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BAB III 

TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

 

3.1. Struktur dan Kewenangan Pemerintahan Desa Menurut Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

 3.1.1. Tata Organisasi Pemerintahan Desa 

Pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

72 tahun 2005 pasal 1 ayat (6) dinyatakan sebagai penyelenggaraan urusan rumah 

tangga desa oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Hal ini diperkuat dengan pasal 11, dimana pemerintahan desa terdiri dari 

Pemerintah Desa dan BPD, implikasi dari peraturan ini adalah kelembagaan desa 

secara umum menjadi lebih kondusif karena dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa menurut UU sebelumnya yakni UU No. 22/1999 sering terjadi 

perselisihan yang melibatkan kepala desa dengan badan perwakilan desa, dimana 

lembaga ini memiliki kekuasaan yang besar salah satunya adalah kekuasaan untuk 

memberhentikan kepala desa, membuat desa menjadi tidak kondusif karena terjadi 

pertarungan kekuasaan secara langsung kepala desa dengan BPD ini dengan 

menjatuhkan satu sama lain. Hal ini kemudian menjadi perhatian khusus bagi 

pemerintah, dengan adanya konflik yang terus-menerus ini tidak akan membuat 

desa menjadi maju, dari alasan ini maka terbitlah UU desa yang baru yakni UU 

No. 32/2004 yang mengatur dan memperbaiki kekurangan dari UU sebelumnya 
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dengan melemahkan kekuasaan dan fungsi badan permusyawaratan desa dan 

selanjutnya mensinergikan dengan kepala desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. Struktur pemerintahan desa menurut UU No. 32/2004 sesuai 

pasal 200 ayat (1), yakni pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan 

badan permusyawaratan desa. Kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No. 72/2005 

pasal 12 dimana pemerintah desa terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh 

perangkat desa. yang dimaksud perangkat desa dalam hal ini adalah seketaris 

desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.  

Kemudian jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Di dalam UU No. 32/2004 ini tidak 

mengatur kelembagaan desa secara rinci. Pengaturan selanjutnya diserahkan 

kepada kabupaten/kota dengan peraturan daerah. Meskipun semangat UU ini 

adalah mengembalikan desa sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat namun isi 

peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota tentang 

kelembagaan desa ternyata sama dengan kelembagaan desa sebagaimana yang 

diatur dalam pemerintah desa zaman orde baru yakni UU No. 5/1979.  

Struktur organisasi desa terdiri atas kepala desa, seketaris desa yang 

membawahi kepala-kepala urusan, dan kepala dusun. Peraturan daerah hanya 

mengadopsi sebutan kepala desa menjadi lurah desa, petinggi, kuwu, pesirah, dan 

lain-lain sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Disamping itu UU No. 

32/2004 ini untuk pertama kalinya mengisi seketaris desa dari kalangan Pegawai 

Negeri Sipil atau PNS. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat 
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mengembalikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak 

tradisionalnya.         

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Menganti sesuai UU No. 

32/2004 tentang Pemerintahan Daerah: 

  - - - - - - - - - 

  

 

 

 

 

 

 

 Pemerintahan desa dalam UU No. 32/2004 ini menepatkan pemerintahan 

desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah kabupaten/kota, hal ini ditegaskan 

dalam Pasal 200 ayat (1) yang mengatakan “Dalam pemerintahan daerah 

kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan 

badan permusyawaratan desa”. ini berarti bahwa desa hanya direduksi menjadi 

pemerintahan semata, dan desa berada dalam sistem pemerintahan 

kabupaten/kota. Bupati maupun Walikota mempunyai kekuasaan yang bisa 

digunakan untuk mengatur dan mengurus desa secara luas. Melalui regulasi ini 
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pemerintah selama ini menciptakan desa sebagai pemerintahan yang semu atau 

tidak jelas, apakah sebagai pemerintah atau sebagai komunitas. Kepala desa 

memang memperoleh mandat dari rakyat desa, dan desa memang memiliki 

pemerintahan, tetapi bukan sebagai pemerintahan yang paling bawah, paling 

depan, dan paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa dalam UU No. 

32/2004 ini adalah organisasi korporatis yang menjalankan tugas pembantuan dari 

pemerintah, mulai dari tugas-tugas administrative hingga pendataan dan 

pembagian beras miskin kepada warga masyarakat. Dengan kata lain desa 

memiliki banyak kewajiban dibandingkan dengan kewenangan, desa lebih banyak 

menjalankan tugas-tugas dari atas ketimbang menjalankan mandat dari rakyat 

desa. karena itu pemerintah desa dan masyarakat desa bukanlah menjadi entitas 

yang menyatu secara kolektif seperti kesatuan masyarakat hukum, tetapi lebih 

menjadi sebagai dua aktor desa yang saling berhadap-hadapan. 

Kewenangan desa menurut UU No. 32/2004 dalam urusan pemerintahan 

yang sesuai (Pasal 206) adalah urusan pemerintahan yang  sudah ada berdasarkan 

hak asal-usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan 

dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;  

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah unsur 

penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas Kepala Desa dan perangkat 

desa sesuai dalam UU No. 32/2004 pasal 202. Kepala Desa merupakan penaggung 

jawab utama atau mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa 
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memiliki beberapa kewenangan, yang didalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) PP No. 

72 tahun 2005 meliputi:  

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; 

2. Mengajukan rancangan peraturan desa; 

3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD; 

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB 

Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 

5. Membina kehidupan masyarakat desa; 

6. Membina perekonomian desa; 

7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan 

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

Menurut UU No. 32/2004 dalam (Pasal 203) Kepala desa dipilih langsung 

oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya calon kepala 

desa yang terpilih dengan mendapatkan suara terbanyak ditetapkan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa dan disahkan oleh Bupati. Kemudian masa jabatan Kepala 
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Desa paling lama adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 kali masa 

jabatan berikutnya (pasal 204). 

Selain dibekali dengan begitu kewenangan, Kepala Desa juga dibebani 

kewajiban untuk memberi laporan penyelanggaraan pemerintahan desa kepada 

Bupati/ Walikota, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, serta 

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut kepada 

masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, desa dibantu oleh 

perangkat desa yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Kepala Desa. 

Sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3) PP No. 72 Tahun 2005 dimana 

perangkat desa terdiri atas Seketaris Desa (Sekdes) dari unsur pegawai negeri sipil 

(PNS) atau yang kemudian diangkat menjadi PNS, pelaksana teknis lapangan atau 

dengan sebutan lain yang membidani urusan teknis pemerintahan, serta unsur 

kewilayahan yakni penanggungjawab tata laksana desa dalam sekup wilayah yang 

lebih kecil, semisal Kepala Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetanga (RT) dan 

lainnya. Kebijakan tentang Sekdes adalah dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

atau Sekdes yang diangkat menajdi PNS oleh Seketaris Daerah Kabupaten/ Kota 

patut untuk dipertanyakan dasar pemikirannya.  

Sejarah desa mencatat bahwa Sekdes atau Carik di Jawa merupakan 

jabatan publik sebagai penanggungjawab atas arsip desa dan administrasi 

pekerjaan desa yang diperolah melalui pemilihan maupun penunjukan warga desa. 

berdasar latar kesejarahan tersebut maka kebiajakan dan pengankatan seketaris 
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desa oleh seketaris daerah secara tak langsung berlawanan dengan prinsip desa itu 

sendiri yakni penghargaan hak-hak tradisional karena pola dan mekanisme 

pengangkatan Sekdes merupakan bagian dari tradisi desa. 

Unsur pemerintahan desa yang kedua adalah Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD). BPD sebagai unsur pemerintahan desa sebetulnya sudah ada sejak 

terbitnya UU No. 22 tahun 1999 dengan nama Badan Perwakilan Desa yang 

secara filosofis berbeda dengan BPD dalam konsepsi UU No. 32 tahun 2004 ini. 

Konsep BPD dalam UU No. 22 tahun 1999 didasarkan pada konsep negara 

federasi yang meletakkan BPD sebagai parlemen desa yakni tempat kepala desa 

mempertanggungjawabkan kinerjanya selama ini.  

Sedangkan BPD dalam UU No. 32 tahun 2004 ini didasarkan pada prinsip 

negara kesatuan yang melihat bahwa kewenangan yang ada pada desa merupakan 

hasil dari pelimpahan kewenangan eksekutif pusat dan daerah, sehingga 

kedudukan BPD adalah lembaga permusyawaratan desa yang disandarkan pada 

prinsip perimbangan kekuasaan, kerukunan, dan gotong royong. Sesuai PP No. 

72/2005 pasal 1 ayat (8) Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang 

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang artinya bahwa BPD sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan desa berwenang untuk ikut mengatur dan 

mengurus desa. Dalam Pasal 31 PP No. 72/2005 juga disebutkn bahwa jumlah 

anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling 

banyak 11 orang. Hal ini juga disampaikan Pak Abdur Rohman selaku tokoh 

masyarakat desa yang merupakan mantan kepala desa.   
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“Jumlah anggota BPD Menganti ini ada 9 orang yang terdiri dari 
ketua, wakil ketua, dan anggota sama seperti LPM anggotanya 
jumlahnya juga 9 orang”14 

Pengisian anggota BPD menurut UU No. 32/2004 juga tidak melalui 

pemilihan seperti BPD sebelumnya tapi ditunjuk dari Ketua RT, RW, pemangku 

adat dan tokoh masyarakat hal ini bisa dilihat dalam PP No. 72/2005 pasal 30 ayat 

(2). Hal ini berakibat pada terbatasnya peluang bagi warga masyarakat desa yang 

ingin menjadi anggota BPD, sebab dengan sistem yang semacam ini segala 

keputusan dalam pemilihan anggota hanya akan ditentuakan oleh segelintir elite 

yang dalam hal ini biasanya selalu melihat atau memilih anggota yang 

berdasarkan kedekatan personal tidak berdasarkan kemampuan ataupun kualitas 

dari seseorang. Dengan pemilihan berdasarkan musywarah elite yang 

berlandaskan kedekatan personal yang terjadi adalah anggota BPD yang terpilih 

ini hanya akan memprioritaskan kepentingan elite yang telah memilih dirinya 

daripada memperjuangakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa.  

BPD dalam mangambil keputusan awal sesuai PP No. 72/2005 pasal 38 

ayat (2) adalah berdasarkan pada suara terbanyak, hal ini tidak sesuai dengan 

makna dalam nama permusyawaratan dalam BPD itu sendiri karena lembaga lebih 

memilih mekanisme suara terbanyak dalam memutuskan suatu keputusan 

dibanding dengan mekanisme musyawarah mufakat. Masa jabatan BPD itu sendiri 

dalam UU No. 32/2004 pasal 210 ayat (3) adalah 6 tahun yang dapat dipilih lagi 

untuk satu kali masa jabatan berikutnya.    

