, serta Indonesia. Konsep Revolusi hijau di Indonesia
dikenal sebagai gerakan Bimas (bimbingan masyarakat), yakni program nasional untuk
meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada beras. Tujuan tersebut
dilatarbelakangi mitos bahwa beras adalah komoditas strategis baik ditinjau dari segi
ekonomi, politik dan sosial. Gerakan Bimas berintikan tiga komponen pokok, yaitu
penggunaan teknologi yang sering disabut Panca Usaha Tani, penerapan kebijakan harga
sarana dan hasil reproduksi serta adanya dukungan kredit dan infrastruktur.
Melalui kebijakan ini, pemerintah mengintervensi petani melalui penerapan kebijakan
dan penyebaran input-input pembangunan pertanian. Pemerintah mempromosikan
sejumlah paket faktor produksi pertanian yang semula tidak dikenal dalam proses-proses
produksi pertanian tradisional (baca subsisten). Kini petani harus mengadopsi paket bibit
Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW). Juga dipromosikan revolusi kimiawi berupa pupuk
buatan (pabrikan), pestisida serta berbagai anti hama, serta penerapan pola modern dalam

pengolahan lahan dengan penggunaan hand tractor, penggunaan alat penggilingan padi
(rice mills), serta mesin perontok padi, penggunaan jarak tanam, dan lain-lain.
Reformasi pertanian ini dibangun atas dasar asumsi materialisme yang sangat
mengabaikan kultur pertanian yang selama itu menyatu dengan tradisi petani desa.
Kebijakan pembangunan pertanian yang telah digariskan tersebut telah menjadikan
transformasi kapitalisme lokal. Kapitalisasi di pedesaan ini berdampak melahirkan
pemiskinan pada sebagian besar masyarakat petani di pedesaan terutama bagi para petani
gurem maupun para buruh tani. Struktur negara, pembentukan modal, laju pertumbuhan
industrialisasi (akumulasi modal) di bidang pembangunan pertanian inilah yang
mengakibatkan kondisi ekonomi-poltik pada masyarakat petani dan buruh tani semakin
terpinggirkan.
Program reformasi pertanian telah berhasil mengubah model/cara produksi yang
tradisional menjadi cara produksi modern demi mendatangkan surplus value. Namun di sisi
lain telah menghancurkan keseluruhan sistem hubungan sosial ekonomi dalam cara-cara
produksi tradisional yang sudah lama dilakukan para petani di pedesaan. Melalui program
revolusi hijau ini telah mampu melembagakan kuku birokrasi dari tingkat pusat sampai ke
ranah desa, di mana aparat pemerintah lokal, dari camat dan unsur-unsur sektoral
kecamatan sampai kepala desa dan seluruh staf perangkat desa, mengendalikan seluruh
program revolusi hijau (juga program-program pembangunan desa lainnya). Dari programprogram pemerintah ini, mereka semakin memperoleh peneguhan terhadap sentralisasi
kekuasaan yang berhadapan dengan rakyat desa secara keseluruhan.
Seluruh pengalaman dalam eksploitasi sektor agraria yang lebih pada pengutamaan
keuntungan secara makro di atas telah meminggirkan kegiatan industri kecil pertanian di
desa yang berakibat meningkatnya kebutuhan akan uang tunai bagi para petani. Bersamaan
dengan ini pula maka telah terjadi pembayaran tunai dari petani penggarap kepada para
tuan tanah. Sementara itu para petani ini hanya sanggup membayar tunai dari uang hasil
produksinya. Belum ditambah dengan pengadaan faktor produksi pabrikan yang diproduksi
oleh industri kapitalis dari perkotaan.
Gambaran ini sering dibarengi dengan adanya lintah darat yang meminjamkan uang
pada masa-masa paceklik kepada para petani atau buruh tani dan menciptakan dasar bagi
eksploitasi modal lintah darah. Proses-proses demikian ini berkecenderungan dan berakibat
semakin terlineasinya petani dari tanahnya sendiri. Dampak selanjutnya adalah terjadi
proses pemiskinan yang berkelanjutan pada petani serta semakin membengkaknya jumlah
pasar tenaga kerja yang murah di luar sektor pertanian.
Eksploitasi Hutan. Jalan menuju pembangunan kapitalisme di sektor kehutanan telah
ditempuh Orde Baru dengan melakukan reformasi hukum. Hukum dibuat untuk instrumen
ekonomi. Untuk membuka jalan bagi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN
(Penanaman Modal Dalam Negeri) dibuat UU. No. 1/1967 dan UU No. 6/1968. Dalam hal
eksploitasi hutan, dikeluarkan pula UU No. 5/1967. Dalam UU. No. 5/1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, secara jelas diatur penguasaan dan prosedur
pengelolaan hutan. Dalam hal ini nampak sekali peran pemerintah yang dominan dalam
mendefinisikan suatu wilayah hutan atau kawasan hutan.
Terdapat dualisme konsep yang dianut oleh Undang-undang ini, yaitu antara konsep
Hak Menguasai dari Negara dengan konsep Domein Verklaring yang menyatakan bahwa
Negara memiliki hutan. Dalam manajemen hutan, pemerintah memiliki hak monopoli untuk

mendefinisikan suatu wilayah sebagai hutan atau kawasan hutan. Pasal 1 ayat 1: Hutan ialah
suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan
persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh
pemerintah sebagai hutan. Demikian pula pada ayat 4. dikatakan bahwa Kawasan Hutan
ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai
Hutan Tetap.
Dalam penguasaan hutan, UU. No. 5/1967 menyebutkan: “Kepada Perusahaan Negara,
Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta dapat diberikan hak penguasaan hutan” (pasal 14
ayat 2); sedang untuk pemungutan hasil hutan, disebutkan: “Kepada warga negara Indonesia
dan Badan-badan Hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara
Indonesia diberikan hak pemungutan hasil hutan”.
Dengan peraturan-peraturan tersebut di atas, negara menjamin dan memperlancar
Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) kepada para
pemilik modal besar yang cenderung mengabaikan jaminan-jaminan sosial bagi masyarakat
lokalnya. Praktek pelaksanaan HPH semakin berkembang dan pemerintah juga memberikan
kemudahan kepada swasta asing maupun dalam negeri dengan syarat membayar iuran
(licence fee) kepada pemerintah serta menyerahkan sejumlah royalty. Iuran HPH adalah
pungutan yang dikenakan atas kompleks hutan tertentu. Besarnya pungutan tersebut
ditentukan berdasar luas hutan yang dikuasakan.
Selain penerimaan pemerintah, eksploitasi hutan juga memberikan kekayaan bagi
investor asing maupun pribumi. Pada prakteknya kemudian, para pemodal asing di bidang
HPH mengajak pemodal pribumi untuk membagi beban dengan cara membentuk perusahan
joint venture. Untuk mengatasi resistensi masyarakat adat pemerintah telah mengantisipasi
melalui UU. No. 5/1967, pada pasal 17 yang menyatakan, “ pelaksanaan hak-hak masyarakat,
hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat
dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas peratuan hukum,
sepanjang menurut kenyataan masih ada, tidak boleh menggangu tercapainya tujuan-tujuan
yang dimaksud dalam undang-undang ini”. Penjelasan pasal 17 menyebutkan, “ karena itu
tidak dibenarkan, andai-kata hak ulayat suatu masyarakat hukum adat setempat digunakan
untuk menghalang-halangi pelaksanaan rencana umum pemerintah, misalnya: menolak
dibukanya hutan secara besar-besaran untuk proyek-proyek besar.
Penindasan pada hak ulayat ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No.
21/1970 tentang HPH dan HPHH. Pasal 6 ayat (1) menyatakan, “ Hak-hak masyarakat hukum
adat dan anggota-anggotanya untuk memungut hasil hutan yang didasarkan atas suatu
peraturan hukum sepanjang menurut kenyataan masih ada, pelaksanaannya perlu
ditertibkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan penguasaan hutan.”. Pada ayat (3)
dipertegas kembali: “Demi keselamatan umum di areal hutan yang sedang dikerjakan dalam
rangka pengusahaan hutan, pelaksanaan hak rakyat untuk memungut hasil hutan,
dibekukan.”
Praktek pelaksanaan HPH telah mengakibatkan kehancuran hutan yang luas,
disebabkan karena pihak investor lebih mengutamakan keuntungan semata, mereka tidak
melakukan usaha penanaman kembali pasca penebangan. Menurut data FAO, laju kerusakan
hutan di Indonesia telah mencapai 1.314.700 ha per tahunnya. Hal ini berakibat pemerintah
mendapatkan kritik yang bertbi-tubi dari NGO maupun pihak-pihak yang peduli atas
kelestarian hutan.

Di pihak lain, permintaan hasil industri kehutanan meningkat terus (terutama kayu
lapis, pulp, kertas dan rayon) yang semuanya ini bagi kepentingan pemerintah mampu
mendatangkan devisa dan keuntungan yang melimpah ruah. Upaya untuk menghadapi kritik
soal kerusakan hutan dan usaha pemasokan hasil industri hutan, maka pemerintah
menelorkan program HTI (Hutan Tanaman Industri), yaitu “ hutan tanaman yang dibangun
dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas produksi dengan menerapkan silvikultur
intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan”
Program Agro Industri. Penurunan pendapatan negara dari Minyak Bumi pada dasa
warsa akhir tahun 1986, mendorong pemerintah mengaktifkan eksport non-migas sebagai
uapaya peningkatan pendapatan negara. Salah satu primadona eksport non-migas, untuk
mengatasi menurunnya “boom minyak” adalah agro industri. Berbagai ketentuan dibuat
untuk meningkatkan eksport non-migas dikeluarkan Inpres 4/1985, Paket Kebijakan 6 Mei
1986. Sumber pembiayaan bagi investasi diperoleh melalui PMA dan PMDN. Investasi ini
menunjukkan kecenderungan yang kuat bahwa pilihan agro-industri menjadi primadona di
masa datang khususnya bagi kepentingan pemerintah maupun pihak investor.
Terdapat kecenderungan baru dalam bentuk yang khas bagi organisasi produksi agroindustri di Indonesia. Bentuk-bentuk khas organisasi produksi itu, mengkaitkan secara
vertikal satuan-satuan usaha rakyat dengan perusahaan-perusahaan besar agro-industri
yang bermodal besar. Bentuk-bentuk demikian ini memperoleh dukungan resmi dari
pemerintah. Bentuk ini dikenal sebagai sistem Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yang dalam
banyak kepustakaan pembangunan disebut dengan beragam istilah sebagai sistem “usaha
tani kontrak” (contract farming) atau hubungan Inti-Plasma. Praktek model “Inti Plasma”
dengan cara mengorganisasi produksi pertanian, di mana petani-petani kecil atau “plasma”
dikontrak oleh satu perusahaan besar untuk menghasilkan hasil pertanian sesuai yang
ditentukan dalam sebuah kontrak atau perjanjian.perusahaan yang membeli hasil pertanian
itu, dapat melakukan bimbingan teknis, kredit dan menjamin pengolahannya maupun
pemasarannya.
Sistem inti-plasma ini lahir karena para pemilik modal asing raksasa tidak bisa lagi
menanam modalnya di asal negaranya (negara-negara maju). Sebab tidak ada lahan yang
tersedia, serta biaya infrastruktur dan upah buruh yang tinggi. Maka mereka mengalihkan
modalnya ke negara-negara Dunia Ketiga – seperti Indonesia. Hal ini karena penanaman
modal tidak bisa lagi langsung seperti zaman kolonial, maka mereka kaum pemodal asing
tersebut “numpang program” melalui agen-agen finansial, seperti Bank Dunia, Bank
Pembangunan Asia, dan lain-lain. Bagi rakyat Indonesia mengingatkan kembali pada
penanaman modal raksasa perkebunan pada pada praktek kolonialisme pada masa lalu.
Namun, sesungguhnya model inti-plasma mempunyai sasaran yang tersembunyi, yakni
mengekploitasi petani dengan cara yang khas antara lain:
(1)

Pemberian kegiatan produksi pada para petani kecil, maka pengusaha (kapitalis)
perkebunan dapat menghindarkan diri dari resiko dan ketidakpastian yang ada dalam
investasi produksi, maupun perubahan harga pasar, dengan cara mengalihkan resikoresiko tersebut kepada petani peserta.

(2)

Dengan cara membeli produk dari tani, dan bukan membeli tenaga kerja jadi buruh,
pengusaha besar perkebunan mengalihkan semua soal pengerahan dan pengendalian
tenaga kerja kepada rumah tangga petani (yang di dalamnya terdapat laki-laki,
perempuan dan anak-anak). Dengan demikian, secara tesembunyi, ada proses “self

exploitation” dimana rumah tangga tani “plasma” membayar upah lebih rendah dari
yang seharusnya.
(3)

Soal mutu dan harga biasanya telah ditentukan dalam perjanjian, tetapi pengambilan
keputusan mengenai mutu (yang menentukan apakah bahan baku milik petani itu
diterima atau tidak) adalah pihak inti.

(4)

Melalui sistem ini petani dipisahkan dari pasar bebas, karena kegiatan pengolahan dan
pemasaran berada di tangan pihak inti.

Jadi dapat disimpulkan bahwa model “inti-plasma” adalah satu bentuk khas “penetrasi
kapitalis ke dalam pertanian”. Dari seluruh gambaran tentang usaha ekploitasi di sektor
agraria ini semua, menandakan bahwa Orde Baru telah mendirikan secara totalitas
pembangunan ekonomi agraria tanpa penghancuran soal-soal agraria warisan kolonial.
Bahkan, bangunan agraria yang baru tersebut berdiri atas warisan kolonial. Seperti yang
telah dkemukakan oleh Sritua Arief (1976):
“Kebijakan ekonomi Indonesia dan proses ekonomi yang mengikutinya telah berjalan di atas
struktur warisan kolonial…. Dulu dikembangkan dan diperkuat untuk melayani negara-negara
asal pihak penjajah, dan sektor massa agraria merupakan daerah yang diabaikan dan sumber
kuli murahan…Di atas struktur inilah kebijakan kebijakan ekonomi Indonesia selama ini telah
dijalankan, sehingga pada hakekatnya sadar, kita telah memperkuat dan mengembangkan
struktur warisan kolonial.”

Pendapat di atas dapat digunakan sebagai analisis bangunan agraria oleh Orde Baru.
Pertama, tetap dipraktikkannya semacam Domein Verklaring dimana semua tanah yang tidak
terbukti atas hak mutlak (eigendom) adalah domein negara. Hanya sekarang bedanya
dilakukan oleh negara Orde Baru. Padahal domein Verklaring telah dihapus oleh UUPA 1960.
Namun masih banyak tanah garapan kaum tani yang sudah turun temurun hanya
merupakan tanah negara bebas. Para kaum petani hanya membuktikan dengan girik atau
letter C atau di tempat lain disebut kekitir. Girik dan atau letter C atau kekitir, dianggap oleh
pemerintah hanya bukti pembayaran pajak tanah. Status hukum tanah tersebut tanah negara
yang di sewa oleh petani. Apabila sewaktu-waktu pemerintah membutuhkan, dengan mudah
saja petani penggarapnya diusir dari tanah garapannya tersebut.
Kedua, dengan UU No. 5/1967, UU No. 1/1967 dan UU No. 6/1968 negara Orde Baru
mengundang secara besar-besaran penanaman modal besar, baik modal asing maupun
modal dalam negeri di pedesaan. Mulai dari Pengusahaan Hutan hingga bentuk agroindustri, seperti perkebunan dan pengolahan hasil-hasil perkebunan. Tahun 1980-an,
nampak nyata berbondong-bondong masuk ke pedesaan, yang berakibat tercerabutnya
hubungan petani (termasuk masyarakat adat) dengan tanahnya. Hampir umum diberitakan
di surat kabar, kebanyakan kasus tanah menunjukkan kekalahan kaum tani. Sementara itu,
pada kantong-kantong pengusahaan hutan dan industri pertanian, kaum tani perlahan-lahan
mengalami perubahan dari pemilik tanah menjadi buruh. Keuntungan-keuntungan yang
diperoleh dari hasil bumi pedesaan, melalui penanaman modal besar-besaran, mengalir
deras kepada pemilik modal besar. Kaum tani tidak memperoleh kemakmuran atas proses
itu. Penyedotan ini berlangsung terus sehingga lapisan terbawah dari masyarakat pedesaan
tidak pernah terangkat nasibnya.

Ketiga, pemerintah Orde Baru lebih condong pada peningkatan produksi beras melalui
bibit unggul, teknologi pertanian, pupuk, pestisida, dan organisasi kredit, KUD dan lain-lain,
tanpa melakukan lebih dahulu pengaturan distribusi penggunaan dan pemilikan tanah
secara adil bagi petani di pedesaan. Komitmen peningkatan produksi beras berarti lebih
mendahulukan kepentingan industri di perkotaan dibanding pertanian di pedesaan. Kondisi
kemakmuran petani secara umum, tidak seimbang dengan kemakmuran golongan yang
mengambil keuntungan langsung dari hasil-hasil kerja petani.
Jadi sejak dulu buruh tani dan petani-petani gurem selalu menjadi “alas struktur sosial”
bagi kemakmuran lapisan sosial lainnya. Mereka yang diuntungkan dari pembangunan di
sektor agraria adalah para kapitalis agraria, birokrasi pedesaan, petani-petani kaya dan
pengusaha-pengusaha pedesaan. Sementara itu, buruh tani dan kaum petani gurem (yang
jumlahnya paling banyak) tetap hidup secara subsisten. Dengan demikian terjadi
ketimpangan antara si kaya dan si miskin dipedesaan yang semakin mencolok. Nilai tukar
petani sebagai indikator kemakmuran, tidak beranjak naik, bahkan semakin menurun.
Keempat, lapisan-lapisan penguasaan tanah menunjukkan bahwa para pemodal asing
maupun dalam negeri menduduki lapisan teratas dalam penguasaan tanah yang cukup luas,
kemudian di susul pengusahaan perkebunan yang banyak dikuasai pemodal swasta, dan
selanjutnya para penggarap dan lapisan paling bawah adalah ara petani gurem. Hal ini
menunjukkan bahwa kekuasaan atas tanah merupakan basis kekuasaan ekonomi dan politik,
bertumpuk pada bentuk pengusahaan hutan dan perkebunan besar yang dimiliki oleh
pemerintah dan pihak swasta, yang termasuk di dalamnya kelompok modal asing. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa politik agraria kapitalis akan menguatkan posisi pemilik
modal swasta, termasuk swasta milik asing dan pemerintah sebabagi kekuatan ekonomi
politik yang dominan. Dominasi modal inilah yang akan nampak pada konfigurasi kekuasaan
ekonomi politik pada zaman Orde Baru hingga kini.
Industri Pertambangan. Kebijakan PMA maupun PMDN yang dilakukan oleh negara
Orde Baru, merambah pula ke bidang pertambangan. Dalam bidang pertambangan, Pasal 8
(1) UU No.1/1967 menetapkan: “Penanaman modal asing di bidang pertambangan
didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk
lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.” Selanjutnya untuk melengkapi
syarat bagi tumbuh dan berkembangnya bidang industri pertambangan maka menyusul
deterbitkannya UU No. 11/1967 yaitu tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
Dibawah UU tantang PMA dan PMDN dan UU Pertambangan beserta perangkat kebijakan
lainnya sejak 1 januari 1967 sampai dengan 30 Juni 1996, tercatat 215 buah perusahaan
swasta yang menanamkan modalnya. 4 buah BUMN, 11 Koperasi juga terlibat dalam usaha
pertambangan di Indonesia. Diantara 215 perusahaan swasta yang menamkan investasi,
tercacat 43 buah adalah PMA dan 172 PMDN dengan kumulatif investasi per Juni 1996
sebesar US $ 6. 357.083.000 untuk PMA dan Rp. 3.308.189.000.000,- untuk PMDN (BKPM :
Juni 1996). Kebanyakan dari hasil industri tambang ditujukan untuk ekspor, apalagi hasil
tambang non-migas yang didominasi oleh modal asing (bahkan sangat tergantung pada
keterlibatan modal asing). Hal ini dilakukan antara lain disebabkan tidak tersedianya industri
pengolah bahan baku tambang di dalam negeri yang dapat menyerap lebih banyak produk
galian tambang, di samping itu pula politik perdagangan dan industri negara maju memang
hanya menempatkan negara Indonesia sebagai produsen row material, baik mentah
maupun setengah jadi, untuk kepentingan dan kebutuhan olahan lanjut mereka.

Menurut Senghaas, keadaan semacam itu menggambarkan bahwa industri
pertambangan yang didominasi oleh PMA memang berorientasi ekspor. Ini menunjukkan
bahwa perdagangan luar negeri itu sendiri adalah bagian dari penetrasi kapital dari wilayahwilayah metropolis (center of capitalist word) terhadap ekonomi masyarakat atau negaranegara berkembang dan terbelakang. Ia menganalisis: banyak memperlihatkan bahwa
produksi yang berorientasi ekspor maupun macam-macam kegiatan ekspor lainnya, yang
ada dalam tangan modal asing berasal dari wilayah-wilayah metropolis (Senghaas, 1977:
179)
Dalam konteks industri dan perdagangan hasil tambang, hubungan ekonomi yang
sudah biasa dilakukan antara negara-negara sedang berkembang dengan negara industri
maju, menunjukkan hanya ada sedikit pengolahan dilakukan di dalam negeri penghasil
bahan mineral, sehingga barang yang diekpor mempunyai nilai tambah yang yang tidak
terlampau banyak. Negara-negara majulah yang akan mendapat keuntungan lebih besar
dari industri pertambangan ini, karena merekalah yang menjadi penyerap produk mineral
dari Indonesia, untuk kemudian diolah di negara industri dan setelah menjadi barang jadi
dilempar kembali ke Indonesia. (skema alur ekspor-impor)
Dalam kontek ini, Arif dan Sasono (1987) berpendapat bahwa sesungguhnya interaksi
Indonesia dengan pihak-pihak luar negeri yang merupakan proses internasionalisasi
ekonomi, telah menimbulkan penghisapan surplus ekonomi dari bumi Indonesia. Kapitalisasi
yang dilakukan perusahaan-perusahaan tambang besar (PMA maupun PMDN) kiranya hanya
memanfaatkan segala kelebihan sumber-sumber mineral yang dimiliki Negara Indonesia.
Industri pertambangan berskala besar telah melakukan ekploitasi kekayaan alam demi
keuntungan ekonomi dalam jumlah yang sangat besar. Di dalam kegiatan usaha
pertambangan modern berskala besar tersebut selalu dibarengi dengan tuntutan kestabilan
politik maupun ekonomi serta keamanan.
Sejumlah pengamanan yang diperlukan untuk pengembangan usaha pertambangan,
khususnya usaha pertamangan yang berskala besar, telah dipenuhi oleh negara Orde Baru
melalui UU No. 11/1967 dan di dukung oleh sejumlah peraturan yang lainnya seperti UU
No. 1/1967 (PMA), UU No. 6/1968 (PMDN).
Namun industri pertambangan modern dalam skala besar selalu bersiko menciptakan
pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh badan usaha yang bersangkutan maupun oleh
negara. Risiko ini muncul karena dua sifat dari usaha pertambangan skala besar itu sendiri.
Pertama, usaha pertambangan skala besar sangat berhubungan dengan pengerukan
kekayaan alam demi keuntungan ekonomi dalam jumlah yang sangat besar dan akan selalu
bersinggungan dengan penentuan hak-hak atas sumber kekayaan tersebut. Kedua, usaha
pertambangan modern berskala besar selalu menuntut kestabilan politik dan ekonomi serta
keamanan dari negara atau wilayah tempat usaha pertambangan itu berlangsung. Sifat
pertama berhubungan dengan persoalan perebutan sumber daya alam dan kekayaan yang
terkandung di dalamnya. Sifat kedua berhubungan dengan persoalan pengamanan sejumlah
uang (modal) yang dinvestasikan untuk seluruh kegiatan perebutan sumber daya tersebut.
Dalam kontek perebutan sumber daya inilah negara memiliki potensi yang sangat besar
untuk terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM, karena dalam proses perebutan kekuatankekuatan politik dan hukum atau unsur-unsur kekuasaan akan terkait dalam menentukan
klaim hak atas sumber daya alam yang diperebutkan. Klaim-klaim yang muncul berikut
sejumlah argumentasi dan pembenarannya kemudian kemudian menjadi sangat mungkin
dipengaruh oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik dari kelompok yang sedng

berkuasa dalam pemerintahan. Dalam arti lain, sejumlah klaim dan pembenaran itu bisa jadi
sudah terbeli oleh kepentingan ekonomi, tidak lagi ‘ terbeli’ oleh kepentingan kesejahteraan
yang seharusnya didahulukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa, karena itu memang
mandat yang diperolehnya atas kekuasaan politik yang dimilikinya.
Dilihat dari kerangka hubungan negara dengan dan proses-proses akumulasi modal,
negara cenderung lebih mendukung proses penetrasi dan akumulasi modal itu sendiri,
terlepas bagaimana dampaknya terhadap masyarakat/rakyat. Dalam konteks ini maka
negara telah berkiblat menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung bagi akumulasi modal
secara cepat dan bahkan tak segan-segan menyingkirkan hambatan-hambatan yang
merintanginya melalui regulasi maupun dengan kekerasan. Biasanya segala fasilitas yang
diberikan oleh negara kepada kegiatan pertambangan padat modal dan berskala besar
bukanlah bertujuan untuk mensejahteraan rakyat.
Beranjak dari kebutuhan pengusaha akan keamanan dan stabilitas politik untuk
mendukung usaha investasinya, itu maka negara bisa masuk ke dalam sejumlah aktivitas
yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM melalui sejumlah peraturan yang
dibuat yang membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran pelanggaran tersebut melalui
tindakan-tindakan langsung di lapangan dalam rangka dan atas nama pengamanan
investasi. Pelanggaran HAM ini bisa terjadi karena untuk membuat situasi politik stabil dan
aman di atas atas permukaan sering diperlukan sejumlah pengekangan dan pembatasan,
termasuk tindakan kekeraan, terhadap kegiatan rakyat dalam kehidupan politik, organisasi,
dalam berargumentasi dan berpendapat dan lebih jauh lagi pembatasan kegiatan rakyat
banyak dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.
Industrialisasi Pedesaan. Selain program-program pembangunan di sektor agraria dan
industri pertambangan, pemerintah juga menempatkan sektor industri masuk ke pedesaan.
Elemen-elemen penting dari pembangunanisme yang dicirikan dengan modernisasi di
pedesaan
menjadikan negara melakukan penetrasi yang
bercirikan empat aspek
kelembagaan yakni: kapitalisme, industrialisme, kekuatan kontrol terhadap informasi dan
aktivitas sosial.
Kapitalisme dan industrialisasi mempunyai korelasi yang sangat erat dan saling
mendukung dalam proses perubahan dan moodernitas. Bagaimana pertautan antara
persoalan industrialisasi dengan fenomena kapitalisme di pedesaan menurutnya perlu dikaji
secara kritis. Logika bahwa kemakmuran dan kemiskinan masyarakat desa tampak tidak
memadai apabila hanya mengandalkan pendekatan pembangunan yang terpusat pada
pengembangan peran sektor pertanian khusunya sektor tanaman pangan. Oleh karenanya
sektor industri di pedesaan juga salah satu katup pengaman bagi masyarakat desa dalam
menyediakan tenaga kerja di luar sektor pertanian. Lebih-lebih pada masa revolusi hijau, di
desa semakin banyak jumlah anggkatan kerja yang tidak terserap pada sektor pertanian, di
pihak lain semakin tingginya angka pertumbuhan penduduk.
Pemikiran-pemikiran tentang perkembangan kapitalisme global pada saat sekarang
terjadi harus mulai memperhitungkan kekuatan-kekuatan dan kelemahan industrialisasi
pedesaan. Sejauh ini industrialisasi pedesaan masih dipahami secara berlainan, oleh
karenanya pemahaman terhadap perkembangan industri pedesaan dalam skala yang lebih
luas dapat dipahami sebagai suatu transisi antara bentuk yang bersifat artisan dengan
industri modern. Dengan demikian industri pedesaan diidealisir untuk dapat berfungsi
sebagai alat pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Di

Indonesia industri pedesaan cenderung diartikan sebagai bagian dari alat pembangunan
pedesaan dengan ukuran industri rumah tangga dan industri kecil, bukan dari bagian dari
industri modern. Pengertian seperti ini sekalipun tidak keliru, tetapi belum cukup lengkap
sehingga dapa memadai untuk digunakan sebagai pedoman.
Industrialisasi pedesaan dalam konteks Indonesia semestinya dilihat dalam pengertian
yang luas, yakni usaha transformasi masyarakat pertanian pedesaan ke arah masyarakat
dengan organisasi yang sosial yang bersifat industrial. Pada kenyataannya banyak industri
yang berukuran besar (kapitalis) yang berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial pedesaan.
Ada kalanya berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan riil masyarakat atau
sebaliknya sangat eksploitatif sehingga secara sosial politik telah menciptakan kesenjangan
di antara keduanya.
Kritik terhadap pembangunan industri adalah terletak pada ketidakterkaiatan antara
sektor industri dengan sektor pertanian. Anglomerasi industri besar tidak mempunyai
keterkaitan dengan anglomerasi industri kecil. Orientasi pembangunan industri relatif
mengesampingkan peran sektor pertanian pedesaan sehingga menyebabkan adanya
kesenjangan di sektor pertanian dibandingkan dengan sektor lainnya. Orde Baru
memandang bahwa industrialisasi pedesaan adalah tujuan akhir dari proses pembangunan
pedesaan Indonesia.
Perkembangan realitas di Indonesia, pembangunan yang bercorak kapitalistik harus
kita perhitungkan, karena pengaruhnya yang negatif terhadap proses perkembangan dan
pembangunan di Indonesia. Semakin meluasnya eksploitasi kapitalis yang masuk ke ranah
desa kini, maka membuat masyarakat desa telah terintegrasi dengan kapitalisme global dan
menghadirkan “open class society”. Modernisasi pertanian dan industri tambang maupun
indusalisasi pedesaan yang dilakukan negara Orde baru telah berimplikasi terhadap
perekonomian desa yang sangat nyata yaitu terjadinya “komersialisasi”, yang sangat represif
terhadap perekonomian lokal. Aktor negara sangat menentukan dalam mendukung serta
menentukan aktor non-negara (swasta) baik dalam negeri maupun asing yang tergabubg
dalam Perusahaan Multi Nasional (PMN). Perusahaan kapitalis besar telah memainkan
peranan utama dengan menguasai sektor agribisnis, kimia dan bahan pangan, bahan
tambang.
5.