                                                             
14

 Wawancara Abdur Rohman, mantan kepala desa menganti, Senin, 4 mei 2015 
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Dalam kapasitasnya BPD sebagaimana tercantum pada UU No. 32/2004 

Pasal 209 memiliki fungsi sebagai berikut: Badan Permuyawaratan Desa 

berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi-fungsi ini merupakan perwujudan dari 

demokrasi yang ada di desa dimana dengan bekerjasama dengan kepala desa 

dalam menetapkan peraturan desa diharapkan BPD bisa mengawal 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang selama ini masih didominasi oleh 

kepala desa dalam pelaksanaannya.  

Fungsi hukum BPD dalam UU No. 32/2004 ini bisa dikatakan masih 

sangat kuat dengan BPD yang masih menjadi unsur penyelenggara pemerintahan 

desa (pasal 200) dan juga bagaimana dalam setiap menetapkan peraturan desa 

kepala desa harus melibatkan BPD dalam menetapkannya. Begitupula dengan 

fungsi BPD yang lain yakni dalam hal politik seperti menampung aspirasi dan 

menyalurkannya merupakan sarana bagi warga masyarakat dalam menyampaikan 

tuntutan maupun dukungan terhadap penyelengaraan pemerintahan desa.  

“Kalau BPD itu sebagai mitra kerja pemerintah desa, kalau BPD 
zaman dulukan badan perwakilan desa dalam pelaksanannya sering 
menimbulkan permasalahan seperti bentrok dengan kades, perangkat 
desa, karena mereka merasa berkuasa karena mengatasnamakan 
perwakilan warga. Tugas BPD itu mengawasi, mengontrol mirip 
DPR namun BPD lama ini cuma berjalan selama 5 tahun. Setelah itu 
dievaluasi oleh pemerintah pusat diubah menjadi badan 
permusyawaratan desa yang tugasnya bisa diajak rembukan, 
musyawarah, kordinasi ya sebagai mitra bukan lawan, kalau dulukan 
seolah musuhnya pemerintah desa makanya banyak gejolak 
dibawah”15. 

                                                             
15

 Wawancara Abdur Rohman, mantan kepala desa menganti, Senin, 4 mei 2015 
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Hubungan BPD dengan kepala desa menurut PP No. 72/2005 pasal 30 ayat 

(2) ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dengan keanggotaan BPD yang 

ditentukan oleh elite desa salah satunya tentu saja oleh kepala desa, dan tidak 

melalui pemilihan yang demokratis membuat BPD mudah sekali untuk 

diintervensi oleh elite desa dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya termasuk fungsi 

penetapan peraturan desa. hal ini kemudian memunculkan kecurigaan akan 

adanya hubungan yang bersifat kolutif, kepala desa dan BPD yang terlihat 

harmonis dan bersama-sama berkolusi sehingga memungkinkan melakukan 

tindakan korupsi.  

BPD dalam kaitannya dengan masyarakat menurut UU No. 32/2004 pasal 

209 ini adalah berfungsi untuk menampung dan menyalurkan berbagai macam 

aspirasi dari masyarakat desa. BPD disini diharapkan sebagai lembaga yang peka 

akan kebutuhan dan keinginan masyarakat mengingat hanya BPD inilah satu-

satunya lembaga desa yang bisa mewakili aspirasi masyarakat desa. namun 

dengan keanggotaan yang ditentukan oleh elite desa membuat BPD dalam 

pelaksanaan fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat ini patut dipertanyakan 

implementasinya, mengingat dengan BPD sebagai alat legitimasi keputusan desa 

ada dibawah kontrol elite desa mengakibatkan kebijakan ataupun keputusan desa 

tidak akan berpihak pada warga atau bahkan justru merugikan warga dan hanya 

menguntungkan para elite desa. 
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 3.1.2. Keuangan Desa 

Keuangan desa sesuai dalam UU No. 32/2004 pasal 212 ayat (1) adalah 

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 

sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa 

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam PP No. 72/2005 pasal 

67, dijelaskan bahwa keuangan desa dibagi menurut jenis penyelenggaraan urusan 

pemerintahannya seperti berikut:   

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa 

didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan 

bantuan pemerintah daerah. 

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah 

desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. 

Masing-masing penyelenggaraan pemerintahan memiliki anggarannya 

sendiri, seperti jika penyelenggaraan urusan pemerintahan desa maka dana yang 

dipakai adalah berasal dari APBDES, bantuan pemerintah, dan bantuan 

pemerintah daerah. Begitupula jika penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

makan sumber dananya adalah dari APBD. Selanjutnya jika urusan pemerintah 

maka dana yang dipakai adalah dana dari APBN, karena semua tergantung jenis 

urusan pemerintahan mana yang mau diselenggarakan.     
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Kemudian dalam UU No. 32 tahun 2004 juga diatur Pasal 212 ayat (3) 

disebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas; pendapatan asli desa; bagi 

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

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; 

bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; 

dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Peraturan ini selanjutnya diperjelas 

dalam PP No. 72/2005 pasal 68 sumber pendapatan desa terdiri atas: 

a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, 

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

pendapatan asli desa yang sah; 

b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh 

per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian 

diperuntukkan bagi desa; 

c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh 

per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara 

proporsional yang merupakan alokasi dana desa; 

d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan; 

e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 
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Dari sumber-sumber pendapatan ini kemudian akan dibuat APBDES atau 

anggaran pendapatan dan belanja desa, sesuai dalam PP No. 72/2005 pasal 73 ayat 

(1), dimana APBDES adalah terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, 

dan pembiayaan. Rancangan APBDES ini nanti dibahas dalam musyawarah 

pembangunan desa, lalu dalam menetapkan APBDES kepala desa harus bersama-

sama BPD dalam menetapkannya setiap tahun dengan peraturan desa seperti 

dalam pasal 73 ayat (3).  

Pengelolaan keuangan desa menurut PP No. 72/2005 pasal 75, dilakukan 

oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan. Dalam melaksanakan 

kekuasaannya kepala desa juga dapat melimpahkan sebagian bahkan seluruh 

kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan 

pelaporan kepada perangkat desa.    

3.1.3 Peran Partisipasi Masyarakat 

Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 200 dijleaskan bahwa desa dipandang 

oleh pemerintahan sebagai wilayah administrasi dan organisasi pemerintahan 

paling kecil, paling bawah dan paling rendah dalam hirarkhi pemerintahan di 

Indonesia. Hal ini lantas menjadikan desa sebagai objek dari berbagai 

kewenangan dan program dari pemerintahan yang ada diatasnya. Sejak 

pembangunan desa menjadi prioritas negara yang terjadi di zaman orde baru, desa 

selalu diidentikan dengan model partisipasi yang bersifat dari atas ke bawah atau 

top-down. Partisipasi merupakan salahsatu aspek penting dalam demokrasi, 

karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah 
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menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat 

berhak ikut serta menentukan keputusan politik. Partisipasi berarti juga 

keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan 

strategis desa.  

 Partisipasi masyarakat desa akan terjadi hanya ketika adanya program-

program yang direncanakan oleh pusat maupun daerah, hal ini dikarenakan 

kedudukan desa dalam UU No. 32 tahun 2004 adalah sebagai organisasi 

pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state 

government). Dapat dilihat dalam PP No. 72/2005 pasal 63 yang mengatakan 

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan 

pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan daerah kabupaten/Kota. Hal ini mempunyai arti bahwa perencanaan 

pembangunan desa harus berdsarkan perencanaan pembangunan daerah karena 

dipasal itu disebut sebagai satu kesatuan dan secara tidak langsung membuat 

peluang desa dalam perencanaan pembangunan menjadi sangat kecil. Dalam UU 

No. 32/2004 ini juga tidak dijelaskan mengenai musyawarah desa yang 

seharusnya merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yang 

melibatkan seluruh masyarakat desa. 

  Implikasi dari hal itu adalah baik kabupaten maupun kota mempunyai 

kewenangan yang sangat besar dan luas dalam hal mengatur dan mengurus desa 

dan sekali lagi desa hanya dijadikan sebagai lokasi proyek dari atas. Model 

partisipasi top-down ini tentu saja tidak menguntungkan utamanya bagi 

masyarakat desa yang dimana seringkali dijumpai kasus bahwa pembangunan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PERBANDINGAN STRUKTUR DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN 
DESA: STUDI KASUS DESA MENGANTI, KECAMATAN GLAGAH, 
KABUPATEN LAMONGAN

SUHARSONO



68 

 

desa tidak sesuai atau bahkan sama sekali tidak bermanfaat bagi masyarakat desa. 

Seperti yang diketahui bahwa UU No. 32/2004 sama sekali tidak mengenal 

perencanaan Desa, atau tidak menempatkan Desa sebagai entitas yang terhormat 

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sementara PP No. 72/2005 

justru yang memperkenalkan perencanaan Desa, tetapi konsep perencanaan Desa 

yang dikemukakan bukanlah perencanaan otonom (self planning), melainkan 

perencanaan Desa sebagai bagian (subsistem) dari  perencanaan daerah.  Dalam 

konteks posisi ini, Desa hanya “bertugas” menyampaikan usulan sebagai input 

perencanaan daerah, bukan “berwenang” mengambil keputusan secara otonom 

untuk menyusun perencanaan Desa. 

3.2. Struktur dan Kewenangan Pemerintahan Desa Menurut Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

 3.2.1. Tata Organisasi Pemerintahan Desa 

Pada UU No. 6 tahun 2014 tentang desa melihat bahwa pemerintahan desa 

sesuai dengan Pasal 1 ayat (2)  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pemerintahan desa sesuai Pasal 23 UU Desa No. 6 tahun 

2014 diselenggarakan oleh pemerintah desa, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 

25 yang mana Pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 

adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh 

perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Hal ini berbeda dengan UU 

No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 200 yang mengatakan 
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bahwa Pemerintahan Desa adalah terdiri dari pemerintah desa (kepala desa dan 

perangkat desa) dan BPD. Dalam UU No. 32/2004 itu BPD masih sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa yang impilkasinya adalah segala keputusan 

kepala desa harus melalui persetujuan dari BPD. Hal ini yang tidak ada dalam UU 

No. 6/2014 dimana kepala desa diberikan kekuasaan yang sangat besar dalam 

penyelenggaraan pemerintahan tanpa harus meminta persetujuan dari BPD.  