Mutilasi Proyek Masuk Desa

Ketika desa berposisi sebagai pemerintahan semu, banyak pihak sangsi apakah desa
merupakan subyek hukum atau tidak, meskipun definisi desa secara jelas menegaskan
sebagai kesatuan masyarakat hukum. Hanya sebagian elemen pemerintah yang memandang
desa secara utuh dan mengakui desa sebagai subyek hukum. Kementerian/Lembaga pada
umumnya tidak mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, subyek hukum
maupun organisasi pemerintahan. Bappenas, Kementerian PU, dan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan tidak menggunakan desa, melainkan menggunakan perdesaan, dan secara
spesifik pembangunan perdesaan. Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan RPJPMN 2009-2014 serta UU No. 17/2007 tentang RPJP
2005-2025 – yang merupakan karya besar Bappenas – mempunyai satu bab tentang
Pembangunan Perdesaan, yang lebih banyak bicara tentang perdesaan daripada desa.
RPJMN dan RPJP ini sama sekali tidak melihat desa ataupun masyarakat adat sebagai sebuah
entitas, basis dan hulu penghidupan dan kehidupan masyarakat. Beberapa kementerian lain

juga memakai desa, misalnya Kementerian Kesehatan mempunyai “desa siaga”, Kementerian
Kehutanan punya “hutan desa”, Kementerian Kelautan dan Perikanan bermain di “desa
pesisir” atau “desa nelayan”, Kementerian ESDM mempunyai “desa mandiri energi”,
Kementerian Pertanian memiliki “desa mandiri pangan”, Kementerian Pariwisata mampunyai
mainan “desa wisata”. Tetapi konsep desa yang dimiliki oleh beberapa Kementerian ini
menyebut desa dalam pengertian lembaga-lembaga dan masyarakat sebagai penerima
manfaat program-program mereka, bukan sebagai kesatuan masyarakat hukum atau
organisasi pemerintahan.
Cara pandang desa sebagai masyarakat itulah yang melahirkan pemberdayaan
masyarakat serta Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari berbagai kementerian, yang
diberikan bukan kepada desa melainkan kepada masyarakat. Skema BLM itu bisa kita lihat
dalam alur uang dari pusat ke daerah dan desa. Pertama, dana yang mengalir melalui
mekanisme transfer daerah dan kedua dana yang mengalir melalui skema belanja pusat di
daerah. Arus keuangan yang turun ke desa dalam bentuk transfer daerah mengalir dalam
bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum), DBH (Dana Bagi Hasil) dan
dana penyesuaian. Aliran dana-dana tersebut kemudian tersatukan ke dalam satu pintu
APBD. Namun yang mengalir ke desa hanya berbentuk ADD. Sementara, untuk aliran fiskal
yang mengalir ke masyarakat (BLM) justru lebih banyak. BLM tersebut bersumber pada tiga
pintu yaitu melalui pintu; (1) Kementerian/Lembaga yang mengalir ke SKPD dalam bentuk
dana dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan (TP) dan dana vertikal yang mengalir ke
lembaga-lembaga vertikal pemerintahan. (2) Kementerian/lembaga untuk program Nasional
seperti PNPM, BOS dan Jamkesmas. (3) subsidi untuk komoditi seperti pupuk, listrik, BBM
dan pangan.
Berbagai BLM yang masuk ke desa membuat desa menjadi pasar (outlet) proyek. Setiap
proyek yang datang dari Jakarta mempunyai rezim sendiri yang tidak menyatu pada sistem
pemerintahan, perencanaan dan keuangan desa. Proses ini seringkali membuat hasil
perencanaan warga yang tertuang dalam RPJM Desa menjadi terabaikan. Namun karena
masyarakat desa terus membutuhkan pembangunan maka tidak pernah ada anggapan
bahwa proyek yang datang ke desa tidak sesuai. Uang adalah berkah atau rezeki. Mereka
cerdik dalam membuat siasat lokal, termasuk siasat mengintegrasikan PNPM Mandiri ke
dalam perencanaan desa. Pada awalnya PNPM melakukan perencanaan proyek secara
terpisah dengan mekanisme reguler yang telah berlangsung di desa, sehingga di desa ada
dua perencanaan pembangunan. Tetapi seiring banyaknya kritik yang masuk, PNPM mulai
merujuk dokumen perencanaan desa dan juga ikut berproses dalam Musrenbang Desa. Tim
manajemen PNPM Mandiri juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa baik dari
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Meskipun dana PNPM Mandiri tidak masuk ke
APB Desa, tetapi setiap desa membuat perencanaan sampai laporan yang menyantumkan
dana PNPM sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
Kehadiran BLM di desa tidak mencerminkan sebuah community driven development
(CDD) secara sempurna melainkan lebih tampak sebagai money driven development (MDD).
Uang merupakan bentuk komitmen konkret pemerintah menolong masyarakat desa,
sekaligus sebagai sarana intervensi dan mobilisasi terhadap masyarakat untuk aksi kolektif
yang menyokong kesejahteraan. CDD sebenarnya identik dengan emansipasi lokal (inisiatif
dan gerakan lokal) mengembangkan potensi ekonomi lokal yang bisa menjadi sumber
penghidupan bagi warga desa secara berkelanjutan. Tetapi yang terjadi, CDD yang
dikombinasikan dengan skema BLM melalui tugas pembantuan, dijalankan pemerintah

dengan cara menyediakan dana di level kecamatan yang kemudian mengundang desa untuk
menyampaikan usulan guna mengambil dana tersebut. Pada level yang mikro di di desa,
dana BLM merupakan perangsang dan instrumen mobilisasi partisipasi masyarakat, sekaligus
merangsang masyarakat untuk membentuk kelompok guna menerima dana. Sebaliknya,
masyarakat masih tetap enggan berpartisipasi dalam musrenbang reguler, sebab agenda
rutin ini tidak jelas menghasilkan uang perangsang.
Meskipun di atas kertas kepala desa beserta elite desa tidak mempunyai kewenangan
mengontrol penggunaan dana PNPM, tetapi intervensi elite terhadap PNPM tidak bisa
dihindari. Penyelenggaraan musyawarah desa, pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa
(TPKD), penyusunan program sampai dengan alokasi dana tidak lepas dari campur tangan
kepala desa. Tindakan kepala desa ini memang beralasan. Para kepala desa mengatakan
bahwa dirinya adalah penanggungjawab seluruh apa yang terjadi di desa, dan tidak mungkin
penguasa desa itu hanya menjadi penonton pasif. Mungkin terlalu dini untuk mengatakan
bahwa tindakan kepala desa ini sebagai bentuk penyerobotan (capture), tetapi setidaknya
kepala desa melakukan tindakan politik sebagai siasat lokal yang mengarahkan dana PNPM
untuk mendukung perencanaan desa yang telah dibangun.
Kepala desa berkepentingan dalam membentuk TPKD dan kelompok-kelompok
penerima manfaat program. Satu hal yang kasat mata, TPKD ditentukan dalam musyawarah
dengan cara memilih orang-orang yang sudah biasa kelihatan aktif dalam berbagai kegiatan
sosial di desa. Kepala desa tidak mau bertaruh dengan kegagalan jika memberikan
kepercayaan pada orang-orang baru untuk mengurus BLM. Tetapi tidak semua kepala desa
bertindak seperti itu. Ada juga laporan tentang tindakan pembentukan TPKD dan kelompok
yang dilakukan secara tidak transparan karena kepentingan pribadi pada elite desa.
BLM selalu menghadapi dilema dalam membentuk dan merawat kelompok. BLM tidak
mengakui dan menggunakan institusi lokal yang sudah ada, tetapi membentuk kelompokkelompok baru mulai dari Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) sampai kelompok-kelompok
kecil. Kelompok-kelompok ad hoc perlu dibentuk BLM sebagai saluran dana sekaligus
sebagai tempat untuk belajar dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Tetapi
pembentukan kelompok baru ini termasuk dalam kategori pendekatan imposisi yang tidak
melakukan rekognisi atas institusi-institusi lokal yang sudah ada.
Kelompok-kelompok ad hoc itu adalah institusi yang prematur. Model pendekatan
kelompok dalam pemberian bantuan mencerminkan sebuah imposisi (dipaksakan) secara
instan, sehingga pembentukan kelompok dilakukan bukan berdasar pada emansipasi lokal,
tetapi karena dituntut kepentingan untuk memperoleh dana BLM. Sepanjang program dan
uang masih berjalan, kelompok-kelompok itu akan tetap terpelihara. Tetapi kalau program
dan uang sudah tidak ada, maka kelompok-kelompok itu akan mati dengan sendirinya,
sebagaimana kelompok-kelompok yang dibentuk oleh berbagai kementerian pada masa
lalu. Setiap program selalu meninggalkan dan menitipkan kelompok kepada desa. Bagi
kepala desa, hal itu adalah beban. Kepala desa biasa bertindak sebagai orang tua asuh atas
kelompok-kelompok ad hoc bentukan pemerintah. Kalau desa mampu, maka kelompok itu
akan dirawat, tetapi kalau desa tidak mampu maka kelompok itu dibiarkan mati dengan
sendirinya.
BLM selalu mengandung dilema ketika berhadapan dengan orang miskin. Di satu sisi
dana PNPM maupun PUAP dimaksudkan untuk mengentaskan orang miskin, tetapi di sisi
lain pemberian dana bergilir kepada orang miskin selalu rentan macet. Para elite lokal

umumnya mengklaim sangat paham perilaku orang per orang di desa sehingga tidak berani
mengambil risiko kemacetan atau kegagalan dengan memberikan dana SPP kepada kaum
miskin, dan karena itu dana bergulir lebih banyak diberikan kepada kaum perempuan yang
sudah mempunyai usaha agar proses pengembalian dana kredit menjadi lancar dan dana
bergulir lebih cepat dan membesar. Dana UPK dengan cepat menjadi besar di setiap
kecamatan, kabupaten dan bahkan secara nasional karena ditempuh dengan cara membatasi
akses kaum perempuan miskin.
Argumen itu juga paralel dengan studi SMERU (2010) tentang dampak PNPM Mandiri
Perdesaan di Sumatera Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara. Secara umum, studi ini
menemukan bahwa PNPM-Perdesaan sudah dijalankan dengan baik. Untuk program open
menu, hampir semua desa memanfaatkannya untuk pembangunan infrastruktur. Namun,
hanya sebagian kecil program SPP-PNPM betul-betul bisa dimanfaatkan oleh warga miskin.
Terkait kemiskinan, terjadi penurunan kemiskinan dengan tingkat yang bervariasi di hampir
semua wilayah penelitian. Hanya saja, untuk isu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas,
ada perbedaan besar antara apa yang terjadi di dalam program dan di luar program.
Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas berjalan dengan sangat baik dalam pelaksanaan
PNPM-Perdesaan. Namun, di luar PNPM, yaitu dalam pemerintahan desa atau dalam
pelaksanaan program selain PNPM-Perdesaan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas
tetap rendah. Pemberdayaan masyarakat juga tidak berjalan dengan baik, yang bisa dilihat
dari kenyataan bahwa hampir tidak ada proyek PNPM yang bersesuaian dengan kebutuhan
utama warga miskin.
c.

Desa Baru

1.

Desa Maju, Kuat, Mandiri dan Demokratis

UU Desa tidak melawan dan menantang tradisionalisme (kearifan lokal, adat istiadat)
melainkan menantang ketertinggalan, keterbelakangan dan kemiskinan. Untuk menantang
kesenjangan struktural itu, UU Desa mengedepakan visi kemajuan desa. Kemajuan desa, atau
desa maju, bukan dalam pengertian modernisasi atau westernisasi, bukan juga mengubah
seluruh desa menjadi kota atau menjadi kelurahan. Menurut teori modernisasi, tradisi adat
merupakan kebiasaan kuno (kolot) dan menjadi penghambat pembangunan, sehingga harus
dimodernisasi agar membuahkan kemajuan.
Dihadapkan pada konteks kekinian, pandangan yang melemahkan adat itu tidak
relevan. Kini semangat lokalisasi (hijrah ke ranah lokal) merupakan sebuah manifesto global
yang setara dengan modernisasi dan globalisasi. Di tengah globalisasi, orang juga rindu
dan mencari kearifan lokal yang dihadirkan oleh adat. Adat tidak lagi dipahami sebagai
kebiasaan lama yang kolot, tetapi dipahami sebagai nilai-nilai dan kearifan lokal serta
prakarsa baru entitas lokal yang adaptif terhadap perubahan, yang di dalamnya
mengandung roh dan jati diri sebagai benteng atas gempuran globalisasi.
Karena itu ada sebuah spirit dalam UU Desa, bahwa desa harus semakin maju tetapi
tidak meninggalkan tradisi, dan tetap merawat tradisi tetapi tidak ketinggalan jaman. Tradisi
merupakan merupakan roh kehidupan dan sekaligus menjadi infrastruktur sosial bagi
kebaikan pembangunan dan pemerintahan. Bruce Mitchell (1994), berdasarkan hasil studinya
tentang pembangunan desa di Bali, mengambil kesimpulan bahwa kearifan lokal dan
struktur pemerintahan tradisional Bali, yang mengutamakan kerjasama, konsensus dan

keseimbangan, telah memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan desa yang
berkelanjutan.
Karena itu ekspresi, revitalisasi dan representasi tradisi lokal menjadi sangat penting
dalam agenda pemberdayaan desa sesuai semangat UU Desa. Sedangkan frasa kemajuan
desa (desa maju) dapat dimaknai sebagai transformasi atau perubahan menuju kehidupan
dan penghidupan desa yang lebih baik. Tolok ukur kemajuan desa antara lain ketersediaan
sarana dan prasarana desa yang lebih baik, pelayanan dasar yang semakin baik, melek
informasi dan teknologi, ekonomi yang menguat, kualitas hidup manusia yang kian
meningkat, dan lain-lain.
Desa maju juga paralel dengan desa kuat dan desa mandiri. Desa kuat dan desa
mandiri, keduanya menjadi visi-misi UU Desa, merupakan dua sisi mata uang. Di dalam desa
kuat dan desa mandiri terkandung prakarsa lokal, kapasitas, bahkan pada titik tertinggi
adalah desa yang berdaulat secara politik. Konsep desa kuat senantiasa diletakkan dalam
satu tarikan nafas dengan daerah kuat dan negara kuat. Negara kuat bukan berarti
mempunyai struktur yang besar dan berkuasa secara dominan terhadap semua aspek
kehidupan. Otonomi dan kapasitas merupakan tolok ukur negara kuat. Negara otonom
adalah negara yang sanggup mengambil keputusan secara mandiri, sekaligus kebal dari
pengaruh berbagai kelompok ekonomi politik maupun kekuatan global. Kapasitas negara
terkait dengan kemampuan negara menggunakan alat-alat kekerasan dan sistem pemaksa
untuk menciptakan law and order (keamanan, keteraturan, ketertiban, ketentraman, dan
sebagainya), mengelola pelayanan publik dan pembangunan untuk fungsi welfare
(kesejahteraan), serta melakukan proteksi terhadap wilayah, tanah air, manusia, masyarakat
maupun sumberdaya alam.
Negara kuat adalah impian umat manusia, kecuali manusia yang membela ideologi
anti negara. Manusia begitu prihatin jika melihat negara lemah dan negara gagal. Daron
Acemoglu dan James A. Robinson (2014), dalam bukunya Mengapa Negara Gagal,
menegaskan bahwa negara gagal vs negara sukses (kuat, makmur) sangat tergantung pada
institusi politik-ekonomi. Negara yang memiliki institusi politik-ekonomi inklusif, cenderung
berpotensi untuk menjadi negara sukses. Sementara negara dengan institusi politikekonomi yang bersifat ekstraktif, cenderung tinggal menunggu waktu untuk terseret ke
dalam jurang kemiskinan, instabilitas politik, dan berujung pada negara gagal.
Argumen itu penting untuk memahami betapa pentingnya satu tarikan nafas antara
negara kuat, daerah kuat, desa kuat, masyarakat kuat, warga kuat. Cara pandang kapasitas
distribusi (power to) secara inklusif, yang berbeda dengan cara pandang akumulasi (baik
akumulasi kekuasaan dan akumulasi ekonomi) yang eksklusif dan ekstraktif, mengajarkan
bahwa negara yang kuat bukanlah terpusat pada institusi-institusi negara di pusat, tetapi
juga disertai oleh daerah kuat, masyarakat kuat, institusi lokal yang kuat, desa kuat, warga
yang kuat (active citizen). Formasi inklusif tentu tidak datang dari atas ke bawah (top down),
tetapi dari bawah dan dari pinggir seperti pesan Nawacita: membangun Indonesia dari
pinggiran, dengan memperkuat daerah dan desa. Kalau negara kuat belum tentu desa kuat,
tetapi kalau desa kuat pasti negara akan kuat.
Apa makna desa kuat dan desa mandiri? Sebagai dua sisi mata uang, antara desa kuat
dan desa mandiri, merupakan sebuah kesatuan organik. Dalam desa kuat terdapat
kemandirian desa, dan dalam desa mandiri terdapat kandungan desa kuat. Kapasitas tentu
merupakan jantung dalam desa kuat dan desa mandiri. Tetapi secara khusus dalam desa

kuat terdapat dua makna penting. Pertama, desa memiliki legitimasi di mata masyarakat
desa. Masyarakat menerima, menghormati dan mematuhi terhadap institusi, kebijakan dan
regulasi desa. Tentu legitimasi bisa terjadi kalau desa mempunyai kinerja dan bermanfaat
secara nyata bagi masyarakat, bukan hanya manfaat secara administratif, tetapi juga manfaat
sosial dan ekonomi. Kedua, desa memperoleh pengakuan dan penghormatan (rekognisi)
dan kepercayaan dari pihak negara (institusi negara apapun), pemerintah daerah,
perusahaan, dan lembaga-lembaga lain.
Jika mereka meremehkan desa, misalnya
menganggap desa tidak mampu atau desa tidak siap, maka desa itu masih lemah. Rekognisi
itu tidak hanya di atas kertas sebagaimana pesan UU Desa, tetapi juga diikuti dengan sikap
dan tindakan konkret yang tidak meremehkan tetapi memercayai.
Desa yang demokratis serupa dengan makna “rakyat berdaulat secara politik”.
Demokrasi merupakan keharusan dalam UU Desa, sekaligus keharusan dalam
penyelenggaraan desa. Jika rekognisi dan subsidiaritas merupakan solusi terbaik untuk
menata ulang hubungan desa dengan negara, maka demokrasi merupakan solusi terbaik
untuk menata ulang hubungan antara desa dengan warga atau antara pemimpin desa
dengan warga masyarakat. Rekognisi, subsidiaritas dan demokrasi merupakan satu kesatuan
dalam UU Desa. Rekognisi dan subsidiaritas, seperti halnya desentralisasi, hendak membawa
negara, arena dan sumberdaya lebih dekat kepada desa; sementara demokrasi hendak
mendekatkan akses rakyat desa pada negara, arena dan sumberdaya. Tanpa demokrasi,
rekognisi-subsidiaritas dan kemandirian desa hanya akan memindahkan korupsi, sentralisme
dan elitisme ke desa. Sebaliknya, demokrasi tanpa rekognisi-subsidiritas hanya akan
membuat jarak yang jauh antara rakyat dengan arena, sumberdaya dan negara.
2.

Hakekat Desa

Desa bukan sekadar rezim/sistem pemerintahan. Bukan pula hanya sekadar wilayah
administratif, wilayah dan lokasi pembangunan, pemukiman penduduk, atau unit
masyarakat. Desa juga sebagai bangunan sosiologis, atau bisa juga disebut sebagai basis
sosial bagi masyarakat. Romo Driyarkara, misalnya, mengatakan bahwa desa adalah kesatuan
organik yang bulat.
Sebagai sebuah kesatuan organik, desa memiliki masyarakat, masyarakat memiliki
desa. Desa memiliki masyarakat berarti desa ditopang oleh institusi lokal atau modal sosial.
Dalam UU Desa hal ini tercermin pada asas kekeluargaan, kebersamaan dan
kegotongroyongan. Sementara masyarakat memiliki desa bisa disebut juga sebagai tradisi
berdesa, atau masyarakat menggunakan desa sebagai basis dan arena bermasyarakat,
bernegara, berpolitik atau berpemerintahan oleh masyarakat.
Berdesa juga berarti memandang dan memperlakukan desa laksana “negara kecil”,
sebab desa memiliki wilayah, kekuasaan, pemerintahan, tatanan, masyarakat, sumberdaya
lokal dan lain-lain. Sebagai negara kecil desa berfungsi sebagai basis sosial, basis politik,
basis pemerintahan, basis ekonomi, basis budaya dan basis keamanan. Semua itu bisa
disebut sebagai basis kehidupan dan penghidupan. Basis ini merupakan fondasi. Jika fondasi
negara kecil ini kuat maka bangunan besar atau negara besar yang bernama NKRI akan
menjadi lebih kokoh. Sebagai basis sosial, desa merupakan tempat menyemai dan merawat
modal sosial (kohesi sosial, jembatan sosial, solidaritas sosial dan jaringan sosial) sehingga
desa mampu bertenaga secara sosial. Sebagai basis politik, desa menyediakan arena
kontestasi politik bagi kepemimpinan lokal, sekaligus arena representasi dan partisipasi

warga dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan kalimat lain, desa menjadi
arena bagi demokratisasi lokal yang paling kecil dan paling dekat dengan warga. Sebagai
basis pemerintahan, desa memiliki organisasi dan tatapemerintahan yang mengelola
kebijakan, perencanaan, keuangan dan layanan dasar yang bermanfaat untuk warga. Sebagai
basis ekonomi, desa sebenarnya mempunyai aset-aset ekonomi (hutan, kebun, sawah,
tambang, sungai, pasar, lumbung, perikanan darat, kerajinan, wisata, dan sebagainya), yang
bermanfaat untuk sumber-sumber penghidupan bagi warga. Sudah banyak contoh yang
memberi bukti-bukti tentang identitas ekonomi yang memberikan penghidupan bagi warga:
desa cengkeh, desa kopi, desa vanili, desa keramik, desa genting, desa wisata, desa ikan,
desa kakao, desa madu, desa garam, dan lain-lain
Hakekat desa sebagai basis kehidupan dan penghidupan itu ditemukan dalam lintasan
sejarah. Banyak cerita yang memberikan bukti bahwa desa bermakna dan bermanfaat bagi
warga dan republik. Buku Soetardjo Kartohadikoesoemo (1954) telah banyak membeberkan
peran dan manfaat desa bagi banyak orang di masa lalu, seperti menjaga keamanan desa,
mengelola persawahan dan irigasi, penyelesaian sengketa, pendirian sekolah-sekolah rakyat
dan sekolah dasar, dan masih banyak lagi. Dalam hal hukum dan keadilan, studi Bank Dunia
menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak memilih kepala desa (42 persen) dan tokoh
masyarakat (35 persen) ketimbang pengadilan (4 persen) dalam menyelesaikan masalahnya
(Bank Dunia, Justice for Poor, 2007). Pengalaman ini yang menjadi salah satu ilham bagi
Suhardi Suryadi dan Widodo Dwi Saputro (2007) menggagas dan mempromosikan balai
mediasi desa, sebagai salah satu alternatif yang paling layak untuk melibatkan masyarakat
dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Gagasan tentang community justice
sytem berbasis desa ini memang berasalan karena sejarah telah membuktikan bahwa
desa/masyarakat adat memiliki akar sosial-budaya yang secara adil menyelesaikan sengketa
secara lokal.

3.

Desa Sebagai Masyarakat Berpemerintahan

Kedudukan (posisi) desa dalam bangunan besar tatanegara Indonesia, sekaligus relasi antara
negara, desa dan warga merupakan jantung persoalan UU Desa. Jika regulasi sebelumnya
menempatkan desa sebagai pemerintahan semu bagian dari rezim pemerintahan daerah,
dengan asas desentralisasi-residualitas, maka UU Desa menempatkan desa dengan asas
rekognisi-subsidiaritas.
Rekognisi memang tidak lazim dibicarakan dalam semesta teori hubungan pusat dan
daerah; ia lebih dikenal dalam pembicaraan tentang multikulturalisme. Dalam masyarakat
multikultur, senantiasa menghadirkan perbedaan dan keragaman identitas baik suku, agama,
warna kulit, seks dan lain-lain. Bahkan juga menghadirkan pemilahan antara mayoritas versus
minoritas, dimana kaum minoritas sering menghadapi eksklusi secara sosial, budaya,
ekonomi dan politik. Kaum minoritas merasa menjadi warga negara kelas dua yang tidak
memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan kaum mayoritas. Karena menghadapi
eksklusi, kelompok atau komunitas yang berbeda maupun kaum minoritas memperjuangkan
klaim atas identitas, sumberdaya, legitimasi dan hak. Tindakan negara menghadapi klaimklaim itu menjadi isu penting dalam pembicaraan tentang rekognisi.

Meskipun rekognisi lahir dari konteks multikulturalisme, tetapi ia terkait dengan
keadilan, kewargaan dan kebangsaan; bahkan mempunyai relevansi dengan desentralisasi.
Pada titik dasar, rekognisi terletak pada jantung kontestasi ganda di seputar kewargaan, hak,
politik identitas, klaim redistribusi material dan tuntutan akan kerugian masa silam yang
harus diakui dan ditebus (Janice McLaughlin, Peter Phillimore dan Diane Richardson, 2011).
Kontestasi klaim inilah yang menjadi salah satu alasan lahirnya konsep desentralisasi
asimetris di banyak negara, termasuk Indonesia, yang melahirkan otonomi khusus bagi Aceh
dan Papua serta keistimewaan bagi Yogyakarta. Dengan kalimat lain, desentralisasi asimetris
untuk tiga daerah itu, yang berbeda dengan daerah-daerah lain, karena dilandasi oleh
rekognisi terhadap perbedaan dan keragaman.
Dalam konteks multikultural itu, beragam pengertian rekognisi hadir. Charles Taylor
(1992), misalnya, memahami rekognisi dalam dua pengertian: “politik universalisme”, yakni
proteksi terhadap otonomi individu, kelompok atau komunitas dengan cara menjamin hakhak mereka; serta “politik perbedaan”, yakni proteksi terhadap identitas individu, kelompok
atau komunitas dengan cara menghormati dan membolehkan mereka melindungi
budayanya. Axel Honneth (1996) secara sederhana memahami rekognisi dalam dua
pengertian, yakni: (a) menghormati kesamaan status dan posisi; (b) menghargai
keberagaman atau keunikan. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan sosial. Bagi
Honneth, keadilan sosial harus memasukkan provisi ruang bebas bagi setiap individu hadir
dalam ruang publik tanpa rasa malu. Lebih radikal lagi, Nancy Fraser (1996) melihat
rekognisi dalam konteks perjuangan politik untuk melawan ketidakadilan. Tujuan rekognisi
bukan sekadar memberikan pengakuan, penghormatan dan afirmasi terhadap identitas
kultural yang berbeda, tetapi yang lebih besar adalah keadilan sosial ekonomi. Bagi Fraser,
rekognisi harus disertai dengan redistribusi. Rekognisi kultural semata hanya mengabaikan
redistribusi sosial-ekonomi sebagai obat ketidakadilan sosial dan perjuangan politik. Karena
itu rekognisi dimengerti untuk mencapai keadilan budaya (cultural justice), dan redistribusi
untuk menjamin keadilan ekonomi (economic justice).
Dalam belantara teori dan praktik rekognisi, desa dan desa adat, hampir tidak dikenal.
Rekognisi umumnya mengarah pada daerah-daerah khusus (seperti Quebec di Canada
maupun Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara di Inggris Raya), masyarakat adat (indigenous
people), kelompok-kelompok minoritas, Afro Amerika, gender, kelompok-kelompok budaya
atau identitas tertentu yang berbeda, dan sebagainya. Namun dalam konteks Indonesia,
desa atau yang disebut dengan nama lain, sangat relevan bagi rekognisi. Pertama, desa atau
yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat merupakan
entitas yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah. Kedua, desa
atau yang disebut dengan nama lain merupakan entitas yang sudah ada sebelum NKRI lahir
pada tahun 1945, yang sudah memiliki susunan asli maupun membawa hak asal-usul. Ketiga,
desa merupakan bagian dari keragaman atau multikulturalisme Indonesia yang tidak serta
merta bisa diseragamkan. Keempat, dalam lintasan sejarah yang panjang, desa secara
struktural menjadi arena eksploitasi terhadap tanah dan penduduk, sekaligus diperlakukan
secara tidak adil mulai dari kerajaan, pemerintah kolonial, hingga NKRI. Kelima, konstitusi
telah memberikan amanat kepada negara untuk mengakui dan menghormati desa atau yang
disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya.
Siapa yang melakukan rekognisi terhadap desa? Apa makna rekognisi? Apa yang
direkognisi? Bagaimana melakukan rekognisi? Sejumlah pertanyaan ini merupakan persoalan

desain institusional rekognisi. Memang teorisasi tentang desain institusional rekognisi tidak
selengkap teorisasi desentralisasi. Tindakan rekognisi bersifat kontekstual, dan juga
tergantung pada hasil negosiasi antara negara dengan pihak yang menuntut rekognisi.
Rekognisi yang mewarnai desentralisasi asimetris terhadap DKI Jakarta, Aceh, Papua dan
Yogyakarta sungguh berbeda, bersifat kontekstual dan merupakan hasil negosiasi antara
pusat dengan daerah. Otonomi khusus untuk Papua dan Aceh, misalnya, disertai redistribusi
ekonomi (dana otonomi khusus dan dana bagi hasil SDA yang berbeda) sebagai bentuk
jawaban atas ketidakadilan ekonomi yang menimpa dua daerah tersebut.
Rekognisi terhadap desa yang dilembagakan dalam UU Desa tentu bersifat
kontekstual, konstitusional, dan merupakan hasil dari negosiasi politik yang panjang antara
pemerintah, DPR, DPD dan juga desa. Sesuai amanat konstitusi negara (presiden, menteri,
lembaga-lembaga negara, tentara, polisi, kejaksaan, perbankan, dan lembaga-lambaga lain),
swasta atau pelaku ekonomi, maupun pihak ketiga (LSM, perguruan tinggi, lembaga
internasional dan sebagainya) wajib melakukan pengakuan dan penghormatan terhadap
keberadaan (eksistensi) desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Eksistensi desa dalam hal
ini mencakup hak asal-usul (bawaan maupun prakarsa lokal yang berkembang) wilayah,
pemerintahan, peraturan maupun pranata lokal, lembaga-lembaga lokal, identitas budaya,
kesatuan masyarakat, prakarsa desa, maupun kekayaan desa. Konsep mengakui dan
menghormati berarti bukan campur tangan (intervensi), memaksa dan mematikan institusi
(tatanan, organisasi, pranata, kearifan) yang sudah ada, melainkan bertindak memanfaatkan,
mendukung dan memperkuat institusi yang sudah ada. Ada beberapa contoh tindakan yang
bertentangan dengan asas pengakuan dan penghormatan (rekognisi) seperti: pemerintah
mengganti nagari atau sebutan lain dengan sebutan desa; pemerintah maupun swasta
menjalankan proyek pembangunan di desa tanpa berbicara atau tanpa memperoleh
persetujuan desa; pihak luar membentuk kelompok-kelompok masyarakat desat anpa
persetujuan desa; penggantian lembaga pengelola air desa menjadi P3A kecuali subak di
Bali; penggantian sistem dan kelembagaan keamanan lokal menjadi polisi masyarakat,
pejabat menuding desa melakukan subversi ketika desa membentuk Sistem Informasi Desa
secara mandiri, dan lain-lain.
Rekognisi bukan saja mengakui dan menghormati terhadap keragaman desa,
kedudukan, kewenangan dan hak asal-usul maupun susunan pemerintahan, namun UU Desa
juga melakukan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD.
Di satu sisi rekognisi dimaksudkan untuk mengakui dan menghormati identitas, adat-istiadat,
serta pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk keadilan kultural. Di sisi lain
redistribusi uang negara kepada desa merupakan resolusi untuk menjawab ketidakailan
sosial-ekonomi karena intervensi, eksploitasi dan marginalisasi yang dilakukan oleh negara.
Bahkan UU Desa juga melakukan proteksi terhadap desa, bukan hanya proteksi kultural,
tetapi juga proteksi desa dari imposisi dan mutilasi yang dilakukan oleh supradesa, politisi
dan investor.
Penerapan asas rekognisi tersebut juga disertai dengan asas subsidiaritas. Asas
subsidiaritas berlawanan dengan asas residualitas yang selama ini diterapkan dalam UU No.
32/2004. Asas residualitas yang mengikuti asas desentralisasi menegaskan bahwa seluruh
kewenangan dibagi habis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan terakhir di
tangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan asas desentralisasi dan residualitas itu, desa
ditempatkan dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota, yang menerima pelimpahan
sebagian (sisa-sisa) kewenangan dari bupati/walikota.

Prinsip subsidiaritas menegaskan bahwa dalam semua bentuk koeksistensi manusia,
tidak ada organisasi yang harus melakukan dominasi dan menggantikan organisasi yang
kecil dan lemah dalam menjalankan fungsinya. Sebaliknya, tanggungjawab moral lembaga
sosial yang lebih kuat dan lebih besar adalah memberikan bantuan (dari bahasa Latin,
subsidium afferre) kepada organisasi yang lebih kecil dalam pemenuhan aspirasi secara
mandiri yang ditentukan pada level yang lebih kecil-bawah, ketimbang dipaksa dari atas
(Alessandro Colombo, 2012). Dengan kalimat lain, subsidiarity secara prinsipil menegaskan
tentang alokasi atau penggunaan kewenangan dalam tatanan politik, yang notabene tidak
mengenal kedaulatan tunggal di tangan pemerintah sentral. Subsidiaritas terjadi dalam
konteks transformasi institusi, sering sebagai bagian dari tawar-menawar (bargaining) antara
komunitas/otoritas yang berdaulat (mandiri) dengan otoritas lebih tinggi pusat. Prinsip
subsidiarity juga hendak mengurangi risiko-risiko bagi subunit pemerintahan atau komunitas
bawah dari pengaturan yang berlebihan (overruled) oleh otoritas sentral. Berangkat dari
ketakutan akan tirani, subsidiarity menegaskan pembatasan kekuasaan otoritas sentral
(pemerintah lebih tinggi) dan sekaligus memberi ruang pada organisasi di bawah untuk
mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan secara mandiri (Christopher Wolfe,
1995; David Bosnich, 1996; Andreas Føllesdal, 1999).
Dengan bahasa yang berbeda, saya memberikan tiga makna subsidiaritas. Pertama,
urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal lebih baik ditangani
oleh organisasi lokal, dalam hal ini desa, yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan
kalimat lain, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan
keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa.
Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan
menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undangundang. Dalam penjelasan UU No. 6/2014 subsidiaritas mengandung makna penetapan
kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa. Penetapan itu berbeda dengan
penyerahan, pelimpahan atau pembagian yang lazim dikenal dalam asas desentralisasi
maupun dekonsentrasi. Sepadan dengan asas rekognisi yang menghormati dan mengakui
kewenangan asal-usul desa, penetapan ala subsidiaritas berarti UU secara langsung
menetapkan sekaligus memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan desa tanpa
melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten/kota.
Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap
kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa.
Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan
desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tindakan ini sejalan
dengan salah satu tujuan penting UU No. 6/2014, yakni memperkuat desa sebagai subyek
pembangunan, yang mampu dan mandiri mengembangkan prakarsa dan aset desa untuk
kesejahteraan bersama.
Kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas itu menghasilkan definisi desa dalam
UU Desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya:
Desa adalah desa 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.

Desa, atau yang disebut dengan nama lain, mempunyai karakteristik yang berlaku
umum di seluruh Indonesia. Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai
karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh
adat terhadap organisasi dan sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal,
dan kehidupan sosial budaya. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi
pengaturan hidup bersama atau kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara
turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa
Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal.
Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa
Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah
sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan
identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), UU No. 6/2014
tentang Desa menempatkan Desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat
berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self
government). Namun pengertian itu menghadirkan debat antara perspektif-rezim
pemerintahan dan pemerintahan lokal yang mengacu pada Pasal 18 ayat (7) dengan
perspektif-rezim desa dan masyarakat berpemerintahan yang mengacu pada Pasal 18 B
ayat (2).
Sesuai dengan UU No. 6/2014, Desa memiliki empat domain dan kewenangan:
pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat desa. Inilah yang melahirkan perspektif desa yang melihat bahwa desa adalah
entitas atau kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat). Secara historis,
sebelum lahir pemerintahan NKRI, desa sudah secara mandiri menjalakan pemerintahan
(mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat) seperti air, sawah, irigasi,
hutan, kebun, keamanan, ketenteraman, kekayaan desa, hubungan sosial dan lain-lain.
Perspektif desa (yang melihat pemerintahan dari sisi desa) tentu berbeda dengan
perspektif pemerintahan (yang melihat desa dari sisi pemerintahan), yakni melihat desa
sebagai bagian dari pemerintahan, atau melihat bahwa pusat, provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan dan desa/kelurahan merupakan struktur hirarkhis dalam pemerintahan NKRI.
Pemerintahan bekerja di bawah kendali Presiden yang mengalir secara hirarkhies dan top
down dari atas sampai ke tingkat desa.
Menurut perspektif pemerintahan, desa merupakan organisasi pemerintahan yang
paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Paling “kecil”
berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mampunyai
cakupan atau ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota,
provinsi maupun pusat. Paling “bawah” berarti desa menempati susunan atau lapisan
pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Namun “bawah” bukan berarti desa merupakan bawahan kabupaten/kota, atau
kepala desa bukan bawahan bupati/walikota.
Desa tidak berkedudukan sebagai
pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 200 UU No. 32/2004. Menurut UU No. 6/2014, desa berkedudukan
dalam wilayah kabupaten/kota. Hal ini sama sebangun dengan keberadaan kabupaten/kota
dalam wilayah provinsi.

“Bawah” juga berarti bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang
berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi
masyarakat sehari-hari. Istilah “bawah” itu juga mempunyai kesamaan dengan istilah “depan”
dan “dekat”. Istilah “depan” berarti bahwa desa berhubungan langsung dengan warga
masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan
maupun kemasyarakatan. Sebagian besar warga masyarakat Indonesia selalu datang kepada
pemerintah desa setiap akan memperoleh pelayanan maupun menyelesaikan berbagai
masalah sosial. Karena itu pemerintah dan perangkat desa, yang berbeda dengan
pemerintah dan perangkat daerah, harus siap bekerja melayani masyarakat selama 24 jam
tanpa henti, tidak mengenal cuti dan liburan. Sedangkan istilah “dekat” berarti bahwa secara
administratif dan geografis, pemerintah desa dan warga masyarakat mudah untuk saling
menjangkau dan berhubungan. Secara sosial, “dekat” berarti bahwa desa menyatu dengan
denyut kehidupan sosial budaya sehari-hari masyarakat setempat.
Dua perspektif itu saling bersinggungan dan beririsan. Namun sesuai pertimbangan
konstitusional, historis dan sosiologis, porsi desa sebagai self governing community jauh
lebih besar dan kuat daripada porsi desa sebagai local self government. Ingat bahwa UU No.
6/2014 adalah Undang-undang Desa, bukan Undang-undang tentang Pemerintahan Desa.
Desa sebagai self governing community sangat berbeda dengan pemerintahan formal,
pemerintahan umum maupun pemerintahan daerah dalam hal kewenangan, struktur dan
perangkat desa, serta tatakelola pemerintahan desa. Sesuai dengan asas rekognisi dan
subsidiaritas, desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal
berskala desa, yang tentu sangat berbeda dengan kewenangan pemerintah daerah. Dalam
hal tatapemerintahan, desa memiliki musyawarah desa, sebagai sebuah wadah kolektif
antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasayarakatan, lembaga
adat dan komponen-komponen masyarakat luas, untuk menyakapati hal-hal strategis yang
menyangkut hajat hidup desa. Musyawarah desa juga merupakan bangunan demokrasi
asosiatif, demokrasi inklusif, demokrasi deliberatif dan demokrasi protektif. Sedangkan dari
sisi perangkat, desa ditangani oleh perangkat yang berasal dan berbasis masyarakat, yang
bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kalau desa dianggap sebagai pemerintahan konvensional,
maka seharusnya seluruh perangkat desa – yang memakai seragam Kemendagri – berstatus
sebagai PNS. Demikian juga dengan pelaksanaan pembangunan sampai Badan Usaha Milik
Desa, yang tidak hanya berbasis pada pemerintah desa, tetapi dikelola secara kolektif antara
pemerintah desa dan masyarakat desa. Semua ini memberikan gambaran bahwa karakter
desa sebagai self governing community jauh lebih besar dan kuat.

Kotak 3:

Ciri khas desa sebagai masyarakat berpemerintahan
(self governing community)
1.

Desa memiliki pemerintahan sendiri yang tidak berbasis pada birokrasi tetapi dibentuk dan
berbasis masyarakat.

2.

Desa merupakan kesatuan organik dan kolektif antara Pemerintah Desa, BPD, lembaga
kemasyarakatan, lembaga adat, dan unsur-unsur masyarakat. Jika menyebut Desa berarti

bukan hanya Pemerintah Desa, tetapi juga mencakup masyarakat;
3.

Desa memiliki kewenangan yang diakui dan ditetapkan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa, bukan diserahkan oleh Pemerintah;

4.

Penyelenggaraan kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat desa harus memperhatikan Undang-undang, prakarsa masyarakat,
kondisi sosial budaya, kearifan lokal dan adat istiadat;

5.

Musyawarah desa menjadi wadah kebersamaan, kolektivitas, partisipasi dan deliberasi BPD,
pemerintah desa dan masyarakat untuk mengambil keputusan hal-hal strategis, termasuk di
dalamnya adalah perencanaan dan penganggaran desa.

6.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat mengutamakan asas kegotong-royongan, kebersamaan,
kekeluargaan dan musyawarah.

7.

Kepala Desa berasal dari Desa setempat, memperoleh mandat dari masyarakat desa
setempat, dan menjadi pemimpin masyarakat.

8.

Perangkat desa diisi oleh warga masyarakat desa setempat dan tidak berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS).

9.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat.

Pada dasarnya daerah dan desa maupun warga masyarakat merupakan bagian dari negara,
yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara memiliki kedaulatan hukum atas
daerah, desa dan warga masyarakat. Tidak ada warga negara yang bebas dari hukum negara.
Dengan demikian, ketika warga sebuah komunitas sepakat mengorganisasikan dirinya ke
dalam kesatuan masyarakat hukum yang disebut dengan istilah desa, kemudian desa itu
menghadirkan kekuasaan lokal (dalam wujud sebagai pemerintah desa), maka desa pun
harus tunduk kepada kedaulatan hukum negara. Pengikat hubungan antara desa dengan
kabupaten/kota adalah aturan-aturan hukum negara yang harus ditaati dan dijalankan oleh
warga desa.
Ketundukan desa dihadapan hukum sungguh berbeda dengan ketundukan desa secara
langsung dihadapan hirarki kekuasaan. Wujud ketundukan Desa dihadapan hukum adalah
bahwa Peraturan Desa, termasuk Perdes Desa Adat, harus tunduk pada norma hukum positif
yang ada diatasnya. Pemerintah Daerah akan mengatur desa berdasarkan hukum (Perda).
Meskipun demikian, sesuai dengan prinsip demokrasi, desa berhak terlibat aktif
mempengaruhi perumusan Perda.
Jika desa dibandingkan dengan daerah tampak berbeda bahwa desa mengandung
unsur ”prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional” yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, frasa
”prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional” mempunyai makna bahwa
keberadaan dan kewenangan desa sudah ada sebelum adanya negara, sebagai warisan masa
lalu dan berkembang dinamis karena prakarsa masyarakat setempat. Dengan demikian
masyarakat membentuk keberadaan desa dan kewenangan desa. Kedua, jika daerah
dibentuk oleh negara dan memperoleh penyerahan (desentralisasi) kewenangan dari
pemerintah pusat, maka keberadaan desa dan kewenangan desa berangkat dari prakarsa
masyarakat dan asal-usul diakui dan dihormati oleh negara.

Desa maupun daerah sama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan
masyarakat hukum adalah organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan. Namun
Daerah otonom sebagai ”kesatuan masyarakat hukum” berbentuk pemerintahan daerah
yang terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD. Dengan demikian pemerintah daerah
merupakan subyek hukum yang merepresentasi-kan daerah, dan kepala daerah
(bupati/walikota) merupakan personifikasi pemerintah daerah. Sedangkan desa ”kesatuan
masyarakat hukum” desa adalah organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan, yang
secara jelas mempunyai batas-batas wilayah serta mempunyai kewenangan untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Karena definisi
ini, desa bukanlah kelompok atau organisasi komunitas lokal (local community) semata, atau
desa bukanlah masyarakat. Namun posisi sebagai organisasi pemerintahan yang melekat
pada desa berbeda dengan posisi pemerintahan desa terendah di bawah camat
sebagaimana dikonstruksi oleh UU No. 5/1979. Pemerintahan desa juga berbeda dengan
pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah tidak mengandung unsur masyarakat,
melainkan perangkat birokrasi.
4.

Kedaulatan, Kewenangan dan Prakarsa Lokal

Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki
kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Apa yang dimaksud dengan
”mengatur” dan ”mengurus” serta apa yang dimaksud dengan ”urusan pemerintahan” dan
”kepentingan masyarakat setempat”. Mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna:
(1)

Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Misalnya desa menetapkan besaran jasa pelayanan air minum yang dikelola BUMDes
Air Bersih; atau desa menetapkan larangan truck besar masuk ke jalan kampung.

(2)

Bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan
pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Sebagai
contoh, karena Posyandu merupakan kewenangan lokal, maka desa bertanggungjawab
melembagakan Posyandu ke dalam perencanaan desa, sekaligus menganggarkan
untuk kebutuhan Posyandu, termasuk menyelesaikan masalah yang muncul.

(3)

Memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan maupun
personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi
sumberdaya kepada penerima manfaat. Sebagai contoh, desa memutuskan alokasi
dana sekian rupiah dan menetapkan personil pengelola Posyandu. Contoh lain: desa
memberikan beasiswa sekolah bagi anak-anak desa yang pintar (berprestasi) tetapi
tidak mampu (miskin).

(4)

Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat public goods yang
telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelayanan publik
merupakan bentuk konkret mengurus.

Jika desa berwenang mengatur, dengan sendirinya desa juga mengurus terhadap halhal yang diatur. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan mengatur dan mengurus terhadap aset
atau ”hak milik” desa. Namun demikian, konsep mengurus tidak mesti merupakan

konsekuensi dari kuasa mengatur atas ”hak milik” tersebut. Mengurus, dalam hal ini, berarti
mengelola atau menjalankan urusan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, atau bisa
juga disebut sebagai ”hak kelola” desa. Hutan desa dapat diambil sebagai contoh. Hutan
desa merupakan ”hak milik” negara. Kementerian Kehutanan merupakan institusi negara
yang mempunyai kuasa/kewenangan mengatur hutan desa. Desa dapat mengelola atau
mengurus hutan desa tersebut dengan cara harus memperoleh izin dari Kementerian
Kehutanan. Dengan kalimat lain, Kementerian Kehutanan ”mengatur” hutan desa sebagai
”hak milik” negara, sedangkan desa berhak ”mengurus” hutan desa sebagai ”hak kelola”
desa. Sebagai pemegang ”hak kelola” hutan desa itu, desa berhak mengambil hasil hutan
dan mengatur pada skala desa, yakni pembagian kepada masyarakat maupun perawatan
hutan, sekaligus juga mematuhi ketentuan aturan yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan.
Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga
fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu: pengaturan (public regulation), pelayanan
publik (public goods) dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Pengaturan merupakan
kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan
larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti
pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain.
Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat
dalam mengakses atau memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta
mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, apa yang disebut urusan
pemerintahan tersebut sudah diatur dan diurus oleh pemerintah, bahkan sudah dibagi habis
kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan UU No. 22/2014 dan undang-undang sektoral lainnya. Apa yang disebut
kepentingan masyarakat setempat sebenarnya juga tercakup sebagai urusan pemerintahan.
Tetapi ada perbedaan khusus antara urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat
setempat. Urusan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan publik kepada warga yang
sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara kepentingan
masyarakat setempat adalah kebutuhan bersama masyarakat yang terkait dengan
penghidupan dan kehidupan sehari-hari masyarakat, muncul dari prakarsa masyarakat,
berskala dan bersifat lokal (setempat), dan terkadang belum tercakup dalam peraturan dan
kebijakan pemerintah.
Ada banyak contoh kepentingan masyarakat setempat. Sungai yang melintasi
antardesa merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten/kota. Tetapi masyarakat beberapa desa di tepian sungai itu mempunyai
kebutuhan menangkap air sungai untuk pengairan sawah dan pengembangan perikanan
darat. Kemudian beberapa desa mengambil prakarsa untuk menangkap (mengalirkan) air
sungai itu dengan persetujuan bupati. Jadilah saluran air yang digunakan masyarakat untuk
mengairi sawah dan kolam ikan darat. Karena itu menangkap air sungai beserta
pengaturannya merupakan kepentingan masyarakat setempat yang menjadi kewenangan
desa.
Contoh lain lagi adalah penyediaan air bersih. Menurut peraturan, penyediaan air
bersih merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Setiap
kabupaten/kota di Indonesia pada umumnya memiliki Perusahaan Air Minum (PAM) sebagai
bentuk bisnis sosial untuk melayani kebutuhan air bersih. Namun PAM Daerah pada

umumnya hanya mampu menjangkau di kawasan perkotaan, yang tidak mampu menjangkau
ke pelosok desa. Warga desa yang mampu umumnya menyediakan air bersih dengan
membuat sumur sendiri. Sementara desa-desa yang kesulitan air, atau warga yang kurang
mampu, mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan air bersih. Meskipun demikian tetap
ada banyak desa yang memiliki sumber mata air sebagai sumberdaya milik bersama, yang
bisa dimanfaatkan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat. Kondisi ini yang
mendorong prakarsa masyarakat untuk menyediakan air bersih secara mandiri dengan
memanfaatkan sumber air yang tersedia dan menggunakan teknologi tepat guna. Inilah
yang disebut sebagai kepentingan masyarakat setempat. Sebagai contoh, Desa Batulayar
dan Senggigi di Lombok Barat, Desa Labbo di Bantaeng dan Desa Oemasi di Kabupaten
Kupang, telah mampu menyediakan air bersih bagi masyarakat, sebagai bentuk respons
terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat terhadap air bersih.
Karena kedudukan, bentuk dan sifat desa berbeda dengan pemerintah daerah, maka
kewenangan ”mengatur dan mengurus” yang dimiliki desa sangat berbeda dengan
kewenangan pemerintah daerah. UU No. 6/2014 memang tidak memuat norma yang
tersurat tentang prinsip dan ketentuan tentang kewenangan desa. Namun di balik jenis-jenis
kewenangan yang tersurat, ada makna dan nalar yang dapat dipahami. Berbeda dengan
kewenangan pemerintah, ada beberapa prinsip penting yang terkandung dalam kewenangan
desa:
(1)

Baik kewenangan asal usul maupun kewenangan lokal bukanlah kewenangan yang
diserahkan oleh pemerintah, bukan juga merupakan sisa (residu) yang dilimpahkan
oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32/2004
dan PP No. 72/2005. Sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, kedua jenis
kewenangan itu diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan
oleh peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dalam ini bukanlah perintah yang
absolut melainkan sebagai pandu arah yang di dalamnya akan membuat daftar positif
(positive list), dan kemudian menentukan pilihan atas positive list itu dan ditetapkan
dengan peraturan desa sebagai kewenangan desa.

(2)

Sebagai konsekuensi desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan (self governing
community), kewenangan desa yang berbentuk mengatur hanya terbatas pada
pengaturan kepentingan lokal dan masyarakat setempat dalam batas-batas wilayah
administrasi desa. Mengatur dalam hal ini bukan dalam bentuk mengeluarkan izin baik
kepada warga maupun kepada pihak luar seperti investor, melainkan dalam bentuk
keputusan alokatif kepada masyarakat, seperti alokasi anggaran dalam APB Desa,
alokasi air kepada warga, dan lain-lain. Desa tidak bisa memberikan izin mendirikan
bangunan, izin pertambangan, izin eksploitasi air untuk kepentingan bisnis dan
sebagainya.

(3)

Kewenangan desa lebih banyak mengurus, terutama yang berorientasi kepada
pelayanan warga dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh desa melayani dan
juga membiayai kegiatan kelompok tani, melatih kader perempuan, membiayai
Posyandu, mengembangkan hutan rakyat bersama masyarakat, membikin bagan ikan
untuk kepentingan nelayan, dan sebagainya.

(4)

Selain mengatur dan mengurus, desa dapat mengakses urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk dimanfaatkan memenuhi kepentingan
masyarakat. Selain contoh di atas tentang beberapa desa menangkap air sungai Desa

dapat mengakses dan memanfaatkan lahan negara berskala kecil (yang tidak
termanfaatkan atau tidak bertuan) untuk memenuhi kepentingan masyarakat
setempat. Lahan sisa proyek pembangunan, tanggul dan bantaran sungai, maupun
tepian jalan kabupaten/kota merupakan contoh konkret. Desa dapat memanfaatkan
dan menanam pohon di atas lahan itu dengan cara mengusulkan dan memperoleh izin
dari bupati/walikota.
Prinsip-prinsip itu dapat digunakan untuk memahami jenis-jenis kewenangan desa
yang tertulis secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada
perubahan pengaturan tentang kewenangan desa antara UU No. 32/2004 dengan UU No.
6/2014. Pertama, UU No. 32/2004 menegaskan urusan pemerintahan yang sudah ada
berdasarkan asal-usul desa, sedangkan UU No. 6/2014 menyatakan kewenangan
beradasarkan hak asal-usul. Pada dasarnya kedua pengaturan ini mengandung isi yang
sama, hanya saja UU No. 32/2004 secara tersurat membatasi pada urusan pemerintahan.
Kedua, UU No. 32/2004 menyatakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, sedangkan UU No. 6/2014
menegaskan kewenangan lokal berskala desa. Jenis kewenangan kedua inilah yang
membedakan secara jelas dan tegas antara kedua UU tersebut.
Tabel Kewenangan desa menurut UU No. 32/2004 dan UU No. 6/2014
UU No. 32/2004

UU No. 6/2014

Urusan pemerintahan yang sudah ada
berdasarkan hak asal-usul desa

Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa

Kewenangan lokal berskala Desa

Tugas pembantuan dari Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten/kota

Kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Urusan pemerintahan lainnya yang oleh
peraturan perundangperundangan
diserahkan kepada desa

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Kewenangan desa sebenarnya tidak hanya mencakup empat butir besar tersebut. Ada
satu jenis kewenangan lagi yang dimiliki oleh desa, yaitu kewenangan melekat atau sering
disebut sebagai kewenangan atributif yang tidak tersurat dalam UU No. 6/2014. Sebagai
organisasi pemerintahan, desa memiliki sejumlah kewenangan melekat (atributif) tanpa harus
disebutkan secara tersurat (eksplisit) dalam daftar kewenangan desa. Ada sejumlah
kewenangan melekat milik desa yang sudah dimandatkan oleh UU No. 6/2014, yakni:
(1)

Memilih kepala desa dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa.

(2)

Membentuk dan menetapkan susunan dan personil perangkat desa.

(3)

Menyelenggarakan musyawarah desa.

(4)

Menyusun dan menetapkan perencanaan desa.Menyusun,
melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(5)

Menyusun, menetapkan dan melaksanakan peraturan desa.

(6)

Membentuk dan membina lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun lembaga adat.

(7)

Membentuk dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

5.

Kewenangan atau Hak Asal-usul.

menetapkan

dan

Kewenangan/hak asal-usul sering disebut juga sebagai “hak purba”, “hak tradisional”, “hak
bawaan” atau “hak asli”. Semua istilah itu memiliki kesamaan, yang pada dasarnya mencakup
dua pengertian sekaligus. Pertama, hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI
pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai
sekarang. Tanah bengkok di Jawa maupun tanah ulayat/adat di Luar Jawa merupakan contoh
paling nyata hak asli/asal-usul itu, yang dimiliki oleh desa sebelum lahir NKRI dan tetap
dibawa menjadi menjadi milik desa sesudah lahir NKRI sampai sekarang.
Kedua, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa
masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku. Pasar desa maupun tambatan perahu yang dibangun atas
prakarsa desa juga disebut sebagai contoh lain hak asal-usul desa.
Bentuk nyata tindakan yag tergolong dalam kewenangan atau hak asal-usul memang
sangat beragam di daerah. Tetapi secara umum hak asal-usul desa mencakup:
(1)

Mengatur dan mengurus tanah desa atau tanah ulayat adat desa.

(2)

Menerapkan susunan asli dalam pemerintahan desa.

(3)

Melestarikan adat-istiadat, lembaga, pranata dan kearifan lokal.

(4)

Menyelesaikan sengketa dengan mekanisme adat setempat.