Kepala desa dalam UU No. 6/2014 ini dilihat sebagai pengayom ataupun 

panutan bagi masyarakat desa, tidak seperti peraturan-peraturan desa sebelumnya 

yang hanya menjadikan kepala desa sebagai agen pemerintah ditingkat lokal dan 

hanya tunduk atau mengikuti keputusan dari pemerintah atasan dan tidak 

memperdulikan warganya. Namun dalam UU No. 6/2014 ini kepala desa 

ditempatkan sebagai pengelola desa dengan segala potensinya, diharapkan dengan 

pemberian kekuasaan yang cukup besar ini, kepala desa bisa menyelenggarakan 

pemerintahan desa yang berdasarkan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri bukan 

kebutuhan dari pemerintah atasan.  

Struktur organisasi pemerintahan desa sendiri dalam UU No. 6/2014 ini 

tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan atau bisa dikatakan hampir 

sama dengan yang ada dalam UU No. 32/2004. Seperti yang ada dalam UU No. 

6/2014 pemerintahan desa hanya diselenggarakan oleh pemerintah desa yakni 

kepala desa dibantu perangkat desa. perangkat desa yang dimaksud disini sesuai 

pasal 48 terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. 

Hal ini kemudian diperjelas dalam PP No. 43/2014 pasal 62 yang menjelaskan 

bahwa sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang jumlahnya paling 
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banyak 3 bidang urusan. Kemudian dalam pasal 64 juga dijelaskan bahwa 

pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas 

operasional dimana jumlah maksimal dari pelaksana teknis ini paling banyak 

terdiri dari 3 seksi.  

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Menganti sesuai UU No. 

6/2014 tentang Desa 

         - - - - - - - - - 

  

 

 

 

 

 

 

Pemerintahan desa dalam UU No. 6/2014 ini menempatkan desa sebagai 

pemerintahan masyarakat yang merupakan percampuran antara masyarakat 

berpemerintahan atau self governing community dan pemerintahan lokal atau local 

self government sehingga desa berbentuk pemerintahan yang berbasis masyarakat, 

hal ini bisa dilihat dalam pasal 1 ayat (1) yang mendefinisikan desa sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
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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. Dengan definisi dan makna seperti itu, UU Desa telah menempatkan 

desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat berpemerintahan dengan 

pemerintahan lokal.  

Dengan begitu sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan 

masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala 

kewenangannya. Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala 

desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang 

membentuk kesatuan entitas hukum. Yang artinya bahwa masyarakat juga 

mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa. 

melalui regulasi ini kabupaten/kota akan mempunyai kewenangan yang terbatas 

dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa termasuk juga mengatur dan 

mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani oleh pusat.  

Desa di dalam UU ini juga dijelaskan sebagai organisasi pemerintahan 

yang paling kecil, paling bawah, paling depan, dan paling dekat dengan 

masyarakat. Paling kecil disini berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas 

pemerintahan yang diemban desa mempunyai 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, 

namun bawah bukan berarti desa merupakan bawahan dari kabupaten/kota, atau 
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kepala desa bukan bawahan bupati/walikota. Desa tidak berkedudukan sebagai 

pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota 

sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 32/2004 pasal 200. Karena menurut UU 

No. 6/2014 pasal 5 yakni desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Hal 

ini sama sebangun dengan keberadaan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. 

Kewenangan desa berdasarkan (pasal 19) yaitu meliputi kewenangan 

berdasarkan hak asal-usul desa; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan 

yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah 

kabupaten/kota; kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Kepala Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. dalam menyelenggarakan tugasnya kepala desa 

memiliki beberapa kewenangan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) 

UU No. 6 tahun 2014 yang meliputi: 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; 

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; 

3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; 

4. Menetapkan peraturan desa; 

5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; 

6. Membina kehidupan masyarakat desa; 
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7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; 

8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; 

9. Mengembangkan sumber pendapatan desa; 

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; 

12. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 

13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.   

 

Kewenangan Kepala desa dalam UU No. 6/2014 ini cukup banyak 

dibanding dengan kewenangan kepala desa dalam UU No. 32/2004 yang 

dijelaskan dalam PP No. 72/2005, dimana dalam Pearturan Pemerintah tersebut 

ada beberapa kewenangan yang sama dengan UU No. 6/2014 dan ada juga 

beberapa kewenangan yang berbeda. Dalam PP No. 72/2005 lebih menekankan 

kewenangan kepala desa yang harus berbagi dengan BPD sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa seperti contohnya dalam pasal 14, dimana 
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kebijakan pemerintahan desa harus ditetapkan bersama BPD, lalu kemudian 

menetapkan peraturan desa harus mendapat persetujuan BPD, dan terakhir 

menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDES harus 

dibahas dan ditetapkan bersama BPD. Hubungan-hubungan ataupun persetujuan 

dari BPD ini justru tidak ada didalam UU No. 6/2014 ini dimana kepala desa 

mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam menyelenggarakan 

pemerintahan desa, karena BPD dalam UU ini bukan lagi sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa yang berwenang mengatur dan mengurus desa.     

Menurut UU No. 6/2014 dalam (Pasal 34) Kepala desa dipilih langsung 

oleh penduduk desa. Selanjutnya calon kepala desa yang terpilih dengan 

mendapatkan suara terbanyak ditetapkan oleh panitia pemilihan dan disahkan oleh 

Bupati/Walikota. Kemudian masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun terhitung 

sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan 

secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39). Dalam hal masa 

jabatan ini terjadapat perbedaan antara UU No. 32/2004 dengan UU No. 6/2014 

dimana dalam pasal 204 UU No. 32/2004 dikatakan bahwa masa jabatan kepala 

desa adalah 6 tahun dan bisa dipilih kembali untuk satu masa jabatan artinya total 

masa jabatan adalah 12 tahun. Berbeda dengan UU No. 6/2014 yang mengatakan 

bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun namun bisa diperpanjang selama 

dua kali masa jabatan artinya total masa jabatan kepala desa adalah 18 tahun.   

Selain dibekali dengan begitu banyak kewenangan dan hak, Kepala desa 

juga mempunyai kewajiban atau tanggungjawab sesuai UU No. 6/2014 pasal 27 

menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun 
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anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota memberikan 

laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, 

dan memberikan atau menyebarakan informasi penyelenggaraan pemerintahan 

secara tertulis kepada masyarakat desa. 

Dalam UU No. 6 tahun 2014 juga diatur mengenai Badan 

Permusyawaratan Desa atau BPD dimana terjadi pergeseran ataupun perubahan 

kedudukan BPD dari UU No. 32 tahun 2004 ke UU No. 6 tahun 2014. Menurut 

UU No. 32 tahun 2004 dalam pasal 200, BPD merupakan unsur penyelenggara 

pemerintahan desa bersama pemerintah desa, yang berarti BPD ikut mengatur dan 

mengambil keputusan desa. hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum atau 

legislasi BPD relatif masih sangat kuat contohnya lagi dalam PP No. 72/2005 

pasal 34 dikatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa, hal ini 

berbeda dengan apa yang ada dalam UU No. 6 tahun 2014 yang mengeluarkan 

atau eksklusi BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melaksanakan 

fungsi legislasi.  

BPD sesuai UU No. 6/2014 pasal 55 menjadi lembaga desa yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan sekaligus juga menjalankan fungsi 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan 

kinerja kepala desa serta menyelengarakan musyawarah desa. yang berarti bahwa 

ekslusi BPD dan pelemahan fungsi hukumnya digantikan dengan penguatan 

fungsi politik diantaranya seperti representasi, kontrol, dan deliberasi. Perubahan 

kedudukan dan fungsi BPD dari yang sebelumnya adalah sebagai penyelenggara 
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pemerintahan desa yang tentu saja berwenang dalam mengatur dan mengurus desa 

termasuk dalam fungsi hukum yakni salahsatunya adalah menetapkan peraturan 

desa, sekarang sesuai UU No. 6/2014 pasal 55 BPD dalam fungsi hukum menjadi 

hanya membahas dan menyepakati peraturan desa. hal ini menunjukkan bahwa 

fungsi hukum BPD menjadi lebih lemah dari sebelumnya dimana dalam UU No. 

32/2004 pasal 209 dalam menetapkan peraturan desa kepala desa harus 

menetapkan bersama BPD, jika tidak dilakukan maka peraturan itu menjadi tidak 

sah. Sedangkan dalam UU No. 6/2014 ini BPD hanya bisa menyepakati dan 

membahas rancangan peraturan desa dan yang mempunyai kekuasaan untuk 

menetapkan adalah kepala desa, dan ini menunjukan bahwa kepala desa memiliki 

kewenangan yang besar meskipun tanpa persetujuan BPD, kepala desa bisa 

menetapkan peraturan desa.  

Dalam aspek hukum mungkin BPD menjadi lebih lemah namun jika di 

lihat dalam aspek politik BPD mengalami peningkatan, dimana menurut UU No. 

6/2014 ini sesuai pasal 1 ayat (5) BPD berhak untuk menyelnggarakan 

musyawarah desa yang mana ini merupakan forum tertinggi dalam pembuatan 

keputusaan desa yang melibatkan semua elemen masyarakat desa. Berbeda 

dengan UU sebelumnya yakni UU No. 32/2004 dimana musyawarah desa ini 

tidak secara jelas diatur dan hanya di jadikan forum perencanaan dan arena 

kontestasi elite dan proses musyawarahnya hanya bersifat formalitas belaka.  

Musywarah desa dalam UU No. 6/2014 menjadi forum perencanaan dan 

arena kontestasi warga sehingga bermakna bagi warga. Disini warga bisa 

berpartisipasi secara aktif dalam menyampaikan maupun mengaspirasikan 
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kepentingannya karena musywarah desa bukan lagi merupakan forum yang elitis 

namun saat ini sudah merupakan forum yang terbuka, karena diharapkan dengan 

ini hasil perencanaan yang terbuka akan menjawab kebutuhan warga desa dan 

bukan kepentingan elite.     

Anggota BPD sendiri merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis yang diatur 

dalam UU No. 6/2014 pasal 56, hal ini berbeda dengan peraturan sebelumnya 

dimana anggota BPD ditentukan melalui musyawarah oleh elite desa. Dengan 

mekanisme pengisian anggota secara demokratis diharapakan BPD kedepannya 

bukan lagi menjadi bawahan para elite desa utamanya kepala desa. BPD harus 

menjadi lembaga yang benar-benar melakukan fungsinya yakni menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala 

desa serta menyelenggarakan musyawarah desa.  

Dalam pembuatan keputusan BPD menurut UU No. 6/2014 ini sesuai 

pasal 65 ayat (3) mendasarkan pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 

musyawarah guna mencapai mufakat. Masa jabatan BPD dalam pasal 56 adalah 

selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah, dan dapat dipilih 

kembali sebanyak 3 kali secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.     