Khusus kewenangan asal-usul dalam Desa Adat, Pasal 103 UU No. 6/2014 menegaskan
sebagai berikut:
(1)

pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;

(2)

pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;

(3)

pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;

(4)

penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam
wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan
penyelesaian secara musyawarah;

(5)

penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

(6)

pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum
adat yang berlaku di Desa Adat; dan

(7)

pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat Desa Adat.

Susunan asli merupakan kewenangan asal-usul yang terkait dengan nomenklatur dan
institusi atau organisasi desa. Sebutan lokal untuk desa (seperi pakraman, gampong, banua,
nagari, lembang, kampung), sebutan untuk musyawarah (Kerapatan di Sumbar, Kombongan
di Toraja, Paruman di Bali, Gawe Rapagh di Lombok, Ssaniri di Maluku maupun beragam
sebutan untuk perangkat desa (kewang, pecalang, jogoboyo, kebayan, carik, dan sebagainya)
tidak hanya bermakna nomenklatur, melainkan mengandung pengetahuan, nilai dan jati diri
masyarakat desa. Orang Lombok tidak begitu memahami musrenbang, tetapi mereka
langsung paham jika disebut dengan gawe rapah. Demikian juga, sebutan asli perangkat
(kebayan, kepetengan, jogoboyo) di Jawa jauh lebih jelas dipahami dan operasional
ketimbang sebutan kaur atau kasi.
Tanah desa merupakan hak asal-usul desa yang paling vital, sebab tanah merupakan
aset (kekayaan) yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan bagi desa dan
masyarakat. Negara memberikan pengakuan dan penghormatan (rekognisi) terhadap hak
asal-usul desa. Negara tidak boleh melakukan campur tangan atau mengambil alih terhadap
hak asal-usul desa, tetapi dapat melakukan pembinaan atas pengaturan dan pengelolaan
hak usul serta memberikan perlindungan (proteksi) untuk menjaga kelestarian dan
optimalisasi pemanfataan. Sebagai contoh hak asal-usul adalah tanah desa, dimana desa
mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurusnya. Tetapi tidak mustahil kepala
desa melakukan penyalahgunaan kewenangan, misalnya menjual tanah desa kepada pihak
ketiga sehingga merugikan desa dan masyarakat. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian
Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 4/20071 tentang Pedoman Pengelolaan
Kekayaan Desa yang memberikan pedoman pemanfataan sekaligus juga memberikan
perlindungan. Pasal 15 misalnya, menegaskan bahwa terhadap kekayaan desa yang berupa
tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain,
kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Ketentuan ini bermakna sebagai perlindungan
dan pelestarian. Tanah desa tetap bisa dilepas hanya untuk kepentingan umum misalnya
untuk membangun sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, jalan, tempat ibadah dan lainlain. Jika ada uang ganti rugi atas pelepasan tanah desa, maka uang harus digunakan untuk
membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat. Kepala Desa berwenang
mengeluarkan keputusan untuk pelepasan hak atas tanah desa tersebut, namun pemerintah
memberikan batasan dan perlindungan, dengan menegaskan bahwa Keputusan Kepala Desa
bisa diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan musyawarah dea dan mendapat ijin
tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur. Ketentuan ini memperkuat peran perlindungan
yang dilakukan pemerintah terhadap hak asal-usul desa, guna menjaga kelestarian sekaligus
menghindari penyalahgunaan wewenang kepala desa.
Jika tanah merupakan sumberdaya ekonomi bagi desa, maka adat, lembaga dan
pratana lokal, serta kearifan lokal merupakan sumberdaya sosial budaya bagi desa.
Komponen sosial budaya inilah yang membedakan desa dengan daerah, sekaligus
membentuk desa sebagai “masyarakat berpemerintahan” yang menyatu dengan kehidupan
sosial budaya masyarakat setempat. Pranata dan kearifan lokal memang sangat beragam,
tetapi secara umum mengutamakan prinsip keseimbangan, kecukupan dan keberlanjutan.
Prinsip keseimbangan mengajarkan tentang harmoni yang seimbang dalam hubungan
1

Meskipun Permendagri ini merupakan petunjuk teknis yang diturunkan dari UU No. 32/2004
dan PP No. 72/2005, tetapi isinya masih relevan dan tidak bertentangan dengan UU No. 6/2014.
Ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Permendagri menjadi penting untuk direkomendasikan agar
masuk menjadi bagian dari Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014”.

antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan. Prinsip
kecukupan dan keberlanjutan menjadi nilai dasar dalam pengelolaan sumberdaya alam.
Pranata lokal mengajarkan bahwa setiap jenis sumberdaya alam (laut, sungai, air, hutan dan
sebagainya) dikelola bersama untuk kepentingan bersama; juga mengatur masyarakat untuk
memanfaatkan berbagai sumberdaya alam secukupnya, atau melarang setiap orang berbuat
serakah mengambil sumberdaya alam secara berlebihan. Kecukupan itu menjadi dasar bagi
keberlanjutan, artinya sumberdaya alam yang tersedia tidak boleh dihabiskan secara serakah
untuk hari ini, tetapi juga harus diwariskan secara terus-menerus kepada anak cucu generasi
mendatang.
Dalam ranah kewenangan asal-usul, konservasi dan revitalisasi kearifan lokal yang
dilakukan desa, merupakan contoh yang paling terkemuka. 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, dalam fungsinya sebagai instrument 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).
6.

Kewenangan lokal berskala desa.

Kewenangan lokal terkait dengan kepentingan masyarakat setempat yang sudah dijalankan
oleh desa atau mampu dijalankan oleh desa, karena muncul dari prakarsa masyarakat.
Dengan kalimat lain, kewenangan lokal adalah kewenangan yang lahir karena prakarsa dari
desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Kewenangan yang
terkait dengan kepentingan masyarakat ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam
lingkup desa, yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa,
dan tidak mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan makro yang luas.
Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas,
yang berarti bahwa baik masalah maupun urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan
masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini
adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menutut konsep
subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa
desa dan masyarakat setempat, disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa.
Tabel Daftar positif kewenangan lokal berskala desa

No
1

Mandat pembangunan
Pelayanan dasar

2

Sarana dan prasarana

3

Ekonomi lokal

Daftar kewenangan lokal
Posyandu, penyediaan air bersih, sanggar belajar dan
seni, perpustakaan desa, poliklinik desa.
Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah
ibadah, sanitasi dan drainase, irigasi tersier, dan lainlain.
Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan,
lumbung pangan, tambatan perahu, wisata desa, kios,

4

SDA dan lingkungan

rumah potong hewan dan tempat pelelangan ikan
desa, dan lain-lain.
Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, dll.

Daftar positif kewenangan desa juga bisa dijabarkan secara sektoral. Kewenangan lokal desa
secara sektoral ini meliputi dimensi kelembagaan, infastruktur, komoditas, modal dan
pengembangan. Pada sektor pertanian misalnya, desa mempunyai kewenangan
mengembangkan dan membina kelompok tani, pelatihan bagi petani, menyediakan
infrastruktur pertanian berskala desa, penyediaan anggaran untuk modal, pengembangan
benih, konsolidasi lahan, pemilihan bibit unggul, sistem tanam, pengembangan teknologi
tepat guna, maupun diversifikasi usaha tani.
Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berdampak terhadap masuknya programprogram pemerintah ke ranah desa. Pasal 20 UU No. 6/2014 menegaskan bahwa
pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
Pasal ini terkait dengan Pasal 81 ayat (4): “Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan
sendiri oleh Desa” dan ayat (5): “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa
diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”.
Rangkaian pasal itu menegaskan bahwa kewenangan lokal bukanlah kewenangan
pemerintah supradesa (termasuk kementerian sektoral) melainkan menjadi kewenangan
desa. Penegasan ini disampaikan oleh UU No. 6/2014 karena selama ini hampir setiap
kementerian sektoral memiliki proyek masuk desa yang membawa perencanaan, birokrasi,
pendekatan, bantuan dan membangun kelembagaan lokal di ranah desa. Ada desa mandiri
energi (ESDM), pengembangan usaha agribisnis perdesaan (Pertanian), desa siaga
(Kesehatan), program pembangunan infrastruktur perdesaan (PU), pamsimas (PU), desa
prima (Pemberdayaan Perempuan dan Anak), desa produktif (Nakertrans), satu desa satu
produk (Koperasi dan UMKM), desa berketahanan sosial (Sosial), program keluarga harapan
(Sosial) dan lain-lain. Semua itu adalah kewenangan lokal berskala desa yang dimandatkan
oleh UU No. 6/2014 untuk diatur dan diurus oleh desa.
Namun bukan berarti kementerian sektoral tidak boleh masuk ke desa. Tentu sifat
bersama (concurrent) kepentingan masyarakat setempat dengan urusan pemerintahan tidak
bisa dihindari. Karena itu dibutuhkan pembagian kerja dan sinergi. Kelembagaan,
perencanaan, penganggaran dan pelayanan merupakan otoritas dan akuntabilitas desa,
sementara pembinaan teknis (termasuk inovasi ilmu dan teknologi) merupakan domain
Kementerian/Lembaga (K/L) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis. Sebagai
contoh desa mempunyai kewenangan lokal untuk mengembangkan dan memberdayakan
kelompok tani serta merencanan dan menganggarkan kepentingan petani. Sedangkan K/L
maupun SKPD pertanian melakukan pembinaan dan dukungan terhadap inovasi teknologi
pertanian.
7.

Kewenangan Penugasan

Penugasan, seperti halnya tugas pembantuan, tidak bermakna pengaturan tentang
penyerahan dan/atau pelimpahan kewenangan secara permanen yang dirumuskan dalam
peraturan pemerintah, peraturan menteri (seperti Permendagri No. 30/2006) maupun
peraturan daerah. Presiden, Menteri atau Kepala Lembaga, Gubernur maupun

Bupati/Walikota sewaktu-waktu dapat memberikan penugasan kepada desa, dengan
memberi “surat tugas” kepada kepala desa, untuk membantu penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberi
tugas mempunyai kewenangan dan tanggungjawab, sementara desa berposisi mengurus
dan membantu tugas yang diberikan. Atas tugas itu pemberi tugas menyertakan biaya
kepada desa. Penugasan semacam ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: (a)
pemerintah menghadapi keterbatasan sumberdaya untuk menyelenggarakan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan yang menjangkau ke seluruh pelosok masyarakat dan
setiap rumah tangga; (b) desa lebih dekat, tahu dan mampu menjangkau pelayanan kepada
masyarakat; (c) pelaksanaan tugas ke level bawah lebih efisien (berbiaya murah) dan efektif
(tepat sasaran) jika dilakukan oleh desa daripada dilakukan sendiri oleh aparat pemerintah.
Jenis penugasan ini kepada desa begitu banyak seperti penerbitan berbagai surat
keterangan dan pengantar, surat keterangan hak atas tanah, memberikan rekomendasi izin
(pertambangan, usaha, perkebunan, hutan, pemanfaatan air bawah tanah, perumahan,
perikanan, dan masih banyak lagi), mamfasilitasi penyediaan lahan untuk fasilitas publik,
membentuk panitia pemungutan suara dan tempat pemungutan suara dalam pemilihan
umum, distribusi beras miskin dan pupuk bersubsidi, memfasilitasi kampanye/sosialisasi
antinarkoba dan HIV/AIDS, membantu atau memfasilitasi kelembagaan lokal seperti
kelompok tani, membantu pemberantasan wabah penyakit, membantu pengiriman surat,
dan lain-lain. Tabel berikut memberikan contoh penugasan pemerintah kepada desa.
Tabel Contoh penugasan kepada desa
No
1.

Bidang
Pertanian











2.

Pertambangan,
Energi, Mineral








3

Perindustrian



Tugas
Mengurus balai benih yang ada di desa;
Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian dan
perikanan;
Mengurus peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pertisida
dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten/Kota;
Memfasilitasi modal usaha tani dan perikanan;
Pemasyarakatan penggunaan benih unggul pertanian dan
perikanan;
Pemberian rekomendasi izin usaha penangkar benih pertanian
dan perikanan;
Kampanye benih unggul pertanian dan perkebunan;
Membantu penyediaan benih unggul pertanian dan perikanan;
Rekomendasi pemberian izin pengelolaan perlebahan non
budidaya;
Distribusi pupuk dan bibit bersubsidi.
Pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan rakyat
Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan
permukaan;
rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang
baru;
rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat
dalam wilayah desa;
rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan
atau sumber mata air di desa
Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;

No

Bidang
Perdangan











8.

Tugas
pengelolaan pemasaran hasil industri;
pengembangan hasil-hasil industri;
pemasyarakatan garam beryodium;
pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di
produksi rumah tangga di desa;
pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera
dengan peralatannya yang dibangun di desa.
Rekomendasi pemberian izin investor di bidang industri;
Pengawasan pencemaran limbah industri;
rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang
ada di desa;

Kewenangan Penugasan Lain

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah berbagai undang-undang sektoral
yang bersentuhan dengan desa. Namun kewenangan lain dalam hal ini tidak bermakna
“mengatur”, melainkan bermakna “mengurus” atau mengelola, menjalankan, melaksanakan
dan menikmati. Ada beberapa contoh undang-undang yang memberi penugasan kepada
desa, bahkan memberikan mandat kewenangan kepada desa.

Kotak 1
Contoh penugasan lain kepada desa

1.

UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan: (a) Kabupaten/kota
melakukan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi
Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; (b) Surat Keterangan Pindah Datang
Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah
Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan,
Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati
untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara
Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala
Instansi Pelaksana; (c) Desa mengeluarkan berbagai surat keterangan untuk diteruskan ke
level yang lebih atas. Untuk butir ini, desa menjalankan penugasan yang membantu
pemerintah.

2.

UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
menegaskan bahwa pos penyuluhan desa bersifat nonstruktural dan merupakan urusan
yang diserahkan kepada desa. Artinya desa membentuk, mengatur, mengelola,
membiayai dan membina pos penyuluhan desa.

3.

UU No. 31/2004 tentang Perikanan menegaskan bahwa kewenangan perikanan merupakan
kewenangan pemerintah. Sementara nelayan kecil bebas menangkap ikan dan budidaya ikan
dimanapun tanpa harus izin dan membayar pungutan. UU ini tidak mengenal desa,
melainkan mengenal masyarakat, sebab desa dikonstruksi sebagai masyarakat, atau salah
satu komponen masyarakat adalah desa. Desa tidak memiliki kewenangan mengatur dan
mengurus penangkapan ikan maupun budidaya ikan baik di laut maupun di darat. Namun
pengaturan pemerintah harus mengakui dan mempertimbangkan hukum adat setempat dan

kearifan lokal. Artinya desa mempunyai hak untuk mengembangkan bagan ikan atau
karamba ikan atau budidaya ikan berskala lokal yang berorientasi pada kepentingan
masyarakat atau nelayan setempat, tanpa harus memperoleh izin dari pemerintah. Desa
dapat juga melakukan pemberdayaan terhadap kelompok nelayan kecil. Dengan demikian,
UU ini secara tidak langsung memberikan mandat kepada desa untuk mengatur dan
mengurus perikanan skala lokal, serta dapat menjalankan tugas pemberdayaan terhadap
nelayan kecil.
4.

UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan mandat kepada desa untuk
melakukan pendataan dan pandaftaran fakir miskin. Pasal 31 juga menegaskan: Pemerintah
desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ini berarti desa berwenang dan bertanggung jawab menangani faikir miskin desa
sesuai dengan kewenangan lokal.

5.

UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menegaskan: penyelesaian Konflik melalui
mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat.
Posisi desa dalam hal ini adalah menjalankan tugas atau membantu terlibat dalam proses
faislitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

6.

UU No. 18/2012 tentang Pangan, Desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan Pangan
tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.

Jika daftar kewenangan desa sudah ditegaskan, namun tetap muncul pertanyaan, apa yang
bukan menjadi kewenangan desa” sangat penting untuk diperhatikan, sebab dalam praktik
pemerintahan desa dan pelaksanaan kewenangan sering muncul dua masalah. Pertama,
dalam menyusun perencanaan, desa sering meraba-raba jenis-jenis kewenangan yang akan
direncanakan, karena belum jelasnya ketentuan dan pedoman. Kedua, karena keterbatasan
kemampuan pemerintah menjalankan kewenangan dan memberikan pelayanan publik,
banyak desa sering menangani urusan-urusan yang bukan menjadi kewenangannya
meskipun telah terbukti desa itu mampu menjalankan. Sebagai contoh desa mengadakan
ruang kelas untuk sekolah dasar; desa mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA); desa
mendirikan rumah sakit untuk rawat inap; maupun desa memperbaiki dan merawat jalan
kabupaten. Kehendak desa ini sangat baik untuk mempercepat pelayanan kepada
masyarakat, tetapi hal itu keliru (salah) karena beberapa urusan tersebut sebenarnya
merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.
Pertama, kewenangan yang telah ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah atau
pemerintah daerah. Sebagai contoh adalah kewenangan mendirikan dan menyelenggarakan
sekolah formal seperti SD, SMP dan SMA yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah
maupun pihak organisasi nirlaba (yayasan). Desa tidak berwenang mendidikan dan
menyelenggarakan sekolah tersebut. Desa juga tidak berwenang mengeluarkan izin kecuali
surat rekomendasi izin. Izin mendirikan bangunan (IMB), misalnya, bukan merupakan
kewenangan desa, karena IMB memerlukan berbagai syarat teknis dan lingkungan yang
tidak perlu diatur dan diurus oleh desa.
Kedua, kewenangan yang bersifat lintasdesa atau kewenangan yang mempunyai
dampak keluar (eksternalitas) kepada desa lain. Sungai, laut, hutan, kebun, gunung dan lainlain merupakan kewenangan lintas desa yang bukan menjadi kewenangan desa, meskipun
desa berhak memperoleh akses untuk mengelola dan memanfaatkan untuk kepentingan

masyarakat setempat. Dengan kalimat lain desa tidak bisa melakukan eksploitasi atau tidak
berwenang mengeluarkan izin untuk perambahan atas sumberdaya itu.
Ketiga, kewenangan mengatur dan mengurus sumberdaya alam. Sebagai contoh
adalah pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Dulu kita mengenal galian tambang
C seperti batu, kerikil, pasir, koral, tanah liat dan sebagainya yang sangat dekat dengan
wilayah desa. Sekarang dengan UU No. 24/2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara beserta PP No. 23/2010, jenis tambang galian C tersebut dikategorikan sebagai
mineral bukan logam dan batuan, meskipun sampai sekarang masyarakat pada umumnya
masih terbiasa menyebut galian tambang C. Selama ini kewenangan mengatur dan
mengurus mineral bukan logam dan batuan (galian tambang C) berada di tangan
bupati/walikota. Desa tidak berhak mengambil, apalagi mengatur dan mengurusnya,
sehingga banyak desa menyampaikan tuntutan agar mempunyai hak untuk mengambil dan
memproduksi batu dan pasir untuk pendapatan desa.
Apakah desa tidak berhak memperoleh uang atau bagi hasil dari bisnis pertambangan
mineral bukan logam dan batuan? Tidak ada peraturan yang membolehkan desa memungut
uang kepada pemohon IPR. Pemegang IPR hanya berkewajiban membayar pajak daerah
kepada kabupaten/kota, bukan kepada desa. UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah juga menegaskan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk
salah satu jenis penerimaan pajak daerah. PP No. 72/2005 memang mengatur tentang
pembagian sebagian pajak dan retribusi daerah kepada desa. Tetapi ketentuan ini
digugurkan oleh UU No. 28/2009 sebab UU tidak mengatur tentang bagi hasil pajak dan
retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa.
Dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan itu desa tidak
berwenang mengatur, mengurus dan mengambil keuntungan dari pertambangan mineral
bukan logam dan batuan (tambang galian C), kecuali hanya bertugas membantu penerbitan
surat keterangan bagi pemohon IPR (individu, kelompok masyarakat dan koperasi) baik yang
berasal dari desa yang bersangkutan maupun dari luar desa. Namun tentu masih ada celah
untuk pengambilan peran dan keuntungan desa secara tidak langsung dari bisnis tambang
mineral bukan logam dan batuan. Bisnis tambang tersebut tentu membuka lapangan
pekerjaan bagi warga masyarakat desa setempat serta menggairahkan kegiatan ekonomi
lokal, termasuk berdampak pada kegiatan bisnis skala kecil lain yang dijalankan oleh warga
desa. Di sisi lain desa juga bisa mengembangkan kerjasama dengan pelaku bisnis tambang
itu, misalnya BUMDes yang didirikan desa dapat menyewakan truk atau peralatan lain
kepada pengusaha.
Kelancaran bisnis tambang rakyat itu juga terkait dengan peran dan tanggungjawab
kepala desa, khususnya tanggungjawab membina dan mengembangkan perekonomian
masyarakat desa. Desa dapat mengambil peran memfasilitasi, mempersiapkan atau
memberdayakan masyarakat, baik individu, kelompok masyarakat maupun koperasi, agar
mereka mampu mengakses IPR atas tambang mineral bukan logam dan batuan di wilayah
desa yang bersangkutan. Peran ini sebenarnya serupa dengan agenda “mengurus”, yani
tindakan kepala desa menggerakkan (atau konsolidasi) kepada pemilik lahan untuk
mengembangkan hutan rakyat, kandang terpadu, kebun rakyat, pertanian organik dan lainlain. Semua ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang
memberikan sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian
kesejahteraan.

Bisnis tambang itu tentu juga mendatangkan kerugian bagi desa dan masyarakat,
misalnya kerusakan jalan desa akibat dari kegiatan pengangkutan. Desa tentu menghadapi
keterbatasan bidaya untuk pembangunan dan perawatan jalan, apalagi tidak didukung
dengan bagi hasil pajak mineral bukan logam dan batuan. Tetapi hal bukan malapetaka.
Sesuai dengan kebiasaan dan kearifan lokal, desa dapat bermusyawarah dengan pihak
pengusaha setempat untuk memperoleh iuran pembangunan yang bisa digunakan sebagai
dana perawatan jalan desa. Dari sisi pengusaha, iuran pembangunan itu termasuk dalam
kategori dana tanggungjawab sosial, dan dari sisi desa, iuran tersebut termasuk jenis
bantuan sukarela pihak ketiga yang dimasukkan ke dalam APB Desa.
Pungutan selalu menjadi pembicaraan karena merupakan implikasi dari kewenangan.
Apakah desa berhak/berwenang melakukan pungutan? Menurut teori dan peraturan
perundang-undangan, kewenangan mengatur menimbulkan hak untuk memperoleh sesuatu,
yakni memperoleh pungutan, yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli. Pemerintah
daerah, misalnya, mempunyai kewenangan untuk mengatur dalam bentuk mengeluarkan izin
(misalnya izin mendirikan bangunan, izin reklame, izin keramaian, izin pertambangan, izin
usaha dan sebagainya). Atas izin yang dikeluarkan itu, pemerintah daerah berhak menarik
pajak daerah. Menurut UU No. 28/2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah juga
berhak menarik retribusi, sebagai konsekuensi dari jasa pelayanan untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Misalnya
retribusi kios pasar, retribusi jasa parkir, retribusi tempat pelelangan ikan, retribusi rumah
pemotongan hewan, dan sebagainya.
Bagaimana dengan pungutan desa? Desa pada dasarnya memiliki kewenangan yang
terbatas dalam melakukan dan memperoleh pungutan desa. Dulu ada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa, yang mengatur jenis-jenis
pungutan desa seperti : (a) Pungutan karena mendapatkan jasa yang disediakan Pemerintah
Desa; (b) Pungutan untuk kegiatan sosial tertentu; (c) Pungutan untuk kegiatan yang bersifat
mendesak; dan (d)Pungutan untuk kegiatan-kegiatan Pembangunan. Permendagri ini
sebenarnya tidak berlaku lagi, dan sekarang tidak ada Permendagri baru yang secara tegas
mengatur jenis-jenis pungutan desa, meskipun desa mempunyai ruang untuk melakukan
pungutan desa. Pada awal pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, kalangan dunia usaha
yang paling gencar melakukan protes terhadap pungutan desa tersebut. Mereka menunjuk
banyak peraturan daerah bermasalah yang merugikan iklim investasi dan kegiatan dunia usaha,
termasuk Perda tentang Pungutan Desa. Karena desakan ini, sampai sekarang Kementerian
Dalam Negeri tidak mengatur secara tegas tentang pungutan desa melalui Peraturan Menteri
Dalam Negeri.
Namun bukan berarti desa tidak berwenang melakukan pungutan. Pertama, desa berhak
melakukan pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa. Pengutan itu bukan dalam bentuk
pajak yang memaksa, melainkan retribusi dan iuran atau sumbangan sukarela dari warga
masyarakat maupun pihak ketiga. Desa dapat memungut retribusi pasar desa, retribusi
tambatan perahu, retribusi kuburan, retribusi wisata desa, retribusi pemandian umum, retribusi
pelayanan air bersih desa, dan lain-lain.
Kedua, pungutan tidak boleh dilakukan dua kali atau lebih. Jika obyek pajak maupun jasa
pelayanan telah dipungut pajak atau retribusi oleh pemerintah daerah, maka desa tidak boleh

atau tidak berwenang menarik pungutan ganda. Dengan demikian ada pembatas bahwa desa
tidak berwenang menarik pajak dan tidak boleh melakukan pungutan terhadap jasa layanan
administratif. Keduanya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desa mempunyai
kewenangan untuk menarik retribusi terhadap jasa pelayanan yang benar-benar menjadi hak
milik desa seperti retribusi pasar desa, sampah, tambatan perahu, rumah potong hewan milik
desa, parkir di jalan desa, retribusi pemandian umum, retribusi wisata desa, uang sewa
rumah toko, dan lain-lain. Intinya, obyek yang boleh dipungut desa adalah aset (barang
milik) yang sepenuhnya menjadi hak milik desa. Desa juga diperbolehkan melakukan
penarikan iuran atau sumbangan kepada warga maupun pihak ketiga, tetapi bersifat sukarela
dan tidak boleh memaksa.
9.

Desa Inklusif

Secara implisit UU Desa menantang desa parokhial dan desa korporatis, seraya mendorong
tumbuhnya desa inklusif. Konsep inklusif secara harafiah berarti untuk semua, atau misalnya
dapat dirumuskan “desa untuk semua”, atau bisa juga “desa dihidupi oleh semua” dan “desa
menghidupi untuk semua”. Ini pemaknaan secara harafiah. Namun secara konseptual, inklusi
atau inklusif mulai dikembangkan oleh teori-teori demokrasi, khususnya yang bertajuk
demokrasi inklusif atau inklusi demokratis. Demokrasi inklusif pada dasarnya merupakan
alternatif atas demokrasi biasa atau demokrasi formal yang telah menciptakan kesenjangan
bagi kaum minoritas dan kaum marginal yang tidak berdaya karena tirani mayoritas atau
oligarkhi elite (J.S. Dryzek, 1996; IM Young, 2000; C. Wolbrecht dan RE. Hero, 2005; J. Manor,
2004). Karena itu demokrasi inklusif mengusung semangat: “demokrasi untuk setiap orang,
bukan hanya untuk mayoritas” (P. Emerson, 2007).
Meskipun modul ini mengadaptasi model demokrasi inklusif itu, tetapi konsep desa
inklusif bukan sekadar demokrasi inklusif, yang tidak cukup dipahami dengan pola
demokrasi inklusif. Desa inklusif bukan sekadar mengandung dimensi politik (yang
membuahkan demokrasi politik) tetapi juga memperhatikan dimensi sosial-ekonomi (yang
membuahkan demokrasi sosial, demokrasi ekonomi dan kesejahteraan).
Sisi pertama konsep inklusi (atau inklusif dan inklusivisme) versus eksklusi (eksklusif
atau eksklusivisme) menjadi dasar untuk merumuskan dan memotret perbedaan antara desa
inklusif dan desa eksklusif. Tabel ... secara sederhana dan jelas memberikan pemetaan desa
eksklusif berdasarkan dimensi relasi vertikal-struktural (relasi antara elite dengan massa, atau
antara pemerintah dengan rakyat) maupun relasi horizontal-kultural (antarwarga atau
kelompok masyarakat), serta dimensi relasi internal (insider) dan eksternal (outsider) atau
antara orang asli dengan orang pendatang. Perpaduan interaktif itu membuahkan empat
tipe eksklusivisme politik lokal desa. Pertama, kombinasi antara relasi internal dengan
vertikal-struktural mememperlihatkan hadirnya oligarkhi elite yang memarginalkan rakyat
biasa. Kedua, kombinasi antara eksternal dengan vertikal-struktural menghasilkan gejala
menguatnya nativisme (putera desa) yang meminggirkan (marginalisasi) terhadap
pendatang. Ketiga, kombinasi antara relasi internal dengan horizontal-kultural membuahkan
potret konflik horizontal berbasis etnis; kerabat, aliran atau agama. Keempat, kombinasi
antara relasi eksternal dengan horizontal-kultural menghasilkan ketegangan (konflik) antara
“orang asli” dengan “orang luar” (yang berbeda agama, kerabat atau etnis).

Tabel: Peta dan potret desa eksklusif dari sisi politik
Pola relasi
Vertikalstruktural

Internal
Munculnya oligarki yang tidak
sensitif pada rakyat

Horizontalkultural

Konflik horizontal berbasis
kerabat, etnis atau agama.

Eskternal
Marginalisasi pendatang. Akses
politik “orang luar” relatif lemah
karena gejala nativisme (putera desa).
“Orang luar” adalah tamu yang
minoritas.
Terjadi ketegangan (konflik) antara
“orang asli” dengan “orang luar”
(yang berbeda agama atau etnis).

Desa eksklusif secara politik itu secara teoretis dapat ditransformasikan menjadi desa inklusif
secara politik atau menjadi demokrasi inklusif, Pertama, dalam relasi internal dengan vertikalstruktural terbangun konsep demokrasi inklusif, yakni proses politik dan institusi demokrasi
yang lebih deliberatif-partisipatif yang melibatkan warga biasa maupun kelompok-kelompok
marginal. Kedua, pola politik akomodasi dan formasi konsosiasional antara orang asli dengan
pendatang dalam struktur kekuasaan. Ketiga, kombinasi antara relasi internal dengan
horizontal-kultural secara teoretis dapat diciptakan modal sosial (kerjasama, jaringan dan
kepercayaan) yang inklusif. Keempat, kombinasi antara relasi eksternal dengan horizontalkultural, atau relasi antara orang asli dengan orang pendatang dapat dibangun akulturasi
(pembauran) secara multikultural dan cair. Akulturasi merupakan bentuk social bridging yang
bisa dilakukan dengan ikatan perkawinan silang budaya, pembentukan organisasi profesi
yang menembus batasan etnik dan agama, akulturasi bahasa, paguyuban, persahabatan,
kerukunan tetangga dan lain-lain.
Tabel Pola desa inklusif dari sisi politik
Pola relasi
Vertikalstruktural
Horizontalkultural

Internal
Demokrasi inklusif

Eskternal
Politik akomodasi

Kerjasama dan jaringan sosial (modal
sosial) secara inklusif

Akulturasi (pembauran) secara pluralis
(multikultural)

Bagan Tipologi desa berdasarkan dimensi demokrasi dan kesejahteraan
Demokrasi

Rendah
Kesejahteraan

Lemah

Kuat

Desa parokhial

Desa populis

Tinggi

Desa korporatis

Desa inklusif

Sisi kedua adalah interaksi antara inklusi dan ekslusi dengan dimensi sosial-ekonomi dan
politik, sekaligus memasukkan kategori inklusif versus eksklusif ke dalam dimensi demokrasi
lokal dan kesejahteraan, untuk membangun tipologi desa secara beragam. Berdasarkan
dimensi demokrasi (politik) dan kesejahteraan (sosial ekonomi), bagan 1 menyajikan empat
tipe desa yang beragam: desa parokhial, desa populis, desa korporatis dan desa inklusif.
Desa inklusif sebuah desa yang tumbuh menjadi institusi publik yang berorientasi pada
kepentingan warga. Munculnya desa inklisif ini memperoleh pengaruh dari luar seperti
organisasi masyarakat sipil. Berbagai institusi dari luar tetap menghargai kearifan lokal, tetapi
mereka mulai memperkenalkan perencanaan partisipatif yang membawa pemimpin dan
masyarakat desa untuk mengalihkan diskusi dari isu-isu komunal dan parokhial ke dalam isuisu publik seperti pelayanan, perencanaan dan keuangan. Kehadiran mereka membawa nilainilai baru seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, multikulturalisme, dan keseteraan
gender yang pelan-pelan mengalami internalisasi dan pelembagaan secara organik dalam
pemerintahan, perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Karena itu desa inklusif ini
tumbuh menjadi institusi publik yang mampu melampaui institusi adat, komunal dan
parokhial, bahkan mampu menembus karakter korporatis.
Meskipun kekerabatan (parokhial) tetap bertahan di desa inklusif tetapi pengaruh
kekerabatan itu melemah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. BPD
menjalankan fungsi check and balances terhadap kepala desa tetapi semangat kemitraan
BPD dengan pemerintah desa tetap dijaga dengan baik. PKK tidak lagi menjadi institusi
korporatis tetapi telah tumbuh menjadi basis politik representasi bagi kaum perempuan
desa, dimana tokoh-tokoh perempuan menggunakan PKK untuk membangun kesadaran
gender kepada kaum perempuan, memperjuangkan hak dan kepentingan anak dan
perempuan.

Bahan Bacaan

Pembangunan Desa

a.

Latar Belakang

Perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting dalam nenetukan arah dan
kebijakan pembangunan di desa. Tidak ada pembangunan yang dapat dilakukan tanpa
perencanaan yang disusun berdasarkan kerangka metodologi yang sesuai peraturan dan
peundang-undangan yang ada. Perencanaan Pembangunan desa merupakan menivestasi

dari kewenagan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang di
dalamnya mengandung unsur kewenangan mengatur dan mengurus pembanguna desa.
Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari
proses perencanaan dan penganggaran desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola
program yang baik pula. Pembangunan desa yang efektif bukanlah semata-mata karena
adanya kesempatan dengan adanya bantuan pendanaan yang cukup besar, akan tetapi
merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan yang memang menjadi
kebutuhan desa.
Dengan kewenagan yang begitu besar, dan dukungan sumberdaya yang besar pula,
maka desa diharapkan mampu membangun dirinya untuk tumbuh dan berkempang sebagai
salah satu kekuatan dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Ini merupakan salah satu
dari Nawa Cita Pemerintahan Kabinet Kerja, yang ingin mejadikan desa sebagai pilar utama
dalam memangun Indonesia. Untuk itu, kita tidak boleh mengulang kesalahan masa lalu,
dimana perencanaan pembangunan desa dibuat “ala kadarnya”, tidak melakukan kajian yang
sungguh-sungguh sehingga tidak bisa membedakan mana kebutuhan untuk masyarakat
desa dan mana yang hanya keinginan sebagian kecil elit desa.
Harapan menjadikan desa sebagai salah satu pilar utama dalam membangun
Indonesia hanya dapat diwujudkan jika Pemerintah Desa bersama masyrakatnya sungguhsungguh melaksanakan perencanaan pembangunan desa yang baik. Pemerintah desa dan
masyarakatnya perlu “merevolusi mental” untuk meninggalkan kebiasaan lama yang menjadi
proses perencanaan hanya sebatas “menggugurkan kewajiban”.
b.

Pengertian

Berdasarkan Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1, perencanaan Pembangunan Desa
merupakan proses pentahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
dengan melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan desa (Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1).
Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa Pasal 79 menegaskan bahwa Pemerintah
Desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan
mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Kemudian pasal 115 PP 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa menyatakan
Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun
rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.
Pentingnya desa memiliki perencanaan pembangunan, karena desa harus mengatur
dan mengurus desa sesuai dengan kewenangannya sebagai desa sebagai self governing
community. Artinya, perencanaan desa akan semakin memperkuat hak dan kewenangan
desa sekaligus mengoptimalkan sumber kekayaan desa (aset desa) sebagai kekuatan utama
membangun desa. Desa tidak lagi selalu “menunggu perintah atasan” dalam
menyelenggarakan urusan dirinya sendiri, ada keberanian dan kreativitas serta inovasi yang
terumuskan dalam dokumen perencanaan yang legal di desa.
Dengan membangun mekanisme perencanaan desa yang didasarkan pada aspirasi
dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan desa, mencerminkan
keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui kebijakan perencanan bukan sekedar
pemanis kata, tapi benar -benar menjadi kenyataan.
Perencanaan pembangunan desa sebaiknya memperhatikan hakekat dan sifat desa
yang tentu berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan asas
desentralisasi. Sedangkan kemandirian desa berangkat dari asas rekognisi (pengakuan dan
penghormatan) serta asas subsidiaritas (lokalisasi penggunaan kewenangan dan
pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai penerapan kewenangan berskala lokal
desa). Dengan kalimat lain, hakikat dan sifat kemandirian desa adalah kemandirian dari
dalam dan kemandirian dari bawah. Sebagai contoh, selama ini desa bisa mengembangkan
sumber daya lokal secara mandiri (misalnya mendirikan pasar desa, lumbung desa,
pengadaan air bersih, dll.) tanpa harus dikontrol oleh regulasi dari atas.
c.

Kewenangan

Perencanaan pada dasarnya merupakan irisan antara pemerintahan dan pembangunan desa.
Pemerintahan mencakup kewenangan, kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.
Perencanaan desa harus berangkat dari kewenangan desa. Perencanaan desa bukan sekadar
membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, yang lebih penting
perencanaan desa adalah keputusan politik yang diambil secara bersama oleh pemerintah
desa dan masyarakat desa.
Kewenangan desa yang menjadi dasar perencanaan desa kemudian dipertegas dalam
pasal 34 PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa yaitu;
(1)

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas; system
organisasi masyarakat adat; pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan lembaga
dan hukum adat; pengelolaan tanah kas Desa; dan pengembangan peran masyarakat
Desa.

(2)

Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan: pengelolaan
tambatan perahu; pengelolaan pasar Desa; pengelolaan tempat pemandian umum;
pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; pengelolaan perpustakaan
Desa dan taman bacaan; pengelolaan embung Desa; pengelolaan air minum berskala
Desa; dan pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(3)

Kewenangan tersebut mengindikasikan bahwa rencana pembangunan desa tidak hanya
bersifat fisik dan infrastruktur seperti yang terjadi selama ini, tetapi menyangkut juga
pelayanan publik, ekonomi dan pengembangan kelembagaan serta pemberdayaan
masyarakat dan desa.

d.

Prinsip-Prinsip

Prinsip-prinsip perencanaan desa sebagai berikut;
(1)

Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan, yaitu bagaimana perencanaan
desa dikembangkan dengan memetik pembelajaran terutama dari keberhasilan yang

diraih. Dalam kehidupan antar masyarakat di desa tentu ada perbedaan sehingga
penting untuk mengelola perbedaanmenjadi kekuatan yang saling mengisi.
(2)

Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, yaitu rencana yang disusun harus
dapat memberikan keuntungan dan manfaat langsung secara nyata bagi masyarakat.
Rencana pembangunan desa juga harus membangun sistem yang mendukung
perubahan sikap dan perilaku sebagai rangkaian perubahan sosial.

(3)

Keberlanjutan, yaitu proses perencanaan harus mampu mendorong keberdayaan
masyarakat. Perencanaan juga harus mampu mendorong keberlanjutan ketersediaan
sumber daya lainnya.

(4)

Penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa, yaitu
bagaimana rencana pembangunan disusun mengacu pada hasil pemetaan apresiatif
desa.

(5)

Partisipatif dan demokratis, yaitu pelibatan masyarakat dari berbagai unsur di desa
termasuk perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya. Harus
dipastikan agar mereka juga ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pengambilan
keputusan tidak semata karena suara terbanyak namun juga dengan analisis yang baik.

(6)

Pemberdayaan dan kaderisasi, yaitu proses perencanaan harus menjamin upayaupaya menguat-kan dan memberdayakan masyarakatterutama perempuan, kaum
miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya

(7)

Berbasis kekuatan, yaitu landasan utama penyusunan rencana pembangunan desa
adalah kekuatan yang dimiliki di desa. Dukungan pihak luar hanyalah stimulan untuk
mendukung percepatannya.

(8)

Keswadayaan, yaitu proses perencanaan harus mampu
menggerakkan, dan mengembangkan keswadayaan masyarakat.

(9)

Keterbukaan dan pertanggungjawaban, yaitu proses perencanaan terbuka untuk
diikuti oleh berbagai unsur masyarakat desa dan hasilnya dapat diketahui oleh
masyarakat. Hal ini mendorong terbangunya kepercayaan di semua tingkatan sehingga
bisa dipertanggungjawabkan bersama.

e.

Landasan Hukum

membangkitkan,

Sebelum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah mengenal sistem
perencanaan pembangunan partisipatif. Acuan atau landasan hukumnya waktu itu adalah UU
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan
pembangunan dipertegas melalui PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sebagai
regulasi teknis turunan dari UU No.32 Tahun 2004 tersebut.
Secara khusus, pengaturan pelaksanaan musrenbang diatur dalam UU No.25 tahun
2004 tentang SPPN. Aturan teknisnya kemudian diatur di Permendagri No.66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Desa. Permendagri ini memuat petunjuk teknis penyelenggaraan
Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa) 5 tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan.
Pada praktiknya, meskipun desa telah diwajibkan membuat perencanaan, usulan
program yang digagas masyarakat dan pemerintah desa jarang sekali terakomodir dalam

kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah. Tidak sedikit pemerintah desa yang
mengeluh karena daftar usulan program prioritas dalam RKP Desa pada akhirnya
terbengkelai menjadi daftar usulan saja. Meski telah berkali-kali diperjuangkan melalui forum
musrenbang kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten, usulan program prioritas
dari desa itu pun harus kandas karena kuatnya kepentingan pihak di luar desa dalam
mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah. Pada akhirnya, kue APBD lebih banyak
terserap untuk membiayai program-program daerah. Kalau toh ada proyek pembangunan di
desa, desa hanya menjadi lokus proyek saja, bukan pelaksana apalagi penanggung jawab
proyek.
Kelahiran UU No. 6 Tahun 2014 berupaya menyempurnakan sistem perencanaan desa
partisipatif sebelumnya. Berbeda dengan sistem perencanaan desa di bawah rezim UU No.
32 tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk
mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan
kewenanganya. Di sini, minimal ada dua kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Selain itu, dengan perubahan masa
kepemimpinan kepala desa dari lima tahun menjadi enam tahun, periode perencanaan
pembangunan pun berubah dari lima tahunan menjadi enam tahunan.
Bahkan untuk menangkal praktik pasar proyek pembangunan di desa, UU No.6 tahun
2014 pada pasal 79 ayat (4) menegaskan bahwa Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP
Desa sebagai produk (output) perencanaan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di
desa. Pihak lain di luar pemerintah desa yang hendak menawarkan kerjasama ataupun
memberikan bantuan program pembangunan harus mempedomani kedua produk
perencanaan desa tersebut. Pasal tersebut mengaskan bahwa di masa mendatang, desa
tidak lagi menjadi obyek atau hanya menjadi lokasi proyek dari atas tapi menjadi subyek dan
arena bagi orang desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan
kemasyarakatan. Dengan kata lain, desa membangun bukan membangun desa. Pada pasal
78 ayat (92) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan desa meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
Pada tahap perencanaan pasal 79 kemudian menjelaskan “pemerinh desa menyusun
perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan kabupaten/kota ”.
f.

Ruang Lingkup

Lalu perencanaan apa saja yang termasuk dalam perencanaan pembangunan desa?.Pada
pasal 79 ayat (2) kemudian menyebutkan ada dua yaitu;
(1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6
tahun;

(2)

Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu
tahun.

RPJM Desa pada hakikatnya adalah rencana enam tahunan yang memuat visi dan misi
kepala desa terpilih yang dituangkan menjadi visi misi desa, sehingga warga dapat
mengetahui arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, dan
kebijakan umum desa. Sementara RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk

jangka waktu satu tahun dan dibedakan antara 2 jenis kegiatan perencanaan; (1). Kegiatan
yang akan didanai APB Desa, terutama berdasarkan kewenangan lokal skala desa dan (2).
Kegiatan yang tidak mampu dibiayai melalui APB Desa dan bukan merupakan kewenangan
lokal skala desa seperti kegiatan yang mencakup kawasan perdesaan yang perlu diusulkan
melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan hingga kabupaten. RKP Desa memuat informasi
prioritas program, kegiatan, serta kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB
Desaa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD Kabupaten/kota. Dengan demikian RPJM
Desa dan RKP Desa merupakan pra syarat dan pedoman bagi pemerintah dalam penyusunan
APB Desa.
g.

Siklus Perencanaan Pembangunan

Adapun siklus perencanaan pembangunan desa sebagai berikut:

h.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
berjalan.
Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan
pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain: penetapan dan penegasan
batas Desa; pendataan Desa; penyusunan tata ruang Desa; penyelenggaraan musyawarah
Desa; pengelolaan informasi Desa; penyelenggaraan perencanaan Desa; penyelenggaraan
evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
(1)

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa
antara lain: tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan Desa antar permukiman ke
wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; lingkungan permukiman
masyarakat Desa; dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

(2)

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
antara lain: air bersih berskala Desa; sanitasi lingkungan;

(3)

Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan sarana dan prasarana kesehatan
lainnya sesuai kondisi Desa.

(4)

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini;
balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar
seni; dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

(5)

Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar Desa; pembentukan
dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan
tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian;
pengelolaan usaha hutan Desa; kolam ikan dan pembenihan ikan; kapal penangkap
ikan; cold storage (gudang pendingin); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang
ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak; sarana dan prasarana ekonomi lainnya
sesuai kondisi Desa.

(6)

Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan; pembuatan terasering;
pemeliharaan hutan bakau; perlindungan mata air; pembersihan daerah aliran sungai;
perlindungan terumbu karang; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(7)

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
antara lain: pembinaan lembaga
kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan
umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat;
pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi
Desa.

(8)

Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian,
perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan,
dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan masyarakat Desa;
kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok

masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan
perlindungan anak, kelompok pemuda;dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.
Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan
unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan
kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Penyusunan RPJM
Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
(1)

Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

(2)

Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;

(3)

Pengkajian keadaan Desa;

(4)

Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;

(5)

Penyusunan rancangan RPJM Desa;

(6)

Penyusunan rencana pembangunan
pembangunan Desa; dan

(7)

Penetapan RPJM Desa.

1.

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Desa

melalui

musyawarah

perencanaan

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa, yang terdiri dari:
(1)

kepala Desa selaku pembina;

(2)

sekretaris Desa selaku ketua;

(3)

ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan

(4)

anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader
pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah anggota tim penyusun RPJM Des, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling
banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun RPJM Des, harus mengikutsertakan perempuan.
Tim penyusun RPJM Des ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tim penyusun RPJM
Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
(1)

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;

(2)

Pengkajian keadaan Desa;

(3)

Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan

(4)

Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

2.

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Tim penyusun RPJM Desa kemudian melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan
kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan
Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan
kabupaten/kota dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi
tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota dari SKPD yang berwenang.

Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:
(1)
(2)
(3)
(4)

Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan

(5)

Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyelarasan, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program
dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. Rencana program
dan kegiatan, dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Hasil pendataan dan pemilahan, dituangkan dalam format data rencana program dan
kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. Data rencana program dan kegiatan,
menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.
3.

Pengkajian Keadaan Desa

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa dalam rangka
mempertimbangkan kondisi objektif Desa. Pengkajian keadaan Desa, meliputi kegiatan
sebagai berikut:
(1)

Penyelarasan data Desa;

(2)

Penggalian gagasan masyarakat; dan

(3)

Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa
dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
a.

Penyelarasan Data Desa

Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan:
(1)

Pengambilan data dari dokumen data Desa;

(2)

Pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

Data Desa, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan,
dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. Hasil penyelarasan data Desa, dituangkan
dalam format data Desa. Format data Desa, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian
keadaan Desa, dan menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka
penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
b.

Penggalian Gagasan

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang
pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalian
gagasan, menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
Usulan rencana kegiatan, meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penggalian gagasan, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur
masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat Desa, dapat
dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat,
seperti antara lain: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; kelompok
tani; kelompok nelayan; kelompok perajin; kelompok perempuan; kelompok pemerhati dan
pelindungan anak; kelompok masyarakat miskin;dan kelompok-kelompok masyarakat lain
sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan
pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur
masyarakat.
Penggalian gagasan, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah, dengan
menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja
untuk menggali gagasan masyarakat. Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat
kerja, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan. Dalam hal terjadi
hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja, tim penyusun RPJM Desa dapat
menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat
Desa.
c.

Analisa Data dan Pelaporan

Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan
Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan dituangkan dalam format usulan rencana
kegiatan. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian
keadaan Desa. Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa
yang dituangkan dalam berita acara, yang dilampiri dokumen:
(1) data Desa yang sudah diselaraskan;
(2) data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
(3) data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
(4) rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok
masyarakat.
Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan
Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah
menerima laporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui
musyawarah Desa.
4.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan
hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa, membahas dan menyepakati sebagai
berikut:
(1)

Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

(2)

Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala
Desa; dan

(3)

Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah
yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Diskusi kelompok secara terarah, membahas sebagai berikut:
(1)

Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

(2)

Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;

(3)

Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan

(4)

Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur
masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi
pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

5.

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara
sebagaimana dimaksud di atas. Rancangan RPJM Desa, dituangkan dalam format rancangan
RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan
rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Berita acara
rancangan RPJM Desa, disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.
Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim
Penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan
kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa. Dalam hal
rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, maka langsung dilaksanakan
musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

6.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah
perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama; tokoh
masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan;
perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok
pemerhati dan pelindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur
masyarakat tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Musyawarah
perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Hasil
kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.
7.

Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen
rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa
tentang RPJM Desa.
Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan
peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
(1)

Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

(2)

Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa, dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Matriks Tahapan Penyusunan RPJM Desa
No
1

Tahapan
Persiapan

Kegiatan



2

Penyelarasan Arah
Kebijakan
Pembangunan
Kabupaten/Kota

3

Pengkajian Keadaan
Desa

Pembentukan Tim
Penyusun RPJM Desa
Pembekalan Tim
Penyusun RPJM Desa

Pegumpulan data dan
analisis data:
 Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
Kabupaten/Kota;
 Rencana Strategis
Satuan Kerja
Perangkat Daerah;
 Rencana Umum Tata
Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota;
 Rencana Rinci Tata
Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota; Dan
 Rencana
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
 Penyelarasan data
Desa (data sekunder)
 Penggalian gagasan
masyarakat, untuk
melihat potensi dan
masalah.
 Penyusunan laporan

Hasil/Keluaran

Keterangan

Terbentuknya Tim
Penyusun RPJM Desa
beranggotakan 7-11
orang

Dibentuk oleh
kelapala desa
dengan, SK
Kepala Desa

Arah Kebijakan
Pembangunan
Kabupaten/Kota telah
diselaraskan dengan
rancangan RPJM Desa.

Dilakukan oleh
Tim Penyusun
RPJM Desa.





Laporan mengenai
data desa yang
telah diselaraskan
dan.
Laporan masalah
dan potensi

Tim Penyusun
RPJM Desa.

No

Tahapan

4

Analisa Data dan
Pelaporan

5

Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa
melalui musyawarah
Desa

6

Penyusunan
Rancangan RPJM
Desa

Kegiatan
hasil pengkajian
keadaan Desa
Melakukan analisis data
dan pelaporan dari hasil
pengkajian keadaan desa
dan penyelarasan data
kabupaten.

Musyawarah Desa
Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa.

Hasil/Keluaran

data Desa yang
sudah diselaraskan;
 data rencana
program
pembangunan
kabupaten/kota
yang akan masuk ke
Desa;
 data rencana
program
pembangunan
kawasan perdesaan;
 dan rekapitulasi
usulan rencana
kegiatan
pembangunan Desa
dari dusun dan/atau
kelompok
masyarakat.
Berita acara Penyusunan
Rancangan RPJM desa,
yang dilampiri;
 Laporan hasil
pengkajian keadaan
Desa;
 Rumusan arah
kebijakan
pembangunan Desa
yang dijabarkan dari
visi dan misi kepala
Desa; dan
 Rencana prioritas
kegiatan
penyelenggaraan
pemerintahan Desa,
pembangunan
Desa, pembinaan
kemasyarakatan
Desa, dan
pemberdayaan
masyarakat Desa
Rancangan RPJM Desa
yang mendapatkan
persetujuan Kepala
Desa


Keterangan

Tim Penyusun
RPJM Desa

BPD
Tim
Penyusun
RPJM Desa
Masyarakat
Desa



Tim Penyusun
RPJM Desa.

No
7

8

Tahapan

Kegiatan

Hasil/Keluaran

Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa
Melalui Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Desa.

Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa
Penetapan Rancangan
RPJM Desa

Penetapan dan
perubahan RPJM
Desa

Rancangan peraturan
Desa tentang RPJM Desa
dibahas dan disepakati
bersama oleh kepala Desa
dan Badan
Permusyawaratan Desa
untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa tentang
RPJM Desa

Rancangan RPJM Desa
dibahas melalui
musyawarah desa dan
disepakati oleh peserta
Musyawarah Desa
Untuk ditetapkan
sebagai RPJM Desa.
Peraturan Desa Tentang
RPJM Desa.

Keterangan








BPD
Tim
Penyusun
RPJM Desa
Masyarakat
Desa
Kades
BPD

Berikut ini diuraikan salah satu contoh struktur (outline) dan sistematika penulisan yang
dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan RPJM Desa.
Sistematika
Judul

Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I :
Pendahuluan

Bab II: Profil Desa

Topik Bahasan
Uraian
Diisi dengan judul: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM DESA) TAHUN .... S/D .... DESA.... KECAMATAN.....
KABUPATEN ..... TAHUN TERBIT.....
Diisi dengan uraian singkat (setengah halaman) sebagai pembukaan
atau sambutan dari Kepala desa.
Sesuai ketentuan penulisan daftar isi sebuah dokumen perencanaan.
1.1. Latar Belakang
Diisi penjelasan tentang pengertian
RPJM Desa, landasan umum , dan
mengapa perlu menyusun RPJM Desa.
1.2. Landasan Hukum
Diisi kajian regulatif tentang kedudukan
dokumen RPJM Desa dalam kebijakan
(regulasi pusat dan daerah) dan sistem
perencanaan pembangunan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Diisi dengan maksud berupa pernyataan
dan harapan secara umum dihasilkannya
dokumen RPJM Desa. Rumuskan tujuan
secara khusus menyangkut capaian dan
target dari dokumen RPJM Desa
1.4. Manfaat
Diisi dengan manfaat dari dokumen
RPJM Desa bagi masyarakat atau sasaran
kelompok miskin, perempuan, korban
konflik dan kelompok rentan lainnya.
2.1. Sejarah Desa
Diisi uraian hasil kajian desa tentang
asal-usul, urutan peristiwa yang
dianggap penting dan berpengaruh
terhadap perkembangan desa. Dapat
dilengkapi pula dengan sejarah

Sistematika

Topik Bahasan

2.2. Peta dan Kondisi Desa

2.3. Kelembagaan Desa

2.4. Dinamika Konflik

2.5. Masalah dan Potensi

Bab III : Proses
Penyusunan RPJM
Desa

3.1. Kajian Desa

3.2 . Musyawarah Desa
RPJM Desa

Bab IV: Visi, Misi
dan Program
Indikatif (lima

4.1. Visi Desa
4.2. Misi Desa

Uraian
kemiskinan dan konflik yang pernah
terjadi.
Diisi gambaran umum desa menyangkut
kondisi sosial, letak geografis ,
demografis, fasilitas sosial sumber daya
alam, dan ekonomi desa. Biasanya pada
bagian ini cukup tebal. Sebaiknya
dibuatkan rangkuman yang berisi
pokok-pokok paparan dan hasilnya.
Diisi hasil kajian tentang kelembagan
desa (diagram venn) yang berisi
informasi tentang pemangku
kepentingan di desa dan struktur
organisasi pemerintah desa. Dilengkapi
dengan kajian partisipasi kelompok
perempuan, rentan/marjinal dan korban
konflik.
Diisi dengan hasil kajian dinamika konflik
(analisis siapa, analisis apa, analisis
bagaimana) yang menguraikan kekuatan
hubungan kelembagan, pengelolaan
sumber daya, kerentanan sosial,
kesenjangan, kohesi sosial, inklusivitas,
akuntabilitas dan ketahanan masyaraka
desa.
Diisi dengan daftar panjang (list)
masalah setiap bidang/sektor yang
diidentifikasi dari proses kajian desa.
Termasuk catatan penting potensi yang
dimiliki desa untuk menyelesaikan
masalah tersebut. Berikan tanda khusus
untuk masalah dan kebutuhan khusus
kelompok miskin, perempuan, kelompok
rentan dan korban konflik.
Menguraikan proses pengkajian desa
secara terpadu mulai dari tingkat
kelompok, RT/RW, dusun dan
lingkungan untuk menggali kebutuhan
pengembangan/bidang/sektor
(pertanian, kesehatan, pendidikan) .
Buatlah resume atau ringkasan proses
dari kegiatan kajian desa.
Menguraikan kedudukan Musyawarah
Desa dalam proses penyusunan RPJM
Desa untuk mengklarifikasi, memberikan
masukan, menyepakati prioritas masalah,
tindakan, program/kegiatan dan alokasi
anggaran.
Rumusan visi desa atau impian/harapan/
cita-cita untuk 6 tahun kedepan
Rumusan misi beruipa penjabaran visi

Sistematika
tahun)

Topik Bahasan

4.3. Arah Kebijakan dan
Prioritas
Pembangunan Desa

Bab V: Penutup
Lampiran

Peta sosial desa
Tabel (Matriks)
Program/Kegiatan 6
Tahun

Berita Acara dan Daftar
Hadir

SK (Surat Keputusan)

i.