Secara politik musyawarah desa merupakan kewenangan BPD, pada UU 

No. 6 tahun 2014 tentang desa utamanya dalam pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa 

musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara 

Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
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bersifat strategis. Hal ini kemudian memberikan makna bahwa kedudukan BPD 

dalam melaksanakan fungsi pemerinatahan itu sangat penting utamanya dalam hal 

mengawal berlangsungnya forum permusyawaratan dalam musyawarah desa.  

“BPD pada dasarnya itu membantu tugas-tugas kepala desa, yang 
benar kepala desa membuat draft nanti diajukan pada BPD, nanti 
dimusyawarahkan dan dikoreksi dengan BPD”.16 
 

Posisi baru BPD itu akan menimbulkan beberapa kemungkinan dalam hal 

relasi antara kepala desa, BPD, dan tentu saja masyarakat desa. Pertama, fungsi 

politik BPD yang menguat akan memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan 

kepala desa karena pada saat yang sama musyawarah desa akan menciptakan 

suasana kebersamaan antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan 

unsur-unsur masyarakat desa untuk membangun dan melaksanakan visi misi 

perubahan desa. musyawarah desa juga menghindarkan relasi yang bersifat 

konfliktual antara kepala desa dan BPD. Kedua, kepala desa yang mempunyai 

hasrat menyelewengkan kekuasaan yang juga berarti mengabaikan kesepakatan 

bersama yang dibangun dalam pembahasan antara kepala desa dan BPD maupun 

kesepakatan yang disepakati dalam musyawarah desa. kepala desa bisa saja 

menetapkan APD Desa dan Peraturan Desa secara otomatis dengan tanpa 

memperdulikan BPD dan musyawarah desa, meskipun musyawarah desa tetap 

ditempuh secara procedural.  

Tindakan kepala desa ini hanya akan berakibat pada tindakan yang legal 

secara hukum namun tidak memiliki legitimasi yang cukup secara politik. Kalau 

hal ini sampai terjadi maka untuk menyelamatkan desa sangat bergantung pada 
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 Wawancara Budi Nurcahyo, ketua BPD menganti, Sabtu, 9 mei 2015 
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bekerjanya fungsi politik dari BPD dan kuasa rakyat atau people power. Dengan 

menguatnya fungsi politik BPD ini kepala desa harus melibatkan BPD dalam 

setiap pembuatan keputusan, dalam arti pemerintah desa harus membangun 

hubungan kemitraan dengan BPD dalam upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang baik.   

3.2.2. Keuangan Desa 

Terdapat hal yang berbeda tentang sumber pendapatan desa dari UU No. 

32/2004 menjadi UU No. 6 tahun 2014 dimana terdapat sumber pendapatan lain 

yakni dari alokasi APBN sesuai dalam Pasal 72 yang mengatur mengenai sumber 

pendapatan desa sebagai berikut:  

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. 
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Dalam Pasal 72 ayat (1b) terdapat hal yan menarik dimana dalam pasal 

tersebut menambahkan alokasi anggaran pendapatan belanja negara menjadi salah 

satu sumber pendapatan desa. dengan adanya sumber pendapatan baru yakni dari 

APBN langsung sebesar 10% dari dana transfer ke daerah. Anggaran yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan 

jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa sesuai PP No. 

43/2014 pasal 96 ayat (3). Adanya sumber pendapatan baru dari APBN ini yang 

mana tentu saja pendapatan desa otomatis akan meningkat secara drastis ini 

diharapkan desa bisa menjadi lebih mandiri dan dapat melakukan percepatan 

pembangunan desa yang selama ini dikatakan tidak bisa berjalan dengan baik 

salahsatu penyebabnya adalah karena kekurangan dana. 

“yang jelas penambahan anggaran, biasanya kan desa cuma dapat 
ADD sebesar 41,5 juta itu termasuk fisik dan operasional 
semuanya ditambah bansun atau bantuan dusun sebesar 5,5 juta. 
Jadi 41,5 juta ditambah 16,5 juta karena dari 3 dusun total 58 juta. 
Nah sekarang ADD naik sekitar 200 juta, jumlah dana ini tiap desa 
beda karena dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan 
jumlah kemiskinan”17.     

 Selanjutnya sesuai UU No. 6/2014 pasal 73, dalam rancangan APBDES 

diajukan oleh kepala desa dan kemudian dimusyawarahkan bersama BPD. Hasil 

musyawarah sebagaimana yang tadi akan menjadi kewenangan kepala desa untuk 

menetapkan APBDES setiap tahun dengan peraturan desa yang berarti kepala 

desa memiliki kekuasaan yang besar dengan bisa menetapkan APBDES dengan 

                                                             
17

 Wawancara Abdur Rohman, mantan kepala desa menganti, Senin, 4 mei 2015 
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peraturan desa tanpa harus bersama BPD. Hal ini berbeda dengan mekanisme 

APBDES dalam PP No. 72/2005 yang mana dalam menetapkan APBDES kepala 

desa wajib bersama BPD dalam penetapannya 

“pertama saya tanya kasun, keperluannya apa rencana mau bangun 
apa selama satu tahun ini, lalu disatukan di acara musrenbang, 
yangmana disitu kumpul ada kepala desa, perangkat desa, terus 
semua kasun mulai dari menganti, delok, bucu, dan ada juga dari 
lembaga-lembaga desa seperti BPD dan anggota, ketua LPM sama 
anggota, terus rt, rw ditambah tokoh masyarakat jumlahnya sampai 
40 orang. Setelah musrenbang lalu dibentuk apbdes, musrenbang 
sekitar januari-februari, apbdes tanggal februari akhir, yang 
dirancang di apbdes itu pendapatan dan pengeluaran rutin desa 
terkait pembangunan yang ada dibalai desa, bantuan dari 
kabupaten atau provinsi bisa dimasukkan ke apbdes, apbdes itu 
seperti rapat kepala desa ke lembaga atau laporan akhir tahun”18. 

 Dalam pengelolaan keuangan desa berbeda dengan PP No. 72/2005 yang 

menyatakan bahwa kepala desa bisa menyerahkan atau melimpahkan seluruh 

kekuasaanya dalam arti pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa, maka 

dalam UU No. 6/2014 kepala desa hanya bisa melimpahkan atau menyerahkan 

sebagian saja kekuasaannya dalam pengelolaan keuangan desa (pasal 75) yang 

berarti kepala desa bisa dikatakan sebagai pengelola keuangan desa yang sifatnya 

tetap dan hanya dibantu oleh perangkat desa.  

“kalau dana desa dipakai untuk desa sendiri untuk gaji perangkat, 
buat desa, buat operasional LPM, RT, RW lalu PKK sisanya buat 
untuk lomba, kalau sekarang difokuskan untuk pembangunan balai 
desa, biasanya juga dapat dana lagi lewat lobi-lobi ke kabupaten 
itu namanya japordes yang didapat tiap tahun dan dapat juga 
pokmas dari apbd propinsi yang diluar dana desa, karena ini 
sifatnya harus lewat lobi-lobi dulu maka untung-untungan kadang 
dapat kadang tidak, dana ini biasanya buat pembangunan”19. 
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 Wawancara Istiqomah, kepala desa menganti, Jumat, 8 mei 2015 
19

 Wawancara Istiqomah, kepala desa menganti, Jumat, 8 mei 2015 
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3.2.3. Peran Partisipasi Masyarakat 

UU No. 6 tahun 2014 memiliki pandangan yang berbeda dalam hal 

partisipasi masyarakat desa, dimana partsipasi masyarakat desa sangat diperlukan 

dalam mencapai pembangunan desa yang baik.  

“Pembangunan berasal dari usulan desa sendiri bukan dari perintah 
kabupaten, kalau saya biasanya membagi pembangunan di tiga 
dusun biar tidak menimbulkan iri, misal ada dana bantuan desa 
nanti saya bicarakan dengan kasun dulu enaknya seperti apa, tahun 
ini saya fokuskan bangun kantor desa tapi bangun jalan juga 
tergantung dana masing-masing, kalau dana desa tidak boleh untuk 
kantor desa tapi untuk jalan poros”20 

Desa bukan lagi menjadi objek pembangunan dari pemerintah diatasnya 

seperti kabupaten/kota karena dalam undang-undang ini baik kabupaten maupun 

kota mempunyai kewenangan yang terbatas. Prinsip dan semangat dari UU Desa 

ini adalah desa menjadi mandiri yang dibuktikan dengan posisi desa dalam 

pembangunan bukan lagi objek namun telah menjadi subyek atau pelaku dari 

pembangunan itu sendiri baik mulai dari perencanaan sampai dengan 

implementasi.  

“kalau bangunan sudah direncanakan oleh desa dalam rencana 
anggaran pembangunan desa, cuma kalau bentuk bangunan dan 
ukuran sudah ada ukurannya dari atas”21 

Disini bisa dikatakan desa juga sebagai arena bagi orang desa untuk 

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan 

kemasyarakatan. Model partisipasi masyarakat yang bersifat dari bawah ke atas 

atau bottom up ini bisa dilihat dalam UU No. 6 tahun 2014 Pasal 80 ayat (4) yang 
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 Wawancara Istiqomah, kepala desa menganti, Jumat, 8 mei 2015 
21

 Wawancara Sasmita, ketua LPM menganti, Jumat, 8 mei 2015 
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berkata prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa 

dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.  

“RAPDES yang merencanakan itu seluruh lembaga nanti rapat ada 
kades, BPD, LPM dan perangkat jadi semua unsur, rancangan 
pembangunan apa saja ada DAM, jembatan, semua ada disitu, 
tugas LPM itu pembangunan fisik, segala bentuk bantuan dari 
pemerintah itu tugasnya LPM dan dibantu lembaga yang lain”22. 

Disini berarti segala pembangunan yang ada di desa harus mengedepankan 

kebutuhan masyarakat desa bukan keinginan dari pemerintah atasan seperti yang 

ada di PP No. 72/2005. Dalam perencanaan pembangunan juga dalam UU No. 

6/2014 ini diatur bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan 

mengikutsertakan masyarakat desa, pasal 80 ayat (1). Perencanaan ini menjadi 

sangat penting mengingat segala pembangunan desa yang akan dilaksanakan 

harus melalui perencanaan untuk mengetahui kebutuhan pembangunan apa yang 

dibutuhkan masyarakat desa, dengan membuat perencanaan yang baik otomatis 

akan membuat pelaksanaan pembangunan juga akan berlangsung dengan baik.  