Uraian
desa tentang bagaimana mencapainya.
Rumusan misi desa merupakan beberapa
bidang/sektor pembangunan.
Menuliskan secara rinci bidang/sektor
pembangunan yang akan dilaksanakan
selama 6 tahun ke depan dalam bentuk
program/ kegiatan indikatif. Biasanya
program/ kegiatan tersebut di beri
nomor atau kode berdasarkan bidang
dan urutan prioritas dan indikator
pencapaian hasil yang dibabak; tahun
pertama; tahun kedua; tahun ketiga ,
tahun keempat dan tahun kelima.
Diisi dengan bagian akhir penulisan
dokumen biasanya satu halaman.
Lihat hasil visual dari kajian desa dalam
proses RRA/PRA.
Lihat tabel atau matrik masalah, potensi,
pemeringkatan masalah, tindakan dan
program pembangunan 6 tahun
(lampiran RPJM Desa) setiap
bidang/sektor pembangunan. Biasanya
sebagai masukan RKP desa.
Lihat format berita acara kegiatan
seperti; pembentukan tim penyusunan
RPJM Desa, Lokakarya dan pertemuan
kelompok, Musyawarah Desa RPJM
Desa. Dilengkapi dengan daftar hadir
yang ditandangani peserta yang terlibat.
Tentang pengesahan dokumen RPJM
Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa

Memfasilitasi penyusunan rancangan RKP Desa merupakan serangkaian kegiatan bimbingan
dan bantuan teknis terkait penulisan dokumen berdasarkan hasil evaluasi RKP Desa pada
tahun sebelumnya yang telah dilakukan meliputi, penetapan kerangkan isi dokumen,
drafting, perumusan bidang/topik bahasan, analisis topik dan penetapan usulan program
atau kegiatan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun. Salah satu rujukan dalam penulisan
rancangan RKP Desa dapat menggunakan struktur/ouline menurut Permendagri No.
114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa.
Dokumen RKP Desa merupakan dokumen prioritas pembangunan desa yang disusun
untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan proses sebagai berikut:
(1)

Dokumen Rancangan Awal RKP Desa disiapkan sebuah tim dalam tahap persiapan
Musyawarah Desa dengan mengacu pada dokumen hasil evaluasi tahun sebelumnya
dan RPJM Desa;

(2)

Dokumen Rancangan Awal RKP Desa dipaparkan dalam forum Musyawarah Desa untuk
menjadi rujukan penentuan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
jangka pendek desa oleh peserta Musyawarah Desa;

(3)

Finalisasi dokumen dilakukan oleh tim dengan memasukkan rekomendasi dan
kesepakatan peserta Musyawarah Desa.

Penyusunan rancangan RKP Desa dimaksudkan untuk menyajikan informasi/ data tertulis
terkait arah kebijakan, strategi, dan prioritas program/kegiatan 1 tahun ke depan yang akan
dipaparkan dalam kegiatan Musyawarah Desa RKP Desa. Secara khusus pengkajian ini
bertujuan:
(1)

Mengidentifikasi kerangka acuan (outline) penulisan rancangan RKP Desa.

(2)

Merumuskan tema/bidang/topik pembahasan sesuai dengan hasii evaluasi pelaksanaan
RKP tahun sebelumnya dengan pemutakhiran data, analisis keuangan desa ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Menyusun dokumen rancangan RKP Desa yang akan dibahas saat pelaksanaan
Musyawarah Desa.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa
disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah
kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai
disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan
peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi
dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan
masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
1.

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Penyususnan RKPDES diawali dengan munyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
Musyawarah desa ini dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Hasil
musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa
dan daftar usulan RKP Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana
pembangunan Desa, akan membahas agenda kegiatan sebagai berikut:
(1)

Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;

(2)

Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan

(3)

Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat
daerah kabupaten/kota. Hasil kesepakatan tersebut, dituangkan dalam berita acara yang
menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.
2.

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Setelah musyawarah desa dalamrangka penyusunan RPKDes, kemudian Kepala Desa
membentuk tim penyusun RKP Desa, dengan susunan tim yang terdiri dari:

(1)

Kepala Desa selaku pembina;

(2)

Sekretaris Desa selaku ketua;

(3)

Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan

(4)

Anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader
pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Jumlah anggota tim, paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dan harus
mengikut sertakan perempuan. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling
lambat bulan Juni tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan
kepala Desa.
Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
(1)

Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;

(2)

Pencermatan ulang dokumen rpjm desa;

(3)

Penyusunan rancangan rkp desa; dan

(4)

Penyusunan rancangan daftar usulan rkp desa.

3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke
Desa.
Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang: pagu indikatif
Desa; dan rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa. Data dan informasi diterima kepala
Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan. Tim penyusun RKP
Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa yang meliputi:
(1)

Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;

(2)

Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota;

(3)

Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan

(4)

Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan
anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke
Desa yang meliputi:
(1)

Rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;

(2)

Rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota;

(3)

Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah
kabupaten/kota.

Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa dituangkan ke dalam
format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa. Berdasarkan hasil pencermatan, tim

penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan
dalam rancangan RKP Desa. Bupati/walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada
kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa.
Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam
percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan
penyampaian informasi. Percepatan perencanaan pembangunan untuk memastikan APB
Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.
4. Pencermatan Ulang RPJM Desa
Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan
pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum
dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa
dalam menyusun rancangan RKP Desa.
5. Penyusunan Rencana RKP Desa
Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
(1)

hasil kesepakatan musyawarah Desa;

(2)

pagu indikatif Desa;

(3)

pendapatan asli Desa;

(4)

rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota;

(5)

jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;

(6)

hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

(7)

hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan

(8)

hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis
rencana kegiatan. Pelaksana kegiatan sekurang-kurangnya meliputi:
(1)

Ketua;

(2)

Sekretaris;

(3)

Bendahara; dan

(4)

Anggota pelaksana (pelaksana kegiatan mengikutsertakan perempuan).

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
(1)

Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

(2)

Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

(3)

Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antarDesa dan pihak ketiga;

(4)

Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai
kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota; dan

(5)

Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur
masyarakat Desa.

Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang
pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa. Tenaga ahli di
bidang pembangunan infrastruktur dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja
perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau
tenaga pendamping profesional.
Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa, dilampiri rencana
kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang
melakukan kerja sama antar Desa dan diverifikasi oleh tim verifikasi.
Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan
Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan. Usulan
prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
Rancangan daftar usulan RKP Desa menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun
rancangan RKP Desa.
Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan
RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP
Desa. Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa. Kepala
Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa. Jika masih terdapat kekurangan dan
kesalahan maka Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa.
Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa, maka kepala Desa
jadwalkan segera menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam
rangka pengesahan RKP Desa.
6.

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah
perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama;tokoh
masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan;
perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok
pemerhati dan pelindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur
masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
Desa. Rancangan RKP Desa, berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
(1)

Pagu indikatif Desa;

(2)

Pendapatan asli Desa;

(3)

Swadaya masyarakat Desa;

(4)

Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

(5)

Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota.

Prioritas, program dan kegiatan, dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan
masyarakat Desa yang meliputi:
(1)

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

(2)

Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

(3)

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

(4)

Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

(5)

Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

(6)

Pendayagunaan sumber daya alam;

(7)

Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

(8)

Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan
kebutuhan masyarakat Desa; dan

(9)

Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

lingkungan

berdasarkan

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam
berita acara. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan
dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa. Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa
tentang RKP Desa. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang
RKP Desa.
7.

Perubahan RKP Desa

RKP Desa dapat diubah dalam hal:
(1)

terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

(2)

terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus kepala Desa
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
(1)

berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan
terkait dengan kejadian khusus;

(2)

mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak
terjadinya peristiwa khusus;

(3)

menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan

(4)

menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan,
kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
(1)

Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

(2)

Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak
terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

(3)

Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan

(4)

Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP
Desa. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa disesuaikan dengan
terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar.
Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ditetapkan dengan
peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan
APB Desa.
8.

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati/walikota melalui camat.
Penyampaian daftar usulan RKP Desa aling lambat 31 Desember tahun berjalan. Daftar
usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan
pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota. Bupati/walikota menginformasikan kepada
pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. Informasi tentang hasil
pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa setelah
diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun
anggaran berikutnya. Informasi diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun
anggaran berikutnya.
Tabel berikut menguraikan contoh struktur dan sistematika penulisan dokumen
rancangan RKP Desa. Sistematika ini sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun
dokumen tertulis (blue print) dari proses perencanaan yang telah dilakukan.
Sistematika
Judul

Topik Bahasan

Uraian

Diisi dengan judul: RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

Sistematika

Topik Bahasan

Uraian

TAHUN ............ DESA .......... KECAMATAN ........... KABUPATEN ......... TAHUN
TERBIT..............
Kata Pengantar
Diisi dengan uraian singkat (setengah halaman) sebagai pembukaan atau
sambutan dari Kepala desa.
Daftar Isi
Sesuai ketentuan penulisan daftar isi sebuah dokumen perencanaan.
Bab I : Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Diisi penjelasan tentang pengertian RKP
Desa, landasan umum , dan mengapa perlu
menyusun RKP Desa.
1.2 Landasan Hukum
Diisi kajian regulatif tentang kedudukan
dokumen RKP Desa dalam kebijakan
(regulasi pusat dan daerah) dan sistem
perencanaan pembangunan.
1.3 Maksud dan Tujuan
Diisi dengan maksud berupa pernyataan dan
harapan secara umum dihasilkannya
dokumen RKP Desa. Rumuskan tujuan secara
khusus menyangkut capaian dan target dari
dokumen RKP Desa
1.4 1.4 Manfaat
Diisi dengan manfaat dari dokumen RKP
Desa bagi masyarakat atau sasaran
kelompok miskin, perempuan, dan
kelompok rentan lainnya.
1.5 1.5 Visi dan Misi Desa
Diisi dengan uraian visi dan misi desa yang
1.6
menjadi bahan pertimbangan bagi
pemangku kepentingan yang terlibat dalam
menentukan arah kebijakan pembangunan
desa ke depan.
Bab II: Gambaran
2.1. Arah Kebijakan
Diisi uraian hasil kajian tentang pendapatan
Umum Kebijakan
Pendapatan Desa
desa berupa penambah nilai kekayaan
Keuangan Desa
bersih, meliputi semua penerimaan uang
yang menjadi hak desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran. Pendapata desa terdiri: (a) hasil
usaha Desa; (b) hasil kekayaan Desa; (c) hasil
swadaya dan partisipasi; (d) hasil gotong
royong; dan (e) lain-lain pendapatan asli
Desa yang sah
2.2. Arah Kebijakan Belanja
Diisi hasil kajian tentang belanja desa berupa
Desa
belanja langsung dan tidak langsung selama
1 tahun; Belanja Langsung berupa belanja
yang secara langsung dengan pelaksanaan
program (pegawai, barang dan modal).
Belanja tidak langsung berupa belanja
pegawai tetap, subsidi, hibah, bantuan sosial
dan bantuan keuangan .

Sistematika

Topik Bahasan
2.3. Pembiayaan

Uraian
Diisi hasil kajian tentang pembiayaan desa
menyangkut dua jenis, yaitu;
Jenis penerimaan pembiayaan:
(a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
tahun sebelumnya;
(b) Hasil penjualan kekayaan Desa yang
dipisahkan;
(c) Penerimaan Pinjaman;

Bab III : Evaluasi
Program/Kegiatan
Pembangunan

3.1 Evaluasi pelaksanaaan
pembangunan pada RKP
Desa tahun sebelumnya

3.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan RPJM Desa

3.3 Identifikasi Masalah
berasarkan Analisis
Keadaan Darurat

3.4 Identifikasi Masalah
berasarkan Prioritas
Pembangunan (urusan)

Bab IV: Rumusan
Prioritas Program
Pembangunan

1.1 Prioritas Program dan
kegiatan Tahunan Skala
Desa

1.2 Prioritas Program dan
kegiatan Tahunan Skala
Kabupaten, Provinsi dan
Pusat

1.3 Pagu Indikatif Program
dan Kegiatan MasingMasing Bidang

Jenis Pengeluaran Pembiayaan:
(a) Pembentukan Dana Cadangan;
(b) Penyertaan Modal Desa;
(c) Pembayaran Utang.
Menguraikan hasil kajian penilaian program
atau kegiatan pembangunan yang
tercantum dalam RKP Desa tahun
sebelumnya. Buatlah resume atau ringkasan
tentang tujuan, hasil dan target capaian
sesduai dengan indikator yang telah
ditetapkan.
Menguraikan hasih kajian tentang
permasalahan yang dihadapi setelah RKP
Desa di laksanakan dikaitkan dengan
kerangka kebijakan RPJM Desa.
Identifikasikan permasalahan yang dihadapi
dalam situasi darurat akibat bencana alam,
post mejeur, konflik dan kondisi khusus.
Termasuk catatan penting berupa tanda
khusus terkait kebutuhan yang mendesak.
Diisi dengan daftar panjang (long list)
masalah setiap bidang/sektor/urusan desa
yang diidentifikasi dari hasil evaluasi RKP
Desa tahun lalu. Termasuk catatan penting
potensi yang dimiliki desa untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Berikan
tanda khusus untuk masalah dan kebutuhan
khusus kelompok miskin, perempuan,
kelompok rentan dan korban konflik.
Rumusan secara rinci bidang/sektor
pembangunan yang menjadi skala
kebutuhan desa dan akan dilaksanakan
selama 1 tahun ke depan dalam bentuk
program atau kegiatan indikatif.
Rumusan secara rinci bidang/sektor
pembangunan yang menjadi arah kebijakan
kabupaten, provinsi dan pusat yang akan
dilaksanakan selama 1 tahun ke depan
dalam bentuk program atau kegiatan
indikatif.
Menuliskan secara rinci bidang/sektor
pembangunan yang akan dilaksanakan
selama 1 tahun ke depan dalam bentuk
program/ kegiatan indikatif. Biasanya
program/ kegiatan tersebut di beri nomor
atau kode berdasarkan bidang dan urutan

Sistematika

Topik Bahasan

Bab V: Penutup
Lampiran

Daftar Prioritas Masalah

Tabel (Matriks) Prioritas
Kegiatan Tahun Anggaran

Berita Acara dan Daftar Hadir

SK (Surat Keputusan)

Uraian
prioritas dan indikator pencapaian hasil atau
sesuai dengan bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa (Permendagri No.
114/2014).
Diisi dengan bagian akhir penulisan
dokumen biasanya satu halaman.
Lihat tabel atau matrik masalah, potensi,
pemeringkatan masalah, tindakan dan
program pembangunan setiap
bidang/sektor pembangunan.
Lihat tabel atau matrik program/kegiatan
pembangunan setiap bidang/sektor
pembangunan yang akan dilaksanakan pada
tahun berikutnya termasuk sumber dana.
Lihat format berita acara kegiatan seperti;
pembentukan tim penyusunan RKP Desa,
Lokakarya dan pertemuan kelompok,
Musyawarah Desa RKP Desa. Dilengkapi
dengan daftar hadir yang ditandangani
peserta yang terlibat.
Tentang pengesahan dokumen RKP Desa

Bahan Bacaan

Pengelolaan Keuangan Desa

a.

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa

Bagian ini memaparkan beberapa hal mendasar berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan
Desa, yang perlu dipahami secara benar mencakup: 1) Pengertian istilah. 2) Dasar Hukum. 3)
Sumber-sumber keuangan desa dan mekanisme penyalurannya; 4) Asas-Asas Pengelolaan
Keuangan Desa. 5) Tahapan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa, dan 6) Keterlibatan
Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
1.

Pengertian

Sudahkah kita memiliki pemahaman yang benar tentang pengertian Keuangan Desa, dan
Pengelolaan Keuangan? Berikut adalah pengertian/difinisi berdasarkan Permendagri No.
113 Tahun 2014:

Keuangan Desa
Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pengelolaan Keuangan
Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun
anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.

Kerangka Hukum Keuangan Desa

Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan desa adalah uang Negara yang harus dikelola berdasar pada hukum atau
peraturan yang berlaku, khususnya:

Kerangka Hukum Keuangan Desa
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

a.
b.

PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang telah diubah menjadi
PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

a.
b.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
PMK No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (diperbaharui tiap tahun)

c.

Selain itu, beberapa peraturan lain yang terkait juga perlu difahami oleh pengelola keuangan
desa, antara lain:
a.

UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

b.

Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Desa.

c.

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Ketentuan-ketentuan pokok tentang Keuangan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tercantum
pada Pasal 71 – 75 yang mencakup: Pengertian keuangan desa, Jenis dan sumber-sumber
Pendapatan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desaa), Belanja Desa, dan
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian
dijabarkan lebih rinci dalam PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana termuat pada Pasal 80
(Penghasilan Pemerintah Desa), dan Pasal 90 – 106. Khusus mengenai Dana Desa diatur oleh
PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang telah diubah
menjadi PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara.
Ketentuan pokok dimaksud selanjutnya dijabarkan secara detil/teknis dalam
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PMK No.
93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa . Mengenai prioritas belanja desa diatur oleh
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 tahun
2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 yang akan
diperbaharui tiap tahun. Dengan demikian, pengelola keuangan desa wajib merujuk pada
tiga peraturan menteri di atas agar terhindar dari kekeliruan.

3.

Sumber Keuangan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan
hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
Menurut UU Desa, pasal 72 ayat (1) pendapatan desa bersumber dari:
a.

Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong
royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

b.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c.

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

d.

Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota;

e.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

f.

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil
usaha” termasuk juga termasuk hasil BUM Desa dan tanah bengkok.
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (huruf b) bersumber dari Belanja
Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut adalah
anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa
ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara
bertahap.
Sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut Dana Desa diperoleh secara
bertahap. ‘Bertahap’ menurut PP 22/2015 memiliki dua arti:
a.

Merujuk pada ‘besaran dana’ yang akan diterima oleh desa. Komitmen pemerintah
untuk alokasi DD adalah 10% dari dana transfer. Tetapi pemerintah tidak langsung
memberikan 10% dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan
nasional –di satu sisi- dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa. Tahap
alokasi DD diatur dalam dalam PP 22/2015 , yaitu 3% pada tahun 2015, 6% pada tahun
2016 dan 10% pada tahun 2017 .

b.

Merujuk pada ‘tata cara penyaluran’ yaitu dilakukan dalam 3 tahap. Pencarian DD
dakan dilakukan pada 1) bulan April 40 %, 2) bulan agustus 40% dan 3) bulan Oktober
20 % dari total Dana Desa.

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Bagi

Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan
penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. Pentahapan dalam arti tata cara
penyaluran untuk ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri (lihat PP 43/2014 pasal 99 ayat (2).
Besar dan tata cara penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota ke Desa dilakukan oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota ke desa sesuai
dengan ketersediaan dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks penatausahaan, menurut Permendagri 113/2014, pendapatan desa
dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain.
Pendapatan asli desa (point a) adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukan ke
rekening desa. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun
kabupaten) yaitu huruf b sd f diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening
kabupaten atau provinsi ke ke rekening kas desa. Sedangkan pendapatan lain-lain adalah
pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak
ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah (hurup g dan h). Keseluruhan pendapatan
desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Sumber-sumber Pendapatan Desa adalah Hak Desa
Perlu diketahui oleh desa bahwa pendapatan desa yang bersumber dari: 1) alokasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; 2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten/Kota;
Dan 3) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota; adalah hak desa. Dengan kata lain dari sisi negara dan pemerintah daerah,
ketiga jenis belanja tersebut adalah ‘belanja wajib’ yang harus dialokasikan ke desa. Sebagai
hak, maka desa harus mengetahui dan menuntut besaran alokasi dari belanja wajib sesuai
dengan formula perhitungan dan mekanisme penyaluran.

Desa dapat mengetahui besar dana yang akan diperoleh melalui transfer dari
pemerintah dan pemerintah daerah. Desa mengetahui dana yang bersumber dari Dana Desa
setelah Pemerintah menetapkan APBN. Sedangkan dana yang bersumber dari ADD dan bagi
hasil pajak daerah setelah Pemerintah Daerah menetapkan APBD. Secara teknis, di tingkat
pusat alokasi DD di bawah Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan (DJPK) dan
Alokasi Dana Desa di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. DJPK akan
menginformasikan total transfer DD ke kabupaten dan kabupaten menginformasikan total
DD dan ADD ke setiap desa. Karena itu, informasi yang paling valid mengenai jumlah DD dan
ADD yang akan diterima oleh tiap desa adalah informasi yang bersumber dari Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tiap kabupaten.

4.

Formula dan Penyaluran DD, ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Kabupaten/Kota kepada Desa

Formula untuk menghitung besaran dan mekanisme penyaluran dana desa diatur oleh PP
No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradan PMK
No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Sesuai dengan pasal 6 PMK, dalam melaksanakan
penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan
sebagai berikut :
1. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal
dari rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
2. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
a.

Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap
Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa setiap
kabupaten/kota; dan

b.

alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang selanjutnya dalam
pedoman ini disebut “Bagian Formula”), dengan bobot sebagai berikut :
 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

3. Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu :

Formula Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa
Dana Desa setiap Desa = (Dana Desa kabupaten/kota – Alokasi Dasar) x [(25% x
rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
kabupaten/kota yang bersangkutan) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin
Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang
bersangkutan) + (10% x rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah
Desa kabupaten/kota yang bersangkutan) + (30% x rasio IKG setiap Desa
terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan)].

Sedangkan formula untuk ADD dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
kabupaten/kota kepada Desa diatur oleh PP 43 tahun 2014 pasal 96 dan pasal 97.
Berdasarkan pasal 96 PP 43 tahun 2014, pengalokasian ADD mempertimbangkan:

a.

kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan

b.

jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat
kesulitan geografis Desa.

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
bupati/walikota. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan
bupati/walikota.
Berdasarkan pasal Pasal 97, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari
hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus)
dari
realisasi
penerimaan
hasil
pajak
dan
retribusi
daerah
kabupaten/kota.Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan
berdasarkan ketentuan:
a.

60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

b.

40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil
pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada
Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Ketentuan mengenai tata cara
pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa
diatur dengan peraturan bupati/walikota.
Berdasarkan PP No. 22/2015 (pengganti PP No. 60/2014), Dana Desa hanya dapat
disalurkan jika Kabupaten/kota dan Desa telah memenuhi persyaratan. Di tingkat
Kabupaten/kota syarat yang harus ada adalah: 1) peraturan bupati/walikota tentang tata cara
pembagian dan penetapan besaran Dana Desa untuk tiap desa, 2) peraturan daerah
mengenai APBD tahun berjalan dan 3) laporan realisasi Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya karena tahun 2015 adalah tahun pertama penyaluran Dana Desa maka syarat 3)
tidak diperlukan. Persyaratan tersebut harus disampaikan oleh Kabupaten ke DJPK sebelum
pencairan pertama.
Di tingkat Desa syarat yang harus ada adalah: 1) APB Desa yang telah ditetapkan
melalui peraturan desa dan 2) laporan realisasi pengggunaan Dana Desa semester
sebelumnya. Desa juga diwajibkan telah mempunyai rekening kas desa di Bank karena DD,
ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah akan diperoleh oleh desa melalui
pemindahan atar rekening dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) ke Rekening Kas
Desa. Tabel berikut menunjukkan kewajiban pemerintah pusat, kabupaten/kota dan desa
berakiatan dengan Dana Desa.

UNIT

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

KETERANGAN

Pemerintah Pusat

•
•
•
•
•

Pemerintah
Daerah
(kab./kota)

•
•

•
•

•
Pemerintah Desa

•
•
•

Menganggarkan Dana Desa dalam
APBN
Menetapkan dan menyalurkan Dana
Desa ke kab./kota
Menetapkan pedoman umum dan
prioritas penggunaan Dana Desa
Monitoring, evaluasi, dan pengenaan
sanksi*
Pendampingan

*Termasuk evaluasi atas
perbup/perwali mengenai
pembagian Dana Desa ke
setiap Desa dan laporan
penyaluran dan
penggunaan Dana Desa

Menganggarkan Dana Desa dalam
APBD
Membuat perbup/perwali mengenai
pembagian Dana Desa ke setiap
Desa
Menyalurkan Dana Desa sesuai
ketentuan
Membuat dan menyampaikan
laporan realisasi penyaluran dan
konsolidasi penggunaan Dana
Desa**
Pendampingan

** laporan disampaikan
kepada DJPK secara
tahunan

Menganggarkan Dana Desa dalam
APB Desa
Menggunakan Dana Desa sesuai
ketentuan***
Membuat dan menyampaikan
laporan realisasi penggunaan Dana
Desa ke kab./kota

*** Dana Desa
diprioritaskan untuk
pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat

Sumber: Presentasi DJPK – Kementrian Keuangan, 2014.

Karena APB Desa merupakan dokumen anggaran yang merujuk pada dokumen sebelumnya,
ada 3 tahap penting yang harus dilalukan oleh Desa untuk mempersiap-kan pencairan Dana
Desa. Pertama, menyusun RPJM Desa dan menyelenggarakan musyawarah desa untuk
menetapkan prioritas belanja desa selama masa jabatan kepala desa. Kedua, menyusun
dokumen Rencana Tahunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Ketiga, adalah membuka rekening desa.
5.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Seluruh pendapatan desa yang bersumber dari pasal 72 ayat 1 UU Desa akan dicatat dan
dikonsolidasikan dalam satu dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
APB Desa merupakan satu-satunya dokumen anggaran di desa. Karena itu Desa wajib
mencatatkan seluruh pendapatan dan pengeluarannya di dalam dokumen ini.
Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud
melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan
Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam

tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan
asas-asas, yaitu:
Transparan
Terbuka - keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan
Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada
sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut
kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya. Transparan dalam
pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara
terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan (KK, SAP,2005).

Akibat Pengelolaan Keuangan yang tidak Transparan
Pengelolaan keuangan yang tidak transparan dapat dilihat dari tidak tertatanya administrasi
keuangan dengan tertib dan baik, adanya aliran dana tertentu (non budgeter/dana
taktis/dana yang tidak masuk dalam anggaran), yang hanya diketahui segelintir orang,
merahasiakan informasi, dan ketidaktahuan masyarakat akan dana-dana tersebut. Hal itu
memberikan keleluasaan terjadinya penyimpangan/ penyelewengan oleh oknum aparat yang
berakibat fatal bagi masyarakat maupun aparat yang bersangkutan.

Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh
proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait
Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro
aktif
dan
memberikan
kemudahan
bagi
siapapun,
kapan
saja
untuk
mengakses/mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.
Akuntabel
Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat
dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003). Dengan denikian, pelaksanaan
kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,
mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut Kepala Desa
mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APB Desa secara tertib, kepada
masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundangundangan.
Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan
keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga
perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggugjawaban
wajib
melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas,
utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan
pembangunan di Desa.
Tertib dan disiplin anggaran
Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan
pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini
dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
Asas

Transparan




Akuntabel



Partisipatif

Tertib dan
Disiplin
Anggaran

6.







Penunjuk Perwujudannya
Memudahkan akses publik terhadap
informasi.
Penyebartahuan informasi
Keuangan Desa melalui berbagai
media yang dapat diakses oleh
masyarakat.
Laporan Pertanggungjawaban
pelaksanaan pembangunan –
dengan menggunakan keuangan
desa- dibahas dalam Musyawarah
Desa.
Informasi kepada publik.
Prioritas belanja desa ditetapkan
dalam musyawarah desa
berdasarkan pada penilaian
kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan pembangunan (belanja
desa) dilakukan oleh kepala desa
dan perangkat desa dengan
melibatkan masyarakat.
Taat hukum
Tepat waktu, tepat jumlah
Sesuai prosedur







Mengapa Penting?
Memenuhi hak masyarakat
Menghindari konflik

Mendapatkan legitimasi
masyarakat
Mendapatkan kepercayaan
publik





Memenuhi hak masyarakat
Menumbuhkan rasa memiliki
Meningatkan keswadayaan
masyarakat




Menghindari penyimpangan
Meningkatkan prefesionalitas

Tahapan Kegiatan Pengelolaan

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung dengan
mengikuti siklus. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa siklus pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

Perencanaan
Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan
dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan
desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk
menyusun APB Desa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

RPJM & RKP Desa

APB Desa

Pelaksanaan
Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah
proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah
rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APB Desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai
dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APB Desa dimaksud disusunlah rencana
anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP).
APB Desa

RAB

SPP

Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Perubahan APB
Desa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.
Penatausahaan
Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan
masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur

tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan
keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi
keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan
keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APB Desa. Hasil dari
penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan itu sendiri.
Pelaporan
Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan
dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk
pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang
diberikan Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu
kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang
ditugaskan.Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB
Desa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota.
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran
yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.
7.

Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa (PKD)

Sesuai makna yang terangkum dalam pengertian Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum
yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, maka peran dan keterlibatan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi
keharusan. Tata kelola Desa secara tegas juga menyaratkan hal itu, terlihat dari fungsi pokok
Musyawarah Desa sebagai forum pembahasan tertinggi di desa bagi Kepala Desa
(Pemerintah Desa), BPD, dan unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal-hal strategis bagi
keberadaan dan kepentingan desa.
Dengan demikian, peran dan keterlibatan masyarakat juga menjadi keharusan dalam
Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh sebab itu, setiap tahap kegiatan PKD harus memberikan
ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat. Masyarakat dimaksud secara longgar dapat
dipahami sebagai warga desa setempat, 2 orang atau lebih, secara sendiri-sendiri maupun
bersama, berperan dan terlibat secara positif dan memberikan sumbangsih dalam
Pengelolaan Keuangan Desa. Namun bila hal itu dilakukan secara pribadi oleh orang
seorang warga desa, tentu akan cukup merepotkan. Oleh karena itu, peran dan keterlibatan
dimaksud hendaknya dilakukan oleh para warga desa secara terorganisasi melalui Lembaga
Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Masyarakat yang ada di desa setempat.
Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting, karena: 1) Menumbuhkan
rasa tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan. 2)
Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara
dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya), dan 3) Memberikan
legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan. Dengan demikian, pengelolaan
keuangan desa tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan ‘tekni’ saja, melainkan

sebagai kegiatan ‘politik anggaran’ yaitu kegiatan untuk mengalokasikan sumber daya milik
bersama desa bagi kesejahteraan.
Posisi anggota masyarakat di dalam satu komunitas desa tidak seimbang. Seringkali
dalam komunitas desa ada kelompok yang tersisih disebabkan oleh ekonomi (kelompok
miskin), umur (anak-anak dan manula), jenis kelamin (perempuan dalam masyarakat
patriakat), minoritas, atau memiliki keterbatasan fisik. Kelompok ini, terutama kelompok
miskin dan marginal yang justru menjadi tujuan utama dari alokasi anggaran desa untuk
meningkatkan kesejahteraan mereka justru tidak mengetahui dan tidak dapat mengakses
anggaran desa. Untuk itu perlu tindakan affirmasi terhadap kelompok-kelompok ini di desa.
Affirmasi dan pendamping sebaiknya menjadi bagian yang inherent dalam proses
perencanaan dan pelaknaan pengelolaan keuangan desa. Tindakan affirmasi dilakukan
secara substantif (prioritas alokasi belanja desa) dan prosedural (pelibatan kelompok ini
dalam proses perencanaan anggaran). Dalam konteks pelibatan, kelompok ini tidak dapat
serta merta mengetahui hak dan mampu menyuarakan kepentingan mereka. Karena itu
diperlukan juga proses pengorganisasian dan pendampingan terhadap kelompok ini baik
oleh pendamping di dalam desa maupun oleh pendamping yang ditempatkan di desa.
Bagaimana peran dan keterlibatan itu diwujudkan dalam setiap tahap.kegiatan PKD?
Apakah wujud peran dan keterlibatan itu memiliki hubungan dengan asas-asas PKD? Tabel
di bawah ini mencoba memberikan gambaran:
Peran/Keterlibatan Masyarakat
Tahap Kegiatan
Perencanaan

Peran dan Keterlibatan




Pelaksanaan




Penatausahaan

Pelaporan dan
Pertanggungjawaban

Melakukan penilaian terhadap kebutuhan
masyarakat.
Melakukan pengorganisasian untuk dapat
berpartisipasi secara efektif dalam Musdes
dan Musrenbangdes.
Menetapkan prioritas belanja desa dalam
Musdes dan musrenbangdes.
Bersama dengan Kasi, menyusun RAB,
memfasilitasi proses pengadaan barang
dan jasa, mengelola atau melaksanakan
pekerjaan terkait kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Perdes tentang APB
Desa.

Partisipatif

Partisipatif
Transparan

Memberikan masukan terkait perubahan
APB Desa

Meminta informasi, memberikan masukan,
melakukan audit partisipatif.
 Melakukan pemantauan dalam
pelaksanaan belanja desa.
Meminta informasi, mencermati materi LPj,
Bertanya/meminta penjelasan terkait LPj
dalam Musyawarah Desa.


Terkait dengan Asas

Transparansi
Akutabel
Tertib dan disiplin anggaran
Partisipatif Transparan
Akuntabel

b.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa melekat dalam fungsi dan tugas Pemerintah Desa. Dengan
demikian, Pengelola keuangan desa adalah aparat pemerintahan desa sesuai tugas dan
fungsinya yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Guna memahami dengan benar
“siapa, apa tugas dan tanggungjawab” pengelola dimaksud, perlu dipaparkan secara
ringkas: 1) Struktur Pemerintah Desa. 2) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. 3) Pelaksana
Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). 4) Tugas dan Tanggungjawab Pengelola. 5) Etika
Pengelola Keuangan Desa.
1.

Struktur Pemerintah Desa

Bagan di bawah ini menunjukkan struktur organisasi pemerintah desa sesuai UU No. 6 Tahun
2014. Sekretaris Desa memimpin sekretariat yang membawahi sebanyak-banyaknya 3 Urusan.
Setiap Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur),yang bertanggungjawab kepada Sekretaris,
dan (dapat) memiliki 1 orang atau lebih staf sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan
desa. Salah seorang staf Kaur ditetapkan sebagai Bendahara.
Pelaksana Teknis – unit baru yang diperkenalkan UU No. 6 Tahun 2014- terdiri dari
sebanyak-banyaknya 3 Seksi. Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) yang langsung
bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

2.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili
Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 3 Permendagri No. 113 Tahun 2014.
3.

Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
(PTPKD) yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Dalam PTPKD dimaksud Sekretaris Desa sebagai koordinator. Kepala Seksi sebagai
pelaksana kegiatan sesuai bidangnya, dan Bendahara, yaitu unsur staf sekretariat desa (kaur)
yang membidangi administrasi keuangan.

4.

Tugas dan tanggungjawab Pengelola

Masing-masing pelaku dalam PTPKD mengemban tugas dan tanggungjawab sebagaimana
dipaparkan dalam bagan di bawah ini.

5.

Etika Pengelola

Etika adalah rambu-rambu, patokan, norma, yang diturunkan dari nilai-nilai moral yang
menjadi acuan bertindak bagi seseorang dalam melaksankan tugas dan tanggung-jawabnya.
Etika ini menjadi sangat penting bila seseorang dimaksud adalah pejabat publik yang
menentukan nasib masyarakat. Etika dimaksud bukan hukum, tetapi setiap tindakan yang
melanggar etika pasti akan melanggar hukum. Etika ini muncul dalam semua sisi kehidupan
kita. Dalam tindak laku bermasyarakat misalnya, kita sejak dini diajari untuk menghormati
kepada orang yang lebih tua, sopan santun dalam berbicara, dan seterusnya. Kejujuran, tidak
mengambil segala sesuatu yang bukan haknya, mendahulukan kepentingan masyarakat,

adalah sedikit contoh yang menunjukkan etika dalam mengelola atau mengemban amanah
masyarakat. Etika ini menjembatani agar nilai-nilai moral bisa menjadi tindakan nyata.
Dalam administrasi negara dikenal etika administrasi negara yang bertujuan untuk
menyelengarakan kegiatan administrasi negara dengan baik, dengan memperhatikan
kepentingan masyarakat. Itu berarti, saat etika administrasi negara digunakan dengan baik
oleh para penyelenggara negara (administrator) maka etika kehidupan berbangsa pun dapat
berlangsung dengan baik, sebaliknya, apabila etika administrasi negara tidak secara benar
melandasi setiap tindakan dalam administrasi negara maka dapat diindikasikan begitu
banyaknya masalah yang berdampak negative/merusak kehidupan berbangsa.
Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, menumbuhkan suasana politik yang
demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat,
menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang
lebih benar dari manapun datangnya,serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika
pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam
memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya melanggar kaidah dan
sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan
negara.
Pengelola Keuangan Desa dituntut untuk menjunjung tinggi, memegang teguh etika
mengelola keuangan. Pertama, uang membawa godaan yang besar untuk melanggar etika
dan hukum. Melanggar etika akan berdampak pada sanksi sosial, yang menyebabkan
merosotnya martabat seseorang di hadapan masyarakat. Melanggar hukum tentu akan
berhadapan dengan hukum, Dewasa ini terlalu banyak aparat penyelenggara
pemerintahan/Negara yang harus ‘pensiun dini’ karena masuk penjara. Kedua, tugas dan
tanggungjawab mengelola keuangan desa berhubungan erat dan menentukan nasib rakyat
desa. APB Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Apakah desa-desa kita akan
menjadi desa yang maju dan rakyatnya sejahtera di masa mendatang, ditentukan sejauh
mana etika pengelolaan keuangan dipegang teguh para Pengelola Keuangan Desa.
c.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan
Perencanaan, yaitu penyusunan APB Desa. Dengan demikian, penting untuk memahami
secara tepat berbagai aspek APB Desa: fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme
penyusunannya.
1.

Pengertian

Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan
pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam
kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses
penyusunan APB Desa. Sebagaimana telah dijelasakan sebelumnya, penyusunan APB Desa
berdasar pada RKP Desa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APB Desa yang juga ditetapkan dengan Perdes,
merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

2.

Fungsi APB Desa

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APB Desa menjamin kepastian rencana
kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk
melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya
anggaran dalam jumlah yang tertentu untuk melaksanakan kegiatan. APB Desa menjamin
kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil
kegiatan secara teknis.
3.

Ketentuan Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa, ada beberapa ketentuan yag harus dipatuhi:
a.

APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes.

b.

APB Deaa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari
sampai 31 Desember tahun berikutnya.

c.

Prioritas Belanja Desa disepakati dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan pada penilai kebutuhan masyarakat.

d.

Rancangan APB Desa harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).

e.

APB Desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes,
selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

Selain itu, secara teknis penyusunan APB Desa juga harus memperhatikan:
a.

Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya
berdasarkan pada perhitungan sumber-sumber pendapatan desa yang diketahui oleh desa.
b.

Belanja Desa

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan
penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan
tepat peruntukan) dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
c.

Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus
disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa, serta
tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu.
d.

SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggara)

Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi
terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan
adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat
direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

4.

Mekanisme, Tugas, dan Tanggungjawab Pelaku dalam Penyusunan APB Desa

Mekanisme (prosedur dan tatacara) penyusunan APB Desa dapat dilihat pada bagan alur di
bawah ini:

5.

Membaca Struktur APB Desa

Struktur/susunan APB Desa terdiri dari tiga komponen pokok:


Pendapatan Desa



Belanja Desa



Pembiayaan Desa

Masing-masing komponen itu diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut:
Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan
hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
Kelompok
Pendapatan
Pendapatan
Asli Desa

Jenis Pendapatan
a. Hasil Usaha
b. Hasil Aset

c. Swadaya, partisipasi, gotong
royong

Transfer

d. Lain-lain Pendapatan Asli
Desa
a. Dana Desa;
b. Bagian dari Hasil Pajak
Daerah Kabupaten/Kota dan
Retribusi Daerah;

Rincian Pendapatan
 Hasil Bumdes, Tanah Kas Desa
 Tambatan perahu, pasar desa,
tempat pemandian umum, jaringan
irigasi
 Membangun dengan kekuatan
sendiri yang melibatkan peran serta
masyarakat berupa tenaga, barang
yang dinilai dengan uang
 Hasil pungutan desa

Kelompok
Pendapatan

Pendapatan
Lain-lain

Jenis Pendapatan
c. Alokasi Dana Desa (ADD);
d. Bantuan Keuangan dari APBD
Provinsi; dan
e. Bantuan Keuangan APBD
Kabupaten/Kota.
a. Hibah dan Sumbangan dari
pihak ketiga yang tidak
mengikat;
b. Lain-lain pendapatan Desa
yang sah.

Rincian Pendapatan

 Pemberian berupa uang dari pihak
ketiga
 Hasil kerjasama dengan pihak ketiga
atau bantuan perusahaan yang
berlokasi di desa

Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban
desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan
Desa.

Kelompok Belanja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Jenis Kegiatan
(Sesuai RKP Desa)
a. Kegiatan
Pembayaran
Penghasilan Tetap
dan Tunjangan

b. Operasional
kantor

Pelaksanaan
Pembangunan
Desa

Kegiatan
Pembangunan Jalan
Lingkungan (Rabat
Beton), dll (contoh)

Jenis Belanja dan Rincian Belanja
Belanja Pegawai
1. Pembayaran penghasilan tetap
 Kepala Desa (1 org)
 Sekretaris Desa (1 org)
 Perangkat Desa (Kaur, Kasi, Kadus, dll mis. 11
org)
2. Pembayaran tunjangan
 Kepala Desa
 Perangkat Desa (Kaur, Kasi, Kadus)
 BPD (mis: 5 org)
3. Insentif RT dan RW (mis: 5 RW, 25 RT)
1.Belanja Barang dan Jasa
 ATK, Listrik, Air, Telepon
 Fotocopy/Penggandaan
 Benda Pos
2.Belanja Modal
 Komputer
 Mesin Tik
 Meja, Kursi, Lemari
1. Belanja Barang dan Jasa
 Upah
 Sewa Mobil
 Minyak Bekesting
 Paku, Benang
2. Belanja Modal
 Marmer Prasasti
 Beton Readymix
 Kayu

Kelompok Belanja

Pembinaan
Kemasyarakatan
Desa

Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Jenis Kegiatan
(Sesuai RKP Desa)

Kegiatan
Penyelenggaraan
Keamanan dan
Ketertiban
Lingkungan (contoh)

Kegiatan Pelatihan
Kelompok Tani
(contoh)

Jenis Belanja dan Rincian Belanja

1.

2.
1.

2.

 Pasir
 Batu
 Plastik Cor
Belanja Barang dan Jasa

Honor Pelatih

Transpor Peserta

Konsumsi

Alat Pelatihan

dll
Belanja Modal
Belanja Barang dan Jasa

Honor Penyuluh Pertanian

Transpor Penyuluh

Konsumsi

Alat Pelatihan
Belanja Modal

Belanja Tak
Terduga

6.

Komposisi Belanja dalam APB Desa

Pasal 100, PP 43 2014, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan
ketentuan:
a.

Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa

b.

Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa
digunakan untuk:

7.



Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;



Operasional Pemerintah Desa;



Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan



Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Perhitungan Penghasilan Tetap (SILTAP) Aparat Pemerintah Desa

Pasal 81 PP 43 Tahun 2014, Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan
dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap
kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:


ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan
maksimal 60% (enam puluh perseratus);



ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh
perseratus);



ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40%
(empat puluh perseratus);



ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

8.

Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan
Pembiayaan

a. Sisa lebih perhitungan anggaran
(SiLPA) tahun sebelumnya

 Pelampauan penerimaan
pendapatan terhadap belanja
 Penghematan belanja
 Sisa dana kegiatan lanjutan.

b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang
dipisahkan.
Pengeluaran
Pembiayaan

9.

a. Pembentukan Dana Cadangan
b. Penyertaan Modal Desa.

Kegiatan yang penyediaan
dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya
dibebankan dalam satu tahun
anggaran.

Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Perencanaan

Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat
dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil
kegiatan. Ketepatan perencanaan itu akan terjamin bila dalam prosesnya benar-benar
mengacu pada ketentuan dan didasarkan pada azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa.
Bagaimana agar azas-azas itu mewujud dalam proses perencanaan? Tabel di bawah ini,
mencoba memberikan gambaran.

Asas
Partisipasi

Penerjemahannya dalam Perencanaan


Pemerintah Desa membuka
ruang/mengikutsertakan masyarakat
desa terutama kelompok miskin dan

Kapasitas dan aturan Yang
dibutuhkan


Komitmen Kepala Desa untuk
melibatkan masyarakat secara
optimal

Asas

Transparansi

Akuntabel

Tertib dan
Disiplin
Anggaran

d.

Penerjemahannya dalam Perencanaan
marginal dalam menyusun RKP Desa
maupun Rancangan APB Desa baik
dalam Musdes maupun
musrenbangdes.
 Sebelum Musyawarah Desa dilakukan,
BPD aktif berdiskusi dengan kelompokkelompok masyarakat untuk memahami
kebutuhan mereka.
 BPD berpedoman pada prioritas belanja
desa yang disepakati dalam
Musyawarah Desa ketika membahas
Rancangan APB Desa bersama
Pemerintah Desa
 Masyarakat memberikan masukan
kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD
Mengumumkan, menginformasikan jadwal,
agenda, dan proses penilaian kebutuhan
masyarakat, Musdes dan Musrenbangdes
serta hasil perencanaan secara terbuka
kepada masyarakat
 Proses (tahap kegiatan) dilakukan
sesuai ketentuan
 Kegiatan dilakukan oleh pihak yang
berkompeten
 Rencana disusun berdasarkan aspirasi
dan kebutuhan masyarakat dan data
 Rencana disepakati oleh para pihak
terkait.
 Pertanggungjawaban keuangan desa
dibahas dalam Musyawarah Desa.
 Mengalokasikan anggaran dalam
jumlah tertentu dalam APB Desa untuk
membiayai proses perencanaan
 Anggaran dimaksud digunakan secara
tepat jumlah dan hanya untuk kegiatan
perencanaan

Kapasitas dan aturan Yang
dibutuhkan


Warga masyarakat yang
memahami ketentuan maupun
teknis penyusunan APB Desa



Aturan dan mekanisme kerja BPD
yang memastikan penilaian
kebutuhan masyarakat dilakukan
sebelum musdes.



Tata kerja BPD untuk menyerap
dan menampung aspirasi
masyarakat.










Sosialisasi dilakukan secara resmi
oleh Pemerintah Desa dan BPD
Sarana prasarana
penyebartahuan informasi
Warga peduli informasi
Mengumumkan,
menyosialisasikan ketentuan dan
proses peyusunan APB Desa
Pembahasan Rancangan APB
Desa dilakukan secara terbuka,
dalam arti dapat dihadiri oleh
masyarakat.
Warga yang peduli pembahasan
APB Desa.

Rincian kegiatan dalam proses
perencanaan yang membutuhkan
dukungan pendanaan secara wajar.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan APB Desa yang telah ditetapkan, dimulailah tahap Pelaksanaan. Kegiatan pokok
pada tahap ini mencakup: penyusunan RAB, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal yang juga sangat pentig untuk
dipahami dengan tepat dan benar adalah tugas dan tanggungjawab masing-masing pelaku
(Pengelola). Bab ini akan memaparkan secara rinci topik di atas.

1.

Pengertian

Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk
melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan APB Desa. Kegiatan pokok
dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah menjadi dua: 1) Kegiatan yang
berkaitan dengan pengeluaran uang, dan 2) Pelaksanaan kegiatan di lapangan. Beberapa
ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:
(1)

Pelaksanaan pembangunan, yang didanai oleh APB Desa, dilakukan oleh Desa (Kepala
Desa, Perangkat Desa dengan melibatkan Masyarakat Desa).

(2)

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan
desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (pasal 24 ayat 1 Permendagri 113 Tahun
2014).

(3)

Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah (pasal 24 ayat 3 Permendagri 113 Tahun 2014).

(4)

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan
desa(pasal 26 ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014). Pengecualian untuk belanja
pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

2.

Tugas dan Tanggungjawab Pelaku

Tugas dan tanggung jawab pelaku dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat
dilihat dalam tabel berikut:
Unsur Pengelola
Kepala Seksi (Kasi)

Sekretaris Desa
Kepala Desa
Bendahara













3.

Tugas dan Tanggungjawab
Meyusun RAB - Rencana Anggaran Biaya.
Mengajukan SPP – surat permohonan pencairan
Memfasilitasi pengadaan Barang dan Jasa
Mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan
Memverifikasi RAB
Memverifikasi persyaratan pengajuan SPP
Mengesahkan RAB
Menyetujui SPP
Melakukan pembayaran/pengeluaran uang dari kas
Desa
Mencatat transaksi dan menyusun Buku Kas Umum
Mendokumentasikan bukti bukti pengeliaran

Tahapan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan awal yang harus dilakukan pada tahap ini meliputi: 1) Penyusunan RAB. 2)
Pengadaan Barang dan Jasa. 3) Pengajuan SPP. 4) Pembayaran, dan 5) Pengerjaan Buku Kas
Pembantu Kegiatan. Rangkaian kegiatan dimaksud, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Penyusunan RAB
Sebelum menyusun RAB, harus dipastikan tersedia data tentang standard harga barang dan
jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Standard harga dimaksud
diperoleh melalui survey harga di lokasi setempat (desa atau kecamatan setempat). Dalam
hal atau kondisi tertentu, standar harga untuk barang dan jasa (tertentu) dapat
menggunakan standar harga barang/jasa yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Adapun prosedur dan tatacara penyusunan RAB sebagai berikut:
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Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi) menyiapkan RAB untuk semua rencana kegiatan.



Sekretaris Desa memverifikasi RAB dimaksud.



Kepala Seksi mengajukan RAB yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa.



Kepala Desa menyetujui dan mensahkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB).

Contoh RAB
RENCANA ANGGARAN KEGIATAN
DESA: MUTIARA KEC.: BATU MULIA
TAHUN ANGGARAN 2015
1.

Bidang

:

2.

Kegiatan

3.

Waktu Pelaksanaan:

:

Pelaksanaan Pembangunan Desa
Jalan Lingkungan (Rabat Beton)

Rincian Pendanaan
No
.

URAIAN

Volume

1
1.

2
Belanja Barang dan Jasa

3

1.1

Upah Pekerja

137

HOK

40.000

5.480.000

1.2

Upah Tukang

45

HOK

50.000

2.250.000

1.3

Paku 5-10 cm

11

Kg

16.000

176.000

1.4

Minyak Bekesting

4

Ltr

2.000

7.200

1.5

Benang

5

bh

3.000

15.000

1.6

Mobil Pik Up

4

hari

250.000

1.000.000

1.7

Ember

5

glg

5.000

25.000

Sub Total 1)

8.953.200

Satuan

Harga
Satuan Rp.
4

Jumlah

Rp.
5

2.
2.1

Belanja Modal
Beton Readymix

86

M3

800.000

68.800.000

2.2

Kayu Bekesting

2

M3

1.100.000

1.760.000

2.3

Pasir Urug

25

M3

110.000

2.706.000

2.4

Plastik cor

2.5

Batu Scroup

2.6

Papan Proyek

2.7

Prasasti Marmer

757

M2

2.000

1.514.000

11

M3

130.000

1.430.000

1

bh

150.000

150.000

1

bh

350.000

350.000

Sub Total 2)

76.710.000

Total

85.663.200,00

Desa Mutiara, tanggal.........
Disetujui/Mensahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan RAB yang sudah disahkan Kepala Desa dan rencana teknis pengerjaan kegiatan
di lapangan, Kepala Seksi (Pelaksana Kegiatan) memproses/memfasilitasi Pengadaan Barang
dan Jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan suatu kegiatan yang akan
dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga. Pengadaan
barang dan jasa dimaksud bertujuan untuk dan menjamin:


Penggunaan anggaran secara efisien efisien



Efektifitas pelaksanaan sebuah kegiatan



Jaminan ketersediaan barang dan jasa yang sesuai (tepat jumlah, tepat waktu, dan
sesuai spesifikasi)



Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan barang/jasa



Peluang yang adil bagi seluruh masyarakat atau pengusaha terutama yang berada di
desa setempat untuk berpartisipasi

Dengan demikian, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip efisien,
efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta sesuai
dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik
dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan desa.
Prioritas bagi warga dan atau pengusaha desa setempat, serta barang dan jasa yang
tersedia atau dapat disediakan di desa setempat, mengandung maksud untuk mendorong
peningkatan kegiatan ekonomi lolal/desa. Dengan demikian, memberikan dampak yang
nyata bagi perkembangan eknomi masyarakat desa. Namun, proses pengadaan itu harus
tetap berdasar pada ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan.
Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa, sebagaimana diatur dalam PP No. 43 tahun
2014, diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, setiap Bupati/Wali Kota wajib
menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tatacara dan menggariskan
ketentuan pengadaan barang dan jasa di desa.

Salah satu peraturan tentang pengadaan barang dan jasa adalah Perka LKPP No. 13
Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Dalam Perka
dimaksud dinyatakan secara jelas bahwa pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APB
Desa di luar ruang lingkup pengaturan pasal 2 Perpres 54 /2010 jo Perpres 70/2012. Menurut
Perka LKPP tersebut, tata cara pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Desa yang sumber
pembiayaannya dari APB Desa ditetapkan oleh kepala daerah dengan tetap memperhatikan
ketentuan peraturan Kepala LKPP dan kondisi masyarakat setempat.
Berikut disajikan informasi tentang pokok-pokok pengaturan dalam Perka LKPP
dimaksud:

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Selanjutnya, Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai prosedur dan tatacara sebagai berikut:
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Berdasarkan RAB tersebut, Pelaksana Kegiatan membuat Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung
Jawab Belanja dan Bukti Transaksi. Ke



Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP beserta lampirannya.



Kepala Seksi mengajukan dokumen SPP yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa



Kepala Desa menyetujui SPP dan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran.

Pembayaran
Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan sebagai berikut:


Kepala Seksi menyerahkan dokumen SPP yang telah disetujui/disahkan Kepala Desa



Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP



Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi. De

Tentang Pajak
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Pajak adalah perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung
dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan
negara dan pembangunan nasional.
 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut
pajak atau pemotong pajak. Jadi wajib pajak terdiri dari dua golongan besar yaitu orang pribadi
atau badan dan pemotong atau pemungut pajak.
 Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan pemungut pajak penghasilan (PPh) atas
pengeluaran yang sudah jelas /pasti sebagai penghasilan oleh penerimanya. Misal pengeluaran
untuk gaji, upah, honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga, dividen, royalti (imbalan
penggunaan harta atas modal). Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh atas pembayaran
terhadap penerima. Jenis-jenis PPh, ada PPh perorangan (PPh 21) dan PPh badan (PPh 23).
 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan
Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha. Prinsip dasar cara pemungutan PPN adalah penjual atau
pengusaha kena pajak (PKP) memungut pajak dari si pembeli. Pembeli pada waktu menjual
memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak
minimal dua rangkap. Lembar kedua untuk PKP penjual – namanya Pajak. Keluaran dan lembar

pertama untuk PKP pembeli – namanya pajak masukan. Tarif PPN pada umumnya adalah 10%
(sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110%
(seratus sepuluh persen).
 Setiap penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat oleh Bendahara dalam buku pembantu kas
pajak.

Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan
Kepala Seksi/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas
Pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Buku Kas
Pembantu Kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan
pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan.
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA……………….. KECAMATAN…………………..
TAHUN ANGGARAN…………………………………….
Bidang :
Kegiatan

:
Penerimaan (Rp.)

No

Tgl

Uraian

Dari
Bendahara

Swadaya
Masyarakat

1

2

3
Pindahan Jumlah dari
halaman sebelumnya

4

5

Nomor
Bukti
6

Jumlah
Total Penerimaan

Pengeluaran(Rp.)
Belanja
Barang
Belanja
dan
Modal
Jasa
7
8

Jumlah
Pengembalian
ke Bendahara

Saldo
Kas
(Rp.)

9

10

Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo Kas

Desa………………..
…….,Tanggal……
Pelaksana Kegiatan

4.

Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan ini adalah tahap yang rawan tindakan dan/atau peristiwa yang potensial
menghambat kelancaran pengerjaan kegiatan di lapangan, antara lain: konflik diantara
pihak-pihak terkait, penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan wewenang, karena
pada tahap ini terjadi aliran uang yang nyata. Untuk menghindari semua itu, ketentuan dan
azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa harus diperhatikan dan diwujudkan secara sungguhsungguh.
Asas
Partisipasi

Penerjemahannya dalam Pelaksanaan
Mengutamaan sumber daya yang ada
di desa
 Masyarakat terlibat dalam:
1. Survey harga
2. Menyusun RAB





Yang dibutuhkan
Kasi terkait membentuk tim
penyusun RAB
Ada warga yang mengerti
tentang tatacara dan terampil
menghitung RAB

Asas

Penerjemahannya dalam Pelaksanaan
3. Memfasilitasi proses pengadaan
barang dan jasa.

Transparansi






Yang dibutuhkan

Barang dan jasa yang dibutuhkan

diumumkan secara terbuka
Standard harga hasil survey
diumumkan secara terbuka

Spesifikasi barang dan jasa yang
dibutuhkan diumumkan secara terbuka
(Bila pengadaan melalui pelelangan)
Penawaran dari pemenang lelang

diumumkan secara terbuka


Akuntabel









Tertib
Disiplin
Anggaran

e.

dan 


Kegiatan dilakukan sesuai ketentuan,
prosesur, dan tatacara yang telah
ditetapkan
Kegiatan dilakukan oleh pihak yang
berkompeten
Setiap kegiatan didukung dan dapat
dibuktikan dengan dokumen yang
dipersyaratkan
Menyampaikan laporan
perrtanggungjawaban penggunaan
dana secara bertahap selama rentang
waktu pengerjaan kegiatan
Membuka ruang bagi masyarakat
untuk melakukan pemantauan
Mencatat/membukukan setiap
transaksi pada hari transaksi terjadi.
Data keuangan konsiten (tepat jumlah
dan tepat penggunaan)






Data harga dan spesifikasi
barang dan jasa yang umum
berlaku di desa setempat
Warga yang memiliki
pengetahuan tentang harga dan
spesifikasi barang dan jasa yang
dibutuhkan
Warga yang memiliki
kemampuan dan/atau usaha
penyediaan barang dan jasa
Mengumumkan renvana
pengadaan barang dan jasa
Mengumumkan,
menyosialisasikan kegiatan yang
akan dilaksanakan
Menyosialisasikan ketentuan dan
tatacara pelaksanaan kegiatan
Warga yang memiliki
keterampilan melakukan
pemantauan

Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini
bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi
syarat dalam melaksanakan kegiatan ini. Apa saja ketentuan yang harus dipatuhi, tugas dan
tanggung jawab Pengelola, prosedur dan dokumen penatausahaan dipaparkan secara rinci
pada Bab ini.
1.

Pengertian

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun
pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

2.

Ketentuan Pokok Penatausahaan

Pengelola Keuangan Desa, khususnya Bendahara, wajib memahami beberapa hal yang
menjadi ketentuan pokok dalam Penatausahaan, agar kegiatan Penatausahaan berlangsung
secara benar dan tertib. Secara ringkas, ketentuan pokok dimaksud disajikan pada tabel di
bawah ini:
Transaksi/Kegiatan
Rekening Desa

Penerimaan

Pungutan

Pengeluaran

Ketentuan Pokok
1.

Rekening Desa dibuka oleh Pemerintah Desa di bank
Pemerintah atau bank Pemerintah Daerah atas nama
Pemerintah Desa.
2. Spesimen atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan
jumlah rekening sesuai kebutuhan.
Penerimaan dapat dilakukan dengan cara:
1. Disetorkan oleh bendahara desa
2. Disetor langsung oleh Pemerintah supra desa atau Pihak III
kepada Bank yang sudah ditunjuk
3. Dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan
kepada Bendahara Desa atau disetor langsung ke Bank.
Penerimaan oleh bendahara desa harus disetor ke kas desa paling
lambat tujuh hari kerja dibuktikan dengan surat tanda setoran
Pungutan dapat dibuktikan dengan:
1. Karcis pungutan yang disahkan oleh Kepala Desa
2. Surat tanda bukti pembayaran oleh Pihak III
3. Bukti pembayaran lainnya yang sah
1. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan
dengan peraturan desa tentang APB Desa atau Peraturan Desa
tentang Perubahan APB Desa
2. Pengeluaran dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)

3.

Tugas, Tanggung jawab, dan Prosedur Penatausahaan

a.

Bendahara Desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan
maupun pengeluaran.

b.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi
tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala
desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

c.

Kepala Seksi, selaku Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan
mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan didesa.

4.

Prosedur Penatausahaan Penerimaan

a.

Prosedur Penerimaan melalui Bendahara Desa

Penyetoran langsung melalui Bendahara Desa oleh pihak ketiga, dilakukan sesuai prosedur
dan tatacara sebagai berikut:
1)

Pihak ketiga/penyetor mengisi Surat Tanda Setoran (STS)/tanda bukti lain.

2)

Bendahara Desa menerima uang dan mencocokan dengan STS dan tanda bukti lainya.

3)

Bendahara Desa mencatat semua penerimaan

4)

Bendahara Desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa

5)

Bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib.

Dilarang..!!
Bendahara Desa dilarang:
 Membuka rekening atas nama pribadi di bank dengan tujuan pelaksanaan APB
Desa.


b.

Menyimpan uang, cek atau surat berharga, kecuali telah diatur melalui peraturan
perundang-undangan.

Prosedur Penerimaan melalui Bank

Penyetoran melalui bank oleh pihak ketiga dilakukan sesuai prosedur dan tatacara sebagai
berikut:
1)

Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dlm rangka menyimpan uang dan surat
berharga lainnya yang ditetapkan sebagai rekening kas desa.

2)

Pihak ketiga/penyetor mengisi STS/tanda bukti lain sesuai ketentuan yg berlaku.

3)

Dokumen yg digunakan oleh bank meliputi:


STS/Slip setoran



Bukti penerimaan lain yg syah

4)

Pihak ketiga/penyetor menyampaikan pemberitahuan penyetoran yg dilakukan melalui
bank kepada bendahara desa dengan dilampiri bukti penyetoran/slip setoran bank yg
syah.

5)

Bendahara desa mencatat semua penerimaan yg disetor melalui bank di Buku Kas
Umum dan Buku Pembantu bank berdasarkan bukti penyetoran/slip setoran bank

1

Buku Kas

Penatausahaan penerimaan maupun pengeluaran dilakukan dengan menggunakan:
1)

Buku Kas Umum

Buku Kas Umum ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun
pengeluaran yang berkaitan dengan kas (uang tunai).

BUKU KAS UMUM
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN .......................

No

Tgl

KODE
REKENING

1

2

3

URAIAN
4

JUMLAH

PENERIMAAN
(Rp.)
5

Rp.

PENGELUARAN
(Rp.)
6

JUMLAH
PENGELUARAN
KUMULATIF

SALDO

NO
BUKTI
7

8

9

Rp.

……………., tanggal …………………
MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

_______________________________

2)

_______________________________

Buku Kas Pembantu Pajak

Berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak (khususnya
PPh Pasal 21 dan PPn), dalam kaitannya Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut (Wapu).
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ........
No.

TANGGAL

URAIAN

1

2

3

PEMOTONGAN
(Rp.)
4

PENYETORAN
(Rp.)
5

SALDO
(Rp.)
6

JUMLAH
……………., tanggal …………………
MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

_______________________________

3)

_______________________________

Buku Bank

Berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang
terkait dengan bank (penarikan, penyetoran, dll).
BUKU BANK DESA
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN .........
BULAN
:
BANK CABANG :
REK. NO.
:
No

TGL
TRAN
SAKSI

URAIAN
TRANSAKSI

BUKTI
TRANSAKSI

1

2

3

4

PEMASUKAN

PENGELUARAN

SETORAN
(Rp.)

BUNGA
BANK
(Rp.)

PENARIKAN
(Rp.)

PAJAK
(Rp.)

BIAYA
ADMINISTRASI
(Rp.)

SALDO

5

6

7

8

9

10

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF

……………., tanggal …………………
MENGETAHUI
KEPALA DESA,

_______________________________

4)

BENDAHARA DESA,

_______________________________

Bukti Transaksi

Selain berupa Buku Kas, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, bukti transaksi juga merupakan
bagian dari penatausahaan dalam pengelolaan keuangan. Tanpa bukti transaksi, transaksi
bisa dianggap tidak sah. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data
transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di
dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data: pihak yang mengeluarkan atau yang
membuat. Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis pihak yang membuat, yang
memverifikasi, yang menyetujui dan yang menerima.
Contoh Bukti Transaksi:


Kuitansi: Merupakan bukti transaksi yang muncul akibat terjadinya penerimaan uang
sebagai alat pembayaran suatu transaksi yang diterima oleh si penerima uang.



Nota Kontan (Nota): Merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar
secara tunai.



Faktur: Merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar secara kredit.



Memo Internal (Memo): Merupakan bukti transaksi internal antara pihak-pihakdalam
internal lembaga. Misalnya: Pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva, penghapusan
piutang, dll



Nota Debit: Merupakan bukti pengembalian barang yang dibuat oleh pembeli. Barang
dikembalikan biasanya karena cacat atau tidak sesuai pesanan.



Nota Kredit: Merupakan bukti pengembalian barang yang dibuat oleh penjual. Barang
dikembalikan biasanya karena cacat atau tidak sesuai pesanan.
Nota

Kwitansi

2

Status dan Fungsi Dokumen Penatausahaan

Buku Kas (Umum, Pajak, Pembantu Kegiatan, dan Bank), dan bukti-bukti transakasi adalah
dokumen resmi milik Pemerintah Desa. Dokumen dimaksud berfungsi untuk sumber data
untuk keperluan pemeriksaan/audit, dan juga sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam
proses hukum, dalam hal terjadi dugaan penyelewengan keuangan, atau tindak pidana lain
terkait keuangan desa. Dengan demikian, tindakan secara sengaja menghilangkan, merusak,
mengubah, seluruh atau sebagaian dokumen dimaksud adalah tindakan melawan hukum.
3

Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Penatausahaan

Bagaimana agar azas-azas pengelolaan keuangan desa mewujud dalam kegiataan
Penatausahaan?

Asas
Partisipasi

Transparan
Akuntabel

Tertib dan
Disiplin
Anggaran

f.

Penerjemahannya dalam
Penatausahaan
Membuka peluang bagi kegiatan audit
partisipatif (downward accountability)

Yang dibutuhkan….
Warga yang memiliki
kemampuan (pengetahuan dan
ketermpilan) untuk melakukan
audit keuangan dan.atau proses

Mengumumkan secara terbuka
Laporan Bulanan Bendahara
 Laporan bulanan Bendahara
dilakukan secara rutin
 Dilakukan rekonsiliasi rekening
setiap bulan
 Laporan bulanan Bendahara
dilakukan tepat waktu
 Laporan bulanan Bendahara
memuat semua transaksi dalam
satu bulan laporan
 Data keuangan yang disampaikan
konsisten
 Setiap transaksi dapat dibuktikan
dengan bukti transaksi yang sah

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan
Keuangan Desa. Hal-hal pokok yang perlu dipahami berkenaan dengan Bab ini mencakup:
pengertian dan makna laporan pertanggungjawaban, tahap, prosedur, dan tatacara
penyampaian laporan pertanggungjawaban. Selain itu perlu dihayati bahwa pada hakikatnya
laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa adalah pemenuhan
tanggungjawab kepada masyarakat-rakyat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan
rakyat oleh Pemerintah Desa.
1

Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabiltas
pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan
Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat
dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral.
Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian
tak terpisahkan dari penyelengaraan pemerintahan desa.
2

Fungsi Pelaporan

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:


Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan



Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh,
keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksaan kegiatan

3

Prinsip-Prinsip Pelaporan

Hal-hal penting atau prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pelaporan ini,
antara lain:


Menyajikan informasi data yang valid, akurat dan terkini.



Sistematis (mengikuti kerangka pikir logis)



Ringkas dan jelas



Tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri.

4

Tahap dan Prosedur Penyampaian Laporan

Pelaporan yang dimaksud dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah penyampaian laporan
realisasi/pelaksanaan APB Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada
Bupati/Walikota sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang dipilah dalam dua tahap:


Laporan Semester Pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota
paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan



Laporan Semester Kedua/Laporan Akhir disampaiakan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5

Dokumen Laporan

Dokumen laporan yang disampaikan yaitu:


Form Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I, untuk Laporan Semester I



Form Realisasi Laporan Akhir, Untuk laporan akhir

6

Laporan Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APB
Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran
berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan
oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan
Pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan menyertakan lampiran:

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai Form yang
ditetapkan.


Laporan Kekayaan Milik Desa, dan



Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa

7

Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar
tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), maka pertanggung-jawaban tidak
hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan
kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui
Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan
unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggung-jawaban juga dapat
disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan Informasi Desa,
web site resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa.
8

Penyampaian Informasi Laporan Kepada Masyarakat

Ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. Hal itu berarti dalam
pengelolaan keuangan desa harus dibuka ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat.
Sejauh yang ditetapkan dalam Permendagri, Laporan realisasi dan laporan
pertanggungjawaban realisasi/pelaksanaan APB Desa wajib diinformasikan secara tertulis
kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat.
Maksud pokok dari penginformasian itu adalah agar seluas mungkin masyarakat yang
mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APB Desa.
Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap
pemerintah desa, baik yang berkenaan dengan APB Desa yang telah maupun yang akan
dilaksanakan.
9

Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa hakikat Pelaporan dan Pertanggung-jawaban
adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggung-jawabkan dari berbagai aspek:
Hukum, administrasi, maupun moral. Hal itu dapat dipenuhi apabila azas-azas Pengelolaan
Keuangan Desa diwujudkan secara baik dan benar.

Asas
Partisipasi

Penerjemahannya dalam Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Membuka ruang bagi masyarakat untuk
mencermati laporan pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi



Akuntabel



Menginformasikan secara terbuka
Laporan realisasi/pelaksanaan APB Desa
Menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban dalam forum
Musyawarah Desa



Laporan Semester I dan Laporan akhir

Yang dibutuhka….
Mengagendakan
penyampaian Laporan
pertanggungjawaban
dalam Musyawarah Desa
 Pengelolaan secara
efektif media/sarana
penyampaian informasi
 Aspirasi masyarakat
agar LPj diagendakan
dalam Musyawarah
Desa
 Warga yang memiliki







Tertib dan
Disiplin
Anggaran

g.





sesuai Form yang telah ditetapkan
Isi/materi Lapaoran sesuai
Dokumen Laporan Pertanggungjawaban
sesuai ketentuan
Laporan Pertanggungjawaban disusun
melalui proses pembahasan dengan BPD
Laporan disampaikan kepada
Bupati/Walikota sesuai ketentuan
Laporan diinformasikan kepada
masyarakat secara terbuka
Laporan dilakukan tepat waktu
Data dalam laporan konsisten/sesuai
Data keuangan dalam laporan tepat
jumlah

pengethuan terkait
laporan
pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan
Desa
 Warga yang peduli dan
menaruh perhatian
terhadap laporan
pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan
Desa
Audit proses dan
keuangan.

Pemeriksaan (Audit)) KEUANGAN

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, obyektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan.
1.

Pengertian

Audit (pemeriksaan) adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi
bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian
ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataanpernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya
kepada pemakai yang berkepentingan.”(Mulyadi, 2002). Berdasarkan beberapa pengertian
auditing di atas maka audit mengandung unsur-unsur:
a.

Suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur yang
logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan suatu urutan langkah
yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.

b.

Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses sistematik
ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan (contoh: Laporan) yang
dibuat oleh entitas (contoh: Desa) serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau
berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.

c.

Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya pernyataan mengenai
kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi.
Menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti dan evaluasi terhadap
bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut
dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar
untuk menilai pernyataan (contoh: Laporan Keuangan) dapat berupa:
- standar akuntansi yang berlaku di Indonesia
- peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislative / regulator
- anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen

d.

e.

f.

Pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi
keuangan, contohnya Bupati, Gubernur, Menteri, Masyarakat, Dinas Pajak, dsb.

2.

Jenis Audit

Ada beberapa macam jenis audit yang mungkin dilakukan di Desa, antara lain:
1)
Audit Keuangan (Financial Audit)
Audit keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk
memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan
telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi
atau basis akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan Keuangan menghasilkan
opini audit yang dapat berupa:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (laporan keuangan sudah disusun rapi, taat aturan,
tidak ada kesalahan / masalah yang signifikan);


Opini Wajar Dengan Pengecualian (ada beberapa masalah penting/signifikan yang
membuat laporan keuangan harus ada perbaikan);



Opini Tidak Wajar (ada banyak masalah dan pengendalian internal lemah);



Tidak Menyatakan Pendapat (auditor tidak dapat memberikan pendapat karena tidak
dapat memperoleh catatan/data, terlalu banyak kelemahan mendasar dalam system
keuangan dan pengendalian internal, dihalang-halangi dalam melakukan tugas, dsb).

Yang dianggap masalah signifikan biasanya adalah semua masalah dengan total nilai di atas
5% dari total Pendapatan atau Belanja. Contohnya total Anggaran Desa Rp 800 juta, auditor
menemukan 10 transaksi yang tidak didukung dengan bukti yang sah atau kurang dapat
dipertanggungjawabkan dengan total nilai Rp 50 juta (lebih dari 5%), maka opini akan
mengarah pada Wajar Dengan Pengecualian.
Hasil audit perlu disampaikan kepada publik (masyarakat) sebagai bentuk akuntabilitas
publik. Untuk Keuangan Negara, yang berwenang melakukan audit laporan keuangan adalah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pelaksanaan BPK dapat menugaskan
BPKP/Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kantor Akuntan Publik. Pelaksana audit
keuangan Desa sedang dalam pembahasan di BPK.
2)
Audit kepatuhan (compliance audit)
Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi,
peratuan, dan undang-undang tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam audit
kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Contohnya UU, PP, Peraturan Menteri
dan juga juklak/juknis terkait. Audit kepatuhan biasanya merupakan fungsi audit internal
yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Audit kepatuhan akan menghasilkan rekomendasi
dijalankannya aturan, diperkuatnya system pengendalian internal hingga sanksi bagi
ketidakpatuhan.
3)
Audit operasional (operational audit)
Audit operasional merupakan penelahaan secara sistematik aktivitas operasi organisasi
dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Apakah aktivitas/proses/pratek yang ada

mengarah pada pencapaian tujuan organisasi/entitas/program. Audit operasional akan
menghasilkan rekomendasi perbaikan system operasional.
4)
Audit Investigatif (Investigative Audit)
Audit ini bertujuan membuktikan benar/tidaknya suatu dugaan tindak kecurangan (contoh:
penggelapan, penyalahgunaan, korupsi, pemerasan, dan sebagainya) yang dapat berlanjut
ke proses hukum. Audit ini bisa dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian,
Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten atau pihak lain berkompeten yang ditunjuk.
Dalam menangani perkara tindak pidana yang merugikan keuangan Negara umumnya
Kejaksaan akan meminta auditor berkompeten melakukan audit investigatif untuk
membuktikan adanya kerugian Negara dan menghitung nilai kerugiannya.
5)

Audit Sosial (Social Audit)

Audit sosial bertujuan untuk menguatkan dan memberdayakan masyarakat untuk turut serta
dalam mengawasi program-program pembangunan di lingkungannya. Sehingga tidak terjadi
penyimpangan dan pelanggaran hukum baik yang tidak disengaja atau disengaja dalam
mengimplementasi pembangunan. Audit Sosial juga menjamin bahwa belanja desa seuai
dengan perencanaan yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa. Lebih jauh audit sosial dapat menilai apakah dampak dari
belanja telah sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu pengurangan kemiskinan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara kelembagaan, audit sosial dilakukan dalam Musyawarah Desa. Untuk itu perlu
dipersiapkan dengan baik, bahan-bahan yang akan dibawa oleh masyarakt dalam forum
musyawarah desa tersebut. Tetapi, audit sosial tidak serta merta dapat dilakukan oleh
masyarakat –terutama kelompok masyarakat miskin, minoritas dan marginal. Karena itu
pengorganisasian masyarakat dalam proses ini sangat penting untuk menjamin suara
masyarakt dapat didengar dalam menilai hasil pembangunan desa,
3.

Fungsi Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan
keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan
hasil berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan
dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindak selanjutnya.
4.

Manfaat Audit

Manfaat audit dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:
(1)

Untuk Pihak yang diaudit.


Menambah kredibilitas dari laporan keuangan yang dibuat sehingga dapat
dipercaya oleh pemakai laporan keuangan seperti Bupati, Gubernur, Menteri atau
masyarakat.



Mencegah dan menemukan penyimpangan (administrative dan keuangan) yang
dilakukan oleh pelaksana kegiatan yang diaudit.

(2)

5.

Untuk Pihak pemakai laporan keuangan.


Memberikan dasar yang lebih meyakinkan bagi pemakai informasi keuangan
dalam mengambil keputusan.



Membantu mengidentifikasikan kelemahan dalam sistem pengendalian internal
sehingga memungkinkan perbaikan sistem.

Pemeriksaan Internal

Pemeriksaan internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen yang ditetapkan
dalam suatu organisasi untuk menguji dan menilai aktivitas organisasi. Merupakan suatu
penilaian atas keyakinan, independen, obyektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk
menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai
tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi
dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola
keuangan.
Kas
Menurut Sukrisno Agoes (2004, h.145), kas merupakan harta lancar yang sangat menarik dan
mudah untuk diselewengkan. Selain itu banyak transaksi di suatu lembaga, apapun
lembaganya, yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Karena itu, untuk
memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang menyangkut
kas diperlukan adanya pengendalian internal terhadap kas dan setara kas.
Sifat dan Contoh Kas dan Setara Kas
1. Kas merupakan harta lancar yang sangat menarik dan mudah untuk disalahgunakan.
2. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai
kegiatan.
3. Bank adalah saldo rekening yang dapat dapat digunakan secara bebas untuk membiayai
kegiatan.
4. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai kas dan setara kas
dalam pengelolaan keuangan adalah:
a. Saldo Kas (cash on hand)
b. Saldo Bank
c. Bon Sementara (Contoh dalam Pengelolaan Keuangan Desa: Pembayaran SPP-UP
yang belum dipertanggungjawabkan)
Pemeriksaan Kas
Secara umum, tujuan pemeriksaan kas diantaranya adalah:
1.
2.

3.

Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan
setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.
Untuk memeriksa, apakah saldo kas dan setara kas yang ada di pencatatan/pelaporan
per tanggal catatan/pelaporan sudah betul-betul ada secara riil dan dimiliki oleh
lembaga yang bersangkutan.
Untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara
kas.

4.

Untuk memeriksa apakah penyajian laporan sudah sesuai dengan aturan/ ketentuan
yang ada.

Siapa yang Bertanggungjawab Memeriksa?
Sebuah lembaga seharusnya mempunyai satuan pengawasan internal dalam struktur
organisasinya. Hal ini untuk mempersiapkan lembaga tersebut dalam menghadapi
pemeriksaan dari pihak eksternal. Dalam struktur pemerintahan desa, satuan pengawas ini
belum dibentuk. Oleh karenanya, sebelum ini terbentuk, siapa yang bertanggungjawab
untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas oleh Bendahara Desa dan
Pelaksana Kegiatan.
Berdasarkan Permendagri 113 pasal 7, Bendahara Desa dapat dikatakan mempunyai
kekuasaan penuh terhadap pengelolaan kas karena dia mempunyai tugas menerima,
menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan memper-tanggungjawabkan
penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan
APB Desa. Fungsi Sekretaris Desa dan Kepala Desa hanya sebagai verifikator dan yang
memberi persetujuan pada saat akan dilakukan pembayaran/pengeluaran kas. Tapi yang
menerima, mengeluarkan, mencatat dan menyimpan uang secara fisik adalah Bendahara.
Oleh karenanya perlu ada pengawasan terhadap kas dan rekening yang disimpan dan
dikelola oleh Bendahara. Dalam hal ini peran Kepala Desa dan Sekretaris Desa diperlukan
untuk melakukan pemeriksaan kas secara rutin.
Bagan Alur Proses Pembayaran
Kepala Seksi
(Pelaksana Kegiatan)
RAB

Sekretaris Desa

Kepala Desa

Verifikasi
RAB

Pengesahan
RAB

Verifikasi
SPP

Persetujuan
Pembayaran/
SPP

Bendahara Desa

Pihak Ketiga/Vendor

Order
Pembelian --->
Barang/Jasa
sdh diterima

SPP, dilengkapi :
Pernyataan Tgjwb
Belanja
Bukti Transaksi

- Mencatatkan
Transaksi pd Buku
Kas Pembantu
Kegiatan
berdasarkan copy
SPP yg sdh
disetujui Kades

- Membuat
Voucher
Pengeluaran
- Melakukan
Pembayaran

- Mencatatkan
Transaksi pd Buku
Kas Umum/Buku
Bank
Mendokumentasi
kan SPP dan Bukti

Menerima
Pembayaran

Selain pihak internal pemerintah desa, BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa
dan Camat sebagai penyelia/pejabat yang berwenang di atas pemerintah desa dapat
melakukan pemeriksaan kas ini.

Instrumen Pemeriksaan Kas

6.

Pemerintah Desa Sebagai Objek Pemeriksaan

Pemerintah Desa yang diperiksa bertanggung jawab untuk:

a.

Mengelola keuangan desa secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif guna menjamin:
(1) pencapaian tujuan sebagaimana mestinya; (2) keselamatan/ keamanan kekayaan
yang dikelola; (3) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; (4)
perolehan dan pemeliharaan data/informasi yang handal, dan pengungkapan
data/informasi secara wajar.

c.

Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
desa secara tepat waktu.

d.

Menindaklanjuti rekomendasi Auditor, serta menciptakan dan memelihara suatu proses
untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

(Berdasar pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK, 2005).
7.

Lembaga Audit

(1)

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Lembaga tinggi Negara sejajar Presiden dan

DPR yang berwenang memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara.
Merupakan auditor eksternal pemerintah, menyampaikan hasil audit ke DPRD /
DPR. BPK memiliki kantor perwakilan di tiap Provinsi.
(2)

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Lembaga Negara di bawah

Presiden yang berfungsi membantu Presiden dalam membina dan mengawasi
instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan agar terjamin
akuntabilitas/pertanggungjawabnnya, melaksana-kan audit atas permintaan
pengelola program/kegiatan khususnya audit investigasi, audit terhadap
penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri dan pengembangan kapasitas
jabatan auditor intern pemerintah. BPKP memiliki kantor perwakilan di tiap
Provinsi.
(3)

Itjen (Inspektorat Jenderal) Kementerian. Auditor internal untuk kementerian,

berada di bawah Menteri bersangkutan. Khusus Itjen Kemendagri juga selaku
Pembina instpektorat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
(4)

Inspektorat Provinsi. Auditor internal untuk Provinsi, di bawah Gubernur.

(5)

Inspektorat Kabupaten/Kota. Auditor internal untuk Kabupaten/Kota, di bawah

Bupati/Walikota.
(6)

Kantor Akuntan Publik. Lembaga audit swasta beregistrasi yang dapat ditunjuk

oleh lembaga audit pemerinatah melakukan audit untuk kepentingan lembaga
audit pemerintah.
8.

Kegiatan yang Biasa Dilakukan Pemeriksa dan Tips untuk Aparat Desa yang
Diperiksa:

1)

Pertemuan Awal (Entry Briefing)

Pemeriksa (auditor) menemui aparat desa menyampaikan maksud dan tujuan serta
pengaturan pelaksanaan audit. Aparat Desa jangan ragu untuk meminta copy Surat Tugas
(jika belum menerima) dan mencatat di buku tamu siapa saja yang terlibat dalam
pemeriksaan. Aparat Desa perlu menyepakati dengan tim pemeriksa mengenai pengaturan
pelaksanaan pemeriksaan seperti agenda, lokasi dan pihak yang akan dikunjungi dsb. Aparat
Desa harus menyediakan ruang kerja untuk tim pemeriksa selama menjalankan pemeriksaan.
Karena di situ akan banyak dokumen-dokumen penting, maka ruangan harus dapat dikunci
(aman) jika ditinggalkan oleh tim pemeriksa.

2)

Meminta data dan informasi.

Hati-hati dalam memberikan dokumen asli. Catat semua dokumen yang dipinjamkan, minta
auditor ybs menandatangani Bukti Serah Terima Dokumen.
3)

Wawancara

Jawab pertanyaan secara lugas, lengkap dan tunjukkan bukti atau dokumen yang
mendukung dengan jawaban anda.
4)

Pemeriksaan Dokumen/Pembukuan.

Pemeriksa akan melihat apakah pembukuan diisi dengan tertib, tepat waktu, dan benar.
Apakah bukti tersedia lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada dokumen yang
tidak lengkap, pembukuan belum terkini, jangan panik. Akui saja dan minta nasehat untuk
perbaikan. Ini akan menjadi temuan administrative yang dengan mudah bisa dilakukan
pembetulan. Namun jika dokumen tidak dapat dipertanggungjawabkan karena upaya
berbuat curang, sebaiknya juga segera mengaku dan meminta saran untuk penyelesaian
masalah, termasuk siap menerima sanksi. Daripada ditutup-tutupi pada akhirnya akan
ketahuan
juga.
Namun
jika
dokumen
menurut
pemeriksa
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan dan anda merasa tidak ada yang curang namun hanya karena
ketidaktahuan maka jelaskan kepada pemeriksa tentang kendala tersebut.
5)

Inspeksi (mengunjungi dan memeriksa kegiatan / hasil kegiatan).

Dampingi auditor dan jelaskan proses-proses yang ada, bentuk transparansi (contoh: papan
informasi kegiatan/papan proyek), siapa pelaksana kegiatan, kendala yang dihadapi,
pemanfaatan dsb.
6)

Pertemuan Awal (Entry Briefing) Uji silang / konfirmasi.

Kemungkinan auditor akan melakukan uji silang/konfirmasi kebenaran data/informasi ke
rekanan/supplier, pelaksana kegiatan, dsb. Jika dilakukan langsung dengan tatap muka,
maka usahakan dampingi auditor. Tapi kalau auditor tidak mau didampingi, maka itu
merupakan hak auditor, jadi tidak masalah.
7)

Ekspose (Pemaparan) Temuan

Di akhir pemeriksaan auditor harus melakukan semacam ekspose (pemaparan) temuan hasil
pemeriksaan. Pihak aparat desa yang diaudit harus mengklarifikasi dengan menunjukkan
bukti jika ada temuan yang dianggap tidak tepat.


Jika temuan memang benar adanya dan rekomendasi sesuai dan dapat dilaksanakan
maka temuan harus diterima.



Jika temuan tidak benar atau ada usulan rekomendasi auditor sulit dilaksanakan maka
harus dibahas di acara ekspose hasil audit tersebut ataupun kesempatan lain sebelum
menjadi laporan audit final. Contoh rekomendasi yang tidak dapat (sangat sulit)
dilaksanakan yaitu auditor merekomendasikan agar bantuan bantuan tunai kepada

warga sangat miskin yang sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat ke kota
diminta kembali karena tidak ada di rencana / anggaran dan tidak didukung oleh bukti
memadai. Padahal uang tersebut sudah dipakai oleh si warga miskin yang pada waktu
pemeriksaan juga sedang opname di RSUD.

Tips Menghadapi Pemeriksaan
1.

Bersikap kooperatif

2.

Sediakan semua data dan informasi yang diminta

3.

Jelaskan tentang pemahaman atas peraturan, proses, system, mekanisme yang dijalankan
serta jelaskan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

4.

Sampaikan masalah yang ada dan upaya yang sudah / sedang dilakukan

5.

Banyak bertanya dan minta nasehat kepada pemeriksa. Jadikan proses pemeriksaan
sebagai proses belajar dan memperoleh nasehat dari auditor.

6.

Jangan memberi sesuatu yang tidak pantas kepada pemeriksa (uang lelah, uang
transport, hadiah / cinderamata dengan nilai di atas Rp 100 ribu, makanan mewah, dsb),
apalagi jika didanai dengan APB Desa. Makan minum ala kadarnya, kendaraan
tumpangan untuk ke lokasi yang relatif dekat masih dianggap pantas/wajar.

8)

Tindak Lanjut Temuan

Atas setiap temuan audit, maka aparat desa wajib menindaklanjuti rekomendasi yang
diberikan auditor hingga dinyatakan selesai oleh pihak auditor.
9)

Publikasi Temuan dan Tindak Lanjutnya

Aparat Desa harus mempublikasikan temuan audit dan tindak lanjutnya kepada masyarakat,
bisa melalui forum musyawarah, papan informasi, website dsb.