Bukan hanya perencanaan yang melibatkan masyarakat tapi juga 

pelaksanaan pembangunan desa dengan Pasal 81 ayat (1) yang mengatakan bahwa 

pembangunan desa dilaksnakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh 

masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa diajak untuk 

terlibat dan turun tangan dalam pembangunan desa secara gotong royong demi 

kemajuan desa, dengan partisipasi masyarakat ini diharapkan pembangunan desa 

bisa menjawab kebutuhan masyarakat selama ini.  
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 Wawancara Sasmita, ketua LPM menganti, Jumat, 8 mei 2015 
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Selain perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, dalam UU No. 

6/2014 ini juga diatur mengenai pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, 

disini dalam pasal 82 masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan informasi 

mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, dan juga masyarakat desa 

berhak melakukan pemantauan dan melaporkannya kepada pemerintah desa dan 

BPD. Disisi lain pemerintah desa juga wajib menginformasikan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan termasuk APBDES kepada masyarakat desa melalui 

layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa 

paling sedikit satu tahun sekali. 

3.3. Analisis Perubahan Struktur dan Kewenangan Pemerintahan Desa 

 3.3.1. Tata Organisasi Pemerintahan Desa 

Struktur organisasi pemerintahan desa dalam UU No. 6/2014 ini tidak 

terlalu mengalami perubahan yang signifikan atau bisa dikatakan hampir sama 

dengan yang ada dalam UU No. 32/2004. Seperti yang ada dalam UU No. 6/2014 

pemerintahan desa hanya diselenggarakan oleh pemerintah desa yakni kepala desa 

dibantu perangkat desa. perangkat desa yang dimaksud disini sesuai pasal 48 

terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Hal ini 

kemudian diperjelas dalam PP No. 43/2014 pasal 62 yang menjelaskan bahwa 

sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang jumlahnya paling banyak 3 

bidang urusan. Kemudian dalam pasal 64 juga dijelaskan bahwa pelaksana teknis 

merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional 

dimana jumlah maksimal dari pelaksana teknis ini paling banyak terdiri dari 3 
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seksi. Berbeda sedikit dengan UU No. 32/2004 yang memberi batasan maksimal 

jabatan kepala urusan yang diatur maksimal hingga 5 jabatan kepala urusan. 

Dalam definisi pemerintahan desa sendiri terjadi perubahan yang cukup 

signifikan. Dalam UU No. 32/2004 pasal 200 ayat (1) dikatakan bahwa 

pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) 

dan badan permusyawaratan desa. Hal ini lantas berubah dalam pengaturan desa 

yang baru UU No. 6/2014 pasal 23, pemerintahan desa hanya terdiri dari 

pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) tidak ada unsur badan 

permusyawaratan desa seperti pengaturan desa sebelumnya.  

Tugas kepala desa juga mengalami perubahan yang sebelumnya dalam 

pengaturan PP No. 72/2005 pasal 14 ayat (1) dikatakan tugas kepala desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 

Kepala desa disini hanya sebagai penyelenggara atau pelaksana tugas yang 

diberikan oleh pemerintahan atasan. Hal ini berbeda dengan UU No. 6/2014 pasal 

26 ayat (1) yang mengatakan tugas kepala desa adalah menyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dapat diintepretasikan 

bahwa kepala desa diberi keleluasaan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya 

dibanding pengaturan sebelumnya yang hanya menempatkan kepala desa sebagai 

pelaksana saja.   

      Berbicara mengenai kewenangan desa terdapat perubahan yang 

mendasar dari pengaturan desa dalam UU No. 32/2004 menjadi UU No. 6/2014. 
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Kewenangan desa dalam UU No. 32/2004 lebih bertumpu kepada urusan 

pemerintahan dan tugas pembantuan dari pemerintahan atasan. Disini desa hanya 

dianggap sebagai obyek dari pemerintah atasan, karena desa sebenarnya tidak 

memiliki cukup kewenangan untuk mengatur dan mengelolah desanya secara 

mandiri. Berbeda jauh dengan UU No. 6/2014 pasal 19, yang memberi desa 

kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. 

Dalam UU ini desa diberi kepercayaan untuk mengatur dan mengurus desanya 

sendiri secara mandiri tanpa perlu dibebani lagi berbagai tugas dan urusan 

pemerintahan atasan yang terkadang memberatkan desa sendiri. 

 Mengenai pengangkatan kepala desa hampir sama antara UU No. 32/2004 

dan UU No. 6/2014 yang mana pengangkatan kepala desa dilakukan melalui 

mekanisme pemilihan langsung dipilih oleh warga. Yang membedakan adalah 

masa jabatan kepala desa yang dalam UU No. 32/2004 pasal 204 kepala desa 

hanya boleh menjabat maksimal 6 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali jadi 

total masa jabatan 12 tahun. Sedangkan dalam UU No. 6/2014 pasal 39 dikatakan 

bahwa jabatan maksimum kepala desa sama hanya 6 tahun namun bisa dipilih 

kembali sebanyak dua kali atau total masa jabatan selama 18 tahun.  

 Selain pemerintah desa yang perubahan juga dialami oleh badan 

permusyawaratan desa atau BPD. Dalam UU No. 32/2004 yang dijabarkan lebih 

lengkap di PP No. 72/2005 pasal 1 ayat (8) definisi BPD adalah lembaga yang 

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang artinya 

BPD berwenang ikut mengatur dan mengurus desa. Hal ini selanjutnya berubah 
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dalam UU No. 6/2014 pasal 1 ayat (4) yang mendefinisikan BPD adalah lembaga 

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang artinya BPD berkedudukan sebagai 

lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara 

penuh ikut mengatur dan mengurus desa. 

 Perubahan definisi BPD ini lantas berimplikasi berubahnya juga fungsi 

BPD. Dimana dalam UU No. 32/2004 pasal 209 fungsi hukum atau legislasi BPD 

kuat dengan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Sedangkan dalam 

UU No. 6/2014 pasal 55, fungsi hukum BPD sendiri diperlemah dengan hanya 

dapat membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 

Namun yang patut menjadi catatan adalah fungsi politik BPD di UU No. 6/2014 

ini lebih diperkuat dengan diberinya BPD kewenangan untuk menyelenggarakan 

musyawarah desa yang merupakan forum tertinggi di desa. 

 BPD dalam penentuan anggotanya menurut UU No. 6/2014 pasal 56 ayat 

(1) dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah. Berbeda jauh 

dengan pengaturan desa sebelumnya PP No. 72/2005 pasal 30 ayat (2) anggota 

BPD dipilih berdasar musyawarah oleh elite desa, masyarakat tidak diberi atau 

dibatasi kewenangannya dalam memilih anggota BPD. Masa jabatan BPD sama 

dengan kepala desa di masing-masing UU yakni total 12 tahun dalam UU No. 

32/2004 dan total masa jabatan 18 tahun dalam UU No. 6/2014 dimana satu 

periodenya adalah 6 tahun. 

 BPD memiliki hubungan yang cukup berbeda dengan kepala desa dalam 

dua pengaturan desa. Dalam UU No. 32/2004 yang dijabarkan dalam PP No. 
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72/2005 pasal 30 ayat (2) dikatakan kepala desa dan elite desa memiliki 

kekuasaan untuk menentukan susunan anggota BPD yang akibatnya secara tidak 

langsung kedudukan BPD berada di bawah dari pemerintah desa atau kepala desa. 

Berbeda dengan pengaturan desa yang baru di UU No. 6/2014 dijelaskan bahwa 

anggota BPD ditentukan dengan mekanisme pemilihan demokratis langsung dari 

masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah akan membuat kedudukan 

BPD lebih seimbang dengan pemerintah desa karena sama-sama dipilih secara 

demokratis oleh masyarakat desa. 

  3.3.2. Keuangan Desa 

Dalam hal keuangan desa terjadi perubahan dalam hal sumber pendapatan 

desa, berbeda dengan UU sebelumnya UU No. 6 tahun 2014 mengatakan terdapat 

penambahan sumber pendapatan lain yakni dari alokasi APBN sesuai dalam Pasal 

72 yang mengatur mengenai sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan baru 

yakni dari APBN langsung sebesar 10% dari dana transfer ke daerah. Anggaran 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung 

berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa sesuai PP 

No. 43/2014 pasal 96 ayat (3).  

 Selanjutnya dalam hal APBDES dalam PP No. 72/2005 pasal 73 ayat (3) 

dikatakan bahwa APBDES harus ditetapkan bersama sama antara kepala desa 

dengan BPD. Hal ini mengindikasikan bahwa masih besarnya kekuasaan BPD 
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dalam mengatur desa dibandingkan dengan UU No. 6/2014 pasal 73 yang 

mereduksi kekuasaan BPD menjadi hanya menyampaikan atau mengajukan 

masukkan, dan penetapan APBDES sendiri mutlak menjadi kekuasaan kepala 

desa. Dalam hal pengelolaan keuangan desa kepala desa sebagai penyelenggara 

pemerintahan desa memiliki kekuasaan untuk melimpahkan seluruh kekuasaannya 

dalam pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa diatur dalam PP No. 

72/2005 pasal 75. Semenjak muncul UU No. 6/2014 dalam pasal 75 ini kepala 

desa tidak boleh lagi menyerahkan semua atau seluruh kekuasannya dalam 

pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa, hal ini memiliki arti bahwa 

kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan harus bertanggungjawab dalam 

pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan desa. 

3.3.3. Peran Partisipasi Masyarakat 

Ruang untuk partisipasi masyarakat desa tidak banyak diatur dalam UU 

tapi justru dibatasi dalam UU No. 32/2004 yang dijabarkan di PP No. 72/2005 

pasal 63 yang mengatakan bahwa perencanaan pembangunan desa sebagai satu 

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota. 

Masyarakat tidak memiliki akses untuk merencanakan dan hanya sebagai 

pelaksana proyek dari pemerintah atasan. Berbeda dalam UU No. 6/2014 yang 

mengatur mengenai perencanaan pembangunan desa dalam pasal 80 ayat (1). 

Masyarakat diajak untuk terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan desa, 

mengingat semangat dari UU ini adalah untuk membuat desa bisa mandiri dalam 

penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan desa.     
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3.4. Implikasi Perubahan Perundangan Terhadap Ruang Partisipasi Politik 

Masyarakat didalam Pembangunan Masyarakat Desa. 

 3.4.1. Tata Organisasi Pemerintahan Desa 

 Bergulirnya UU No. 6/2014 tentang desa membawa sejumlah implikasi 

perubahan terhadap tata organisasi pemerintahan desa, yang mana dalam 

peraturan sebelumnya pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD, 

namun hal ini mengalami perubahan sesuai UU No. 6/2014 pasal 23 dikatakan 

bahwa pemerintahan desa adalah hanya pemerintah desa tanpa ada unsur BPD. 

Hal ini berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang dikendalikan 

penuh oleh kepala desa. kepala desa memiliki kewenangan yang luar biasa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari menetapkan peraturan desa, 

pengelolaan keuangan desa dan kewenangan lainnya. Besarnya kewenangan dari 

kepala desa ini diiringi dengan bertambahnya tugas dari kepala desa itu sendiri, 

dimana dalam UU No. 6/2014 pasal 26 ayat (1) diatur bahwa tugas kepala desa 

adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. tugas yang 

banyak ini merupakan konsekuensi dari kewenangan desa yang juga semakin 

besar sejak diterbitkannya UU No. 6/2014.  

Kewenangan desa dalam peraturan sebelumnya hanya mencakup urusan 

pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah 

provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota (UU No. 32/2004 pasal 206). Hal 
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ini lantas mengalami perubahan di dalam UU No. 6/2014 pasal 19 desa memiliki 

empat kewenangan, namun dua kewenangan yang penting bagi desa, dua 

kewenangan itu adalah kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal berskala 

desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukanlah kewenangan sisa 

atau residu yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang 

diatur dalam UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah dan PP No. 72/2005 

tentang pemerintahan desa. Kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan 

ditetapkan langsung oleh undang-undang dijabarkan oleh peraturan pemerintah. 

 Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan 

yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai 

dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal 

berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan 

efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan 

prakasa masyarakat Desa. Kedua kewenangan ini merupakan harapan menjadikan 

desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.     

 Dengan kedua kewenangan ini Desa mempunyai hak mengatur dan 

mengurus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Desa, Desa mempunyai 

kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggungjawab 

merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau 

pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. 
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 Pergesaran posisi desa dalam pembangunan yang bersifat obyek menjadi 

subyek dapat dipahami dari beberapa hal, mulai dari kewenangan desa yang 

semakin besar sejak di terbitkannya UU No. 6/2014. Kewenangan hak asal-usul 

desa dan kewenangan lokal berskala desa membuat desa menjadi relatif lebih 

otonom dalam mengatur dan mengurus desa. Dalam aturan UU No. 6/2014 desa 

juga bukan lagi menjadi pemerintahan terbawah dibawah kabupaten seperti 

peraturan desa sebelumnya. Dalam hal keuangan desa mendapat sumber 

pendapatan baru yakni dari APBN sekitar 10% hal ini mengindikasikan bahwa 

negara telah memberi kepercayaan kepada desa untuk mengelolah dana tersebut 

seseuai dengan kebutuhan masyarakat desa masing-masing. Negara yang dalam 

peraturan dulu selalu ikut mengintervensi desa dalam setiap kebijakannya, 

sekarang sesuai amanat UU No. 6/2014 negara hadir di desa bukan dalam rangka 

mengintervensi namun sebagai memberi mandat atau kewenangan kepada desa 

untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri yang salahsatunya dibuktikan 

dengan memberikan sumber pendapatan baru bagi desa dari APBN.  

Pergeseran posisi desa sebagai subyek juga dapat dilihat dari partisipasi 

masyarakat desa. Dalam peraturan sebelumnya perencanaan pembangunan desa 

merupakan satu kesatuan dengan pembangunan kabupaten. Pembangunan seperti 

ini biasanya hanya menguntungkan pihak kabupaten dan justru merugikan desa 

karena pembangunan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. 

Hadirnya UU No. 6/2014 membuka peluang bagi desa secara otonom untuk 

merencanakan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan desa. Dalam peraturan 

ini dikatakan desa juga wajib melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi 
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dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan desa. Dalam 

konteks desa Menganti perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif 

melibatkan masyarakat desa. Mekanisme perencanaan pembangunan di desa 

Menganti sendiri dimulai dari keluhan atau tuntutan warga dimasing-masing 

dusun, selanjutnya keluhan atau tuntutan tersebut ditampung oleh kepala dusun 

dimasing-masing dusun. Lantas setelahnya kepala dusun menyampaikan laporan 

tentang tuntutan warga tersebut ke pemerintah desa dalam hal ini kepala desa. 

Berbagai macam tuntutan tersebut akan dibicarakan dan akan diputuskan dalam 

forum musyawarah desa yang melibatkan berbagai lembaga desa seperti BPD, 

LPM, dan lembaga lainnya serta tokoh masyarakat.                   

 Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa, 

dimana dalam pengangkatan kepala desa sendiri mekanismenya adalah melalui 

pemilihan langsung sesuai UU No. 6/2014 pasal 34 ayat (1). Pemilihan langsung 

merupakan bentuk dari partisipasi politik masyarakat desa dalam memilih 

pemimpinnya. Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan 

seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan 

politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung 

maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). 

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan 

umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan 
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pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu 

gerakan sosial dengan direct actionnya dan sebagainya23.  

Partisipasi politik masyarakat desa Menganti dalam pemilihan kepala desa 

bisa dikatakan sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari pemilihan kepala desa 

Menganti ditahun 2013 yang diikuti sekitar 98% masyarakat desa, walaupun 

kandidat calon kepala desa pada waktu itu hanya ada satu orang atau calon 

tunggal. Kepala desa sendiri dalam aturan UU No. 6/2014 pasal 39 memiliki masa 

jabatan maksimum adalah 6 tahun yang dapat dipilih kembali sebanyak dua kali 

jadi totalnya adalah 18 tahun masa jabatan. Masa jabatan ini lebih lama dari masa 

jabatan dalam aturan sebelumnya UU No. 32/2004 pasal 204 yakni masa jabatan 

kepala desa hanya 6 tahun dan dapat dipilih lagi satu kali jadi total 12 tahun. 

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 6/2014 ini menunjukkan 

bahwa kepala desa masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa dalam 

memimpin dan mengelola desa agar menjadi lebih mandiri.  

Kepala desa selain mempunyai kewenangan juga mempunyai 

tanggungjawab, sesuai UU No. 6/2014 pasal 27 tanggungjawab kepala desa 

adalah kepada warga desa, secara tidak langsung ini memiliki arti masyarakat 

desa bisa ikut terlibat mengawasi jalannya pemerintahan dengan adanya 

mekanisme tanggung jawab yang harus dilakukan kepala desa kepada mereka.  

 

 

                                                             
23

 Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 

367.    
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Tabel III.1 

Perubahan Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

No Komponen UU No. 32 

tahun 2004 

UU No. 6 tahun 

2014 

Implikasi 

1 Pemerintahan 

desa 

Pemerintah 

Desa (Kepala 

Desa dan 

Perangkat Desa) 

dan Badan 

Permusyawarata

n Desa.  

Pasal 200 ayat 

(1). 

Pemerintah Desa 

(Kepala Desa dan 

Perangkat Desa). 

Pasal 23. 

Kepala desa memiliki 

kewenangan penuh dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa. mulai 

dari menetapkan 

peraturan desa, 

pengelolaan keuangan 

desa, dan sebagainya 

2 Tugas Kepala 

desa 

penyelenggaraan 

urusan 

pemerintahan, 

pembangunan, 

dan 

kemasyarakatan. 

PP No. 72/2005 

Pasal 14 ayat 

(1). 

menyelenggaraka

n pemerintahan 

desa, 

melaksanakan 

pembangunan 

desa, pembinaan 

kemasyarakatan 

desa, dan 

pemberdayaan 

masyarakat desa. 

Pasal 26 ayat (1). 

tugas kepala desa semakin 

bertambah dengan 

kewajiban untuk 

memberdayakan 

masyarakat desa untuk 

lebih sejahtera  

3 Kewenangan 

desa 

Kewenangan 

desa mencakup: 

urusan 

pemerintahan 

yang  sudah ada 

berdasarkan hak 

asal-usul desa; 

urusan 

pemerintahan 

kewenangan desa 

meliputi: 

kewenangan 

berdasarkan hak 

asal-usul desa; 

kewenangan 

lokal berskala 

desa; 

kewenangan yang 

Desa mempunyai 

kewenangan 

mengeluarkan dan 

menjalankan aturan main 

(peraturan), tentang apa 

yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan, sehingga 

mengikat kepada pihak-

pihak yang 
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yang menjadi 

kewenangan 

kabupaten/kota 

yang diserahkan 

pengaturannya 

kepada desa; 

tugas 

pembantuan dari 

Pemerintah, 

pemerintah 

provinsi, 

dan/atau 

pemerintah 

kabupaten/kota; 

Pasal 206. 

ditugaskan oleh 

pemerintah, 

pemerintah 

daerah provinsi, 

atau pemerintah 

kabupaten/kota;  

Pasal 19. 

berkepentingan, dan 

menjalankan aturan 

tersebut. 

4 Pengangkatan 

kepala desa 

Dipilih oleh 

warga desa dan 

ditetapkan oleh 

BPD. Bupati 

mengesahkan. 

Pasal 203 ayat 

(1).  

Dipilih oleh 

warga desa dan 

ditetapkan oleh 

panitia 

pemilihan. Bupati 

mengesahkan. 

Pasal 34 ayat (1). 

masyarakat bisa ikut 

berpartisipasi dalam 

demokrasi yang ada di 

desa dan legitimasi kepala 

desa yang terpilih lebih 

tinggi daripada tanpa 

pemilihan langsung 

5 Masa jabatan jabatan 

maksimum 6 

tahun dan dapat 

dipilih kembali 

satu kali masa 

jabatan. 

Pasal 204. 

jabatan 

maksimum 6 

tahun dan dapat 

dipilih kembali 

dua kali masa 

jabatan. 

Pasal 39. 

masa jabatan yang 

dibatasi menandai adanya 

proses demokrasi di desa 

6 Tanggung 

Jawab 

Kepada warga 

desa melalui 

BPD dan 

menyampaikan 

Kepada warga 

desa, kepada 

BPD dan 

menyampaikan 

masyarakat bisa ikut 

terlibat mengawasi 

jalannya pemerintahan 

dengan adanya 
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laporan ke 

Bupati. 

Pasal 15 ayat 

(2). 

laporan ke 

Bupati. 

Pasal 27. 

mekanisme tanggung 

jawab yang harus 

dilakukan kepala desa 

 

 Di desa selain pemerintah desa juga terdapat lembaga lain yang juga 

menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dalam PP No. 72/2005 pasal 1 ayat 

(8) lembaga itu adalah BPD. Dalam peraturan tersebut BPD memiliki kewenangan 

untuk ikut mengatur dan mengurus desa dengan kata lain sebagai penyelenggara 

pemerintahan. BPD mempunyai fungsi hukum yang cukup kuat dengan ikut 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa (UU No. 32/2004 pasal 209). 

Implikasi fungsi hukum yang kuat ini adalah kepala desa tidak bisa semaunya 

dalam menetapkan peraturan desa, kepala desa wajib dan harus meminta 

persetujuan BPD untuk menetapkan peraturan desa. konsep dari peraturan ini 

memang baik namun hal ini berbeda ketika BPD sendiri yang harusnya menjadi 

penyeimbang kekuatan kepala desa, dalam pemilihan BPD ditentukan oleh elite 

desa dengan mekanisme musyawarah PP No. 72/2005 pasal 30 ayat (2). Elite desa 

salah satunya adalah kepala desa memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam 

penentuan anggota BPD, tidak ada partisipasi masyarakat dalam penentuannya. 

Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam 

menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya24. 

Masyarakat tidak diberi ruang untuk mengeluarkan pendapatnya melalui 

pemilihan anggota BPD, implikasi dari hal ini adalah anggota-anggota BPD yang 

                                                             
24

 Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Kompas Gramedia. Hlm. 180.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PERBANDINGAN STRUKTUR DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN 
DESA: STUDI KASUS DESA MENGANTI, KECAMATAN GLAGAH, 
KABUPATEN LAMONGAN

SUHARSONO



98 

 

terpilih bukan karena kemampuannya namun merupakan warga yang memiliki 

kedekatan khusus dengan para elite desa. untuk menghindari hal tersebut maka 

dalam aturan BPD yang baru di UU No. 6/2014 pasal 56 ayat (1) dijelaskan 

bahwa BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Hal ini mempunyai makna jika 

ruang partisipasi masyarakat desa untuk menjadi anggota BPD dibuka kembali, 

masyarakat bisa ikut serta ambil bagian dalam proses demokratisasi desa dengan 

dikembalikannya hak masyarakat untuk berpartisipasi politik.  

Dalam UU No. 6/2014 ini juga terdapat pergeseran fungsi BPD yang 

selama ini fungsi hukumnya sangat kuat maka di aturan ini fungsinya menjadi 

lemah dengan hanya bisa membahas, menyepakati rancangan peraturan desa dan 

diganti dengan memperkuat fungsi politik dalam hal ini menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala 

desa, dan menyelenggarakan musyawarah desa (pasal 55). Implikasinya adalah 

fungsi politik BPD yang menguat akan memperkuat kontrol dan legitimasi 

kekuasaan kepala desa. Pada saat yang sama musyawarah desa akan menciptakan 

kebersamaan (kolektivitas) antara pemerintah desa, BPD, lembaga 

kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan 

melaksanakan visi-misi perubahan desa. 
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Tabel III.2 

Perbedaan Badan Permusyawaratan Desa menurut Perundang-undangan 

No Komponen UU No. 32 tahun 2004 UU No. 6 tahun 2014 Implikasi 

1 Definisi 

BPD 

Lembaga yang 

merupakan perwujudan 

demokrasi dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

sebagai unsur 

penyelenggara 

pemerintahan desa.  

PP No. 72/2005 Pasal 1 

ayat (8). 

Lembaga yang 

melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang 

anggotanya 

merupakan wakil dari 

penduduk desa 

berdasarkan 

keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara 

demokratis. 

Pasal 1 ayat (4). 

dalam UU No. 

6/2014 

menarasikan BPD 

merupakan 

lembaga 

demokratis desa 

yang melibatkan 

partisipasi 

masyarakat desa 

dalam 

pelaksanaan 

fungsi-fungsinya  

2 Kedudukan 

BPD 

Sebagai unsur 

penyelengara 

pemerintahan desa 

BPD berwenang dan 

ikut mengatur dan 

mengurus desa. 

PP No. 72/2005 Pasal 1 

ayat (8). 

Sebagai lembaga desa 

yang terlibat 

melaksanakan fungsi 

pemerintahan, tetapi 

tidak secara penuh 

ikut mengatur dan 

mengurus desa. 

Pasal 1 ayat (4). 

BPD bisa fokus 

dalam 

menyalurkan 

aspirasi 

masyarakat desa 

dan secara 

independen bisa 

mengawasi kinerja 

pemerintah desa  

3 Fungsi 

hukum 

Fungsi hukum atau 

legislasi kuat: 

menetapkan peraturan 

desa bersama kepala 

desa. 

Pasal 209. 

Fungsi hukum atau 

legislasi lemah: 

membahas dan 

mneyepakati 

rancangan peraturan 

desa bersama kepala 

desa. 

Pasal 55. 

BPD tidak lagi 

memiliki 

kekuasaan untuk 

menetapkan 

peraturan desa dan 

hanya bisa sekedar 

membahas saja, 

karena segala 
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keputusan ada 

ditangan kepala 

desa 

4 Fungsi 

politik 

BPD sebagai 

penyambung aspirasi 

masyarakat dan 

melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan 

peraturan desa atau 

Perdes dan peraturan 

kepala desa. 

PP No. 72/2005 Pasal 

35. 

Menampung dan 

menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa, 

melakukan 

pengawasan kinerja 

kepala desa, dan 

menyelenggarakan 

musyawarah desa. 

Pasal 1 ayat (5) dan 

Pasal 55. 

aspek politik BPD 

meningkat dengan 

adanaya 

kewenangan 

menyelenggarakan 

musyawarah desa 

yang merupakan 

forum tertinggi 

didesa untuk 

memutuskan hal-

hal yang sifatnya 

strategis 

5 Penentuan 

anggota 

Dimusyawarahkan oleh 

elite desa. 

PP No. 72/2005 pasal 

30 ayat (2). 

wakil dari penduduk 

desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah 

yang pengisiannya 

dilakukan secara 

demokratis. 

Pasal 56 ayat (1). 

BPD dalam UU 

No. 6/2014 lebih 

mengakomodir 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pemilihan 

anggotanya 

6 Pembuatan 

keputusan 

Perhitungan suara 

terbanyak. 

PP No. 72/2005 pasal 

38 ayat (2). 

Partisipatif dengan 

musyawarah. 

Pasal 65 ayat (3). 

 

mekanisme 

musyawarah di 

desa lebih di 

kedepankan dalam 

pembuatan 

keputusan 

7 Masa 

jabatan 

6 tahun yang dapat 

dipilih lagi untuk satu 

kali masa jabatan 

berikutnya. 

Pasal 210 ayat (3). 

6 tahun yang dapat 

dipilih lagi untuk dua 

kali masa jabatan 

berikutnya. 

Pasal 56. 

jabatan yang 

dibatasi 

menunjukkan 

demokrasi dalam 

kelembagaan desa 
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8 Kedudukan 

Kepala Desa 

Memiliki kekuasaan 

dalam menentukan 

anggota BPD. 

PP No. 72/2005 pasal 

30 ayat (2). 

Kepala Desa dengan 

BPD membangun 

hubungan kemitraan. 

Pasal 55.  

 

hubungan antar 

lembaga desa bisa 

lebih seimbang 

dalam 

pembangunan 

desa walaupun 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

dipegang penuh 

oleh kepala desa  

9 Keterlibatan 

masyarakat 

Masyarakat tidak 

banyak terlibat. Hanya 

elite Desa yang aktif 

terlibat. 

PP No. 72/2005 pasal 

30 ayat (2). 

Masyarakat desa 

dilibatkan dalam 

perencanaan 

keputusan desa 

melalui forum 

Musrenbangdes. 

Pasal 1 ayat (5). 

masyarakat bisa 

mengeluarkan 

aspirasinya secara 

penuh dalam 

forum tertinggi 

desa dan itu 

dijamin oleh 

undang-undang 

 

Dalam konteks politik lokal desa Menganti terjadi fenomena yang cukup 

menarik, jabatan kepala desa yang merupakan jabatan strategis, dalam beberapa 

periode terakhir ini dikuasai oleh satu keluarga tertentu. Kepala Desa Menganti 

periode sekarang ini merupakan istri dari kepala Desa yang menjabat sebelumnya 

yakni Abdur Rohman yang menjabat kepala desa mulai tahun 1999 sampai 2013. 

Bu Istiqomah merupakan kepala desa periode sekarang yang terpilih tahun 2013. 

Dalam pemilihan kepala desa Menganti silam, Bu Istiqomah maju sebagai satu-

satunya calon kepala desa Menganti. Tidak ada orang lain yang berani maju untuk 

mencalonkan menjadi kepala desa. Pergantian kepemimpinan kepala desa yang 

dilakukan secara turun menurun dari kelompok atau keluarga yang sama dan 
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proses pemilihan kepala desa yang hanya diikuti satu pihak saja tanpa ada calon 

lawan lain menunjukkan belum demokratisnya proses pergantian kepemimpinan 

di desa Menganti.  

Bila dilihat sebenarnya cukup banyak perubahan perubahan perundangan 

yang terjadi utamanya dalam konteks relasi antara BPD dan kepala desa. Dalam 

UU No. 32/2004 misalnya BPD dan kepala desa dikatakan memiliki kedudukan 

yang setara dan dalam penyelengaaraan pemerintahan desa dan harus saling 

bekerjasama baik dalam pembuatan peraturan maupun kebijakan desa. Desa 

Menganti sendiri dengan kepemimpinan kepala desa yang sangat kuat dibuktikan 

dengan kepemimpinan kepala desa yang turun menurun dari keluarga yang sama 

membuat lembaga demokrasi desa seperti BPD ini hanya menjadi lembaga yang 

berada dibawah kepala desa. Kedudukan BPD di Desa Menganti tereduksi dengan 

kuatnya kepemimpinan kepala desa, fungsi BPD baik itu fungsi hukum seperti 

membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa pada praktiknya di Desa 

Menganti fungsi hukum BPD tersebut tidak berjalan. Kepala desa bisa dengan 

mudahnya membuat berbagai macam peraturan desa tanpa perlu persetujuan dari 

BPD. Hal ini salahsatunya dikarenakan legitimasi yang sangat kuat dimiliki oleh 

kepala desa membuat BPD hanya menjadi lembaga yang secara normative ada 

tapi secara praktik di Desa Menganti fungsi dari BPD tidak berjalan. 

Begitupun kehadiran UU No. 6/2014 yang dikatakan lebih demokratis 

dengan berbagai pengaturan yang sangat menguntungkan desa, tapi tetap dalam 

implementasinya tidak terlalu merubah utamanya dalam konteks relasi kepala 

desa dengan BPD. Dalam peraturan UU No. 6/2014 dikatakan bahwa fungsi 
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politik BPD diperkuat seperti menampung aspirasi, mengawasi kinerja kepala 

desa, dan menyelenggarakan musyawarah desa. Dalam implementasinya di Desa 

Menganti sendiri fungsi-fungsi politik tersebut tidak berjalan. Misal BPD dalam 

menampung aspirasi, masyarakat Desa Menganti sendiri lebih suka dan lebih 

percaya menyampaikan aspirasinya baik itu tuntutan maupun dukungan langsung 

ke pemerintah desa atau kepala desa.  

Kemudian fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa, dalam 

implementasinya utamanya di Desa Menganti, BPD selalu difasilitasi dengan baik 

oleh kepala desa dan juga beberapa anggota BPD memiliki hubungan kekerabatan 

dengan kepala desa. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan bagaimana BPD bisa 

mengawasi kinerja kepala desa jika BPD sendiri memiliki hubungan yang sangat 

dekat dengan kepala desa bahkan bisa dikatakan BPD merupakan bagian dari 

kepala desa.        

 3.4.2. Keuangan Desa 

 Keuangan desa merupakan aspek penting dalam pembangunan desa, bila 

tidak ada uang maka pembangunan tidak akan jalan. Menurut UU No. 6/2014 

pasal 72 desa memliki sumber pendapatan baru yakni dari alokasi anggaran 

pendapatan dan belanja negara dengan besaran sebesar 10%. Impilikasi dari 

besarnya dana yang akan diberikan kepada kuranglebih 73.000 desa ini 

diharapkan desa bisa secara mandiri dapat mempercepat pembangunan desa dan 

tidak lupa memberdayakan masyarakat desa. hal yang tidak kalah pentingnya 

adalah bagaimana desa bisa mengejahwantahkan dana sebesar itu kedalam 

rencana pembangunan desa dalam bentuk ABDES. Sesuai UU No. 6/2014 pasal 
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73 bahwa rancangan APBDES merupakan kewenangan dari kepala desa yang 

selanjutnya dimusyawarahkan bersama BPD untuk mencapai rancangan yang 

ideal bagi kebutuhan masyarakat desa. namun tetap saja semua tergantung dari 

kepala desa dalam penentuan APBDES, bagaimanapun tanpa persetujuan BPD 

kepala desa tetap bisa menetapkan APBDES setiap tahun dengan peraturan desa. 

kewenangan ini diperkuat dengan pasal 75 yang menyatakan bahwa pengelolaan 

keuangan desa dipegang penuh oleh kepala desa, jadi segala macam dana yang 

masuk di desa merupakan tanggungjawab dari kepala desa. 

Tabel III.3 

Perubahan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

No Komponen UU No. 32 tahun 2004 UU No. 6 tahun 

2014 

Implikasi 

1 Sumber 

pendapatan 

a. pendapatan asli desa, 

terdiri dari hasil usaha 

desa, hasil kekayaan 

desa, hasil swadaya dan 

partisipasi, hasil 

gotong-royong, dan 

lain-lain pendapatan 

asli desa yang sah; 

 

b. bagi hasil pajak 

daerah Kabupaten/Kota 

paling sedikit 10% 

(sepuluh per seratus) 

untuk desa dan dari 

retribusi 

Kabupaten/Kota 

sebagian diperuntukkan 

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; 

 

sumber 

pendapatan baru 

yakni dari APBN 

akan membuat 

desa bisa secara 

mandiri 

membangun 

dirinya tanpa 

harus 

mengantungkan 

diri kepada 

pemerintahan 

diatasnya 
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bagi desa; 

 

c. bagian dari dana 

perimbangan keuangan 

pusat dan daerah yang 

diterima oleh 

Kabupaten/Kota untuk 

Desa paling sedikit 

10% (sepuluh per 

seratus), yang 

pembagiannya untuk 

setiap Desa secara 

proporsional yang 

merupakan alokasi 

dana desa; 

 

d. bantuan keuangan 

dari Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, 

dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam 

rangka pelaksanaan 

urusan pemerintahan; 

 

e. hibah dan 

sumbangan dari pihak 

ketiga yang tidak 

mengikat. 

PP No. 72/2005 Pasal 

68. 

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. 

Pasal 72. 

2 APBDES menetapkan APBDES 

kepala desa harus 

bersama-sama BPD 

rancangan APBDES 

diajukan oleh kepala 

desa dan kemudian 

kepala desa 

memiliki 

kewenangan 
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dalam menetapkannya 

setiap tahun dengan 

peraturan desa. 

PP No. 72/2005 Pasal 

73 ayat (3). 

dimusyawarahkan 

bersama BPD. 

kewenangan kepala 

desa untuk 

menetapkan 

APBDES setiap 

tahun dengan 

peraturan desa. 

Pasal 73. 

penuh dalam 

penetapan 

APBDES 

dengan tanpa 

persetujuan BPD 

3 Pengelolaan 

keuangan 

desa 

kepala desa juga dapat 

melimpahkan sebagian 

bahkan seluruh 

kekuasaannya yang 

berupa perencanaan, 

pelaksanaan, 

penatausahaan, dan 

pelaporan kepada 

perangkat desa. 

PP No. 72/2005 Pasal 

75. 

kepala desa hanya 

bisa melimpahkan 

atau menyerahkan 

sebagian saja 

kekuasaannya dalam 

pengelolaan 

keuangan desa. 

Pasal 75. 

pengeloalaan 

keuangan desa 

dipegang penuh 

oleh kepala desa 

selaku 

penyelenggara 

pemerintahan 

desa 

 

 3.4.3. Peran Partisipasi Masyarakat 

  Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bisa dipahami dalam UU 

No. 6/2014 yang mengatur mengenai perencanaan pembangunan desa dalam pasal 

80 ayat (1). Masyarakat diajak untuk terlibat langsung dalam perencanaan 

pembangunan desa, mengingat semangat dari UU ini adalah untuk membuat desa 

bisa mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan desa. 

masyarakat desa bisa berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang 

sebelumnya dalam UU No. 32/2004 yang diperkuat di PP No. 72/2005 ruang 

untuk partisipasi masyarakat desa dibatasi oleh pasal 63 ayat (1) yang mengatur 
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bahwa perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota. Hal ini berakibat pada desa 

yang hanya sebagai obyek dari pembangunan pemerintah atasan, desa hanya bisa 

melaksanakan perencanaan pembangunan dari kabupaten/kota. 

Kebijakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) merupakan contoh dari 

kebijakan yang ada dalam UU No. 32/2004. Kebijkan BLM berasal dari berbagai 

kementerian, yang diberikan bukan kepada desa melainkan kepada masyarakat. 

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. 

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.  
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Meskipun dana PNPM Mandiri tidak masuk ke APBDesa, tetapi setiap desa 

membuat perencanaan sampai laporan yang menyantumkan dana PNPM sebagai 

salah satu sumber pembiayaan pembangunan.   

   Tabel III.4 

Perubahan Partisipasi Masyarakat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan 

No Komponen UU No. 32 tahun 

2004 

UU No. 6 tahun 

2014 

Implikasi 

1 Model 

partisipasi 

Top-down. Bottom-up. partisipasi yang 

berasal dari bawah 

atau bottom-up akan 

lebih sesuai dengan 

kebutuhan 

pembangunan 

masyarakat desa 

2 Perencanaan 

pembangunan 

desa 

perencanaan 

pembangunan 

desa sebagai satu 

kesatuan dalam 

sistem 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

kabupaten/Kota. 

PP No. 72/2005 

Pasal 63 ayat (1). 

Perencanaan 

pembangunan 

desa 

diselenggarakan 

dengan 

mengikutserakan 

masyarakat desa. 

Pasal 80 ayat (1). 

masyarakat desa 

bisa berpartisipasi 

dalam perencanaan 

pembangunan yang 

sebelumnya hanya 

jadi ranah 

kabupaten/kota, 

diharapkan 

pembangunan desa 

bisa sesuai dengan 

kebutuhan desa.  

 

Pergeseran peran desa dan partisipasi masyarakat yang dulunya bersifat 

obyek (desa pasif hanya pelaksana dari atasan, tidak ada akses perencanaan) 
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menjadi subyek (desa aktif dan mempunyai kewenangan dalam pembangunan 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke pengawasan) merupakan 

impilkasi dari kewenangan desa menurut UU No. 6/2014 pasal 19 yakni desa 

memiliki kewenangan asal-usul, kewenangan skala desa dan kewenangan yang 

ditugaskan. Dengan adanya kewenangan tersebut memiliki beberapa makan yakni 

desa bisa secara otonom membuat perencanaan program atau kegiatan sesuai 

dengan tujuan dan kebutuhan pembangunan, desa juga mempunyai sumber-

sumber pendanaan yang memadai, desa mempunyai hak untuk mengelola aset dan 

membentuk badan usaha serta desa diberi kewenangan untuk menjalankan sendiri 

atau swakelola proyek-proyek skala desa.  

Perencanaan dan penganggaran desa merupakan bagian dari susunan 

kelembagaan bagi kemandirian desa. Konsep perencanaan desa dalam UU No. 

6/2014 mengalami kemajuan dan perubahan apabila dibandingkan dengan 

substansi perencanaan dalam PP No. 72/2005. Sebelumnya perencanaan desa 

merupakan bagian dari perencanaan kabupaten/kota, sehingga makna perencanaan 

lebih banyak mengusulkan keatas ketimbang mengambil keputusan lokal. 

Sekarang perencanaan desa adalah village self planning yang berdiri sendiri dan 

diputuskan secara mandiri oleh desa. Karena itu dalam UU No. 6/2014 muncul 

semangat dan perspektif satu desa, satu rencana, dan satu anggaran. Perspektif ini 

memiliki beberapa makna yakni pertama, desa mempunyai hak kewenangan untuk 

mengambil keputusan tentang perencanaan dan penganggaran secara mandiri 

sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Kedua, membentengi desa dari 

berbagai macam proyek yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat desa yang 
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berasal dari atas atau pusat yang selama ini membuat desa sebagai outlet atau 

pasar perencanaan dan penganggaran.  

Perencanaan desa sebagai bentuk keputusan lokal merupakan jantung 

kemandirian desa. Desa mengambil keputusan kolektif yang menjadi dasar 

pijakan bagi eksistensi desa yang bermanfaat untuk masyarakat desa. Salah satu 

keputusan penting yang diambil dalam perencanaan desa adalah alokasi anggaran, 

yang dalam hal ini tidak hanya untuk membiayai pemerintah desa, bukan juga 

hanya untuk membangun prasarana fisik desa, tetapi alokasi untuk investasi 

manusia dan pengembangan ekonomi lokal yang berorientasikan untuk 

penanggulangan kemiskinan. Di Desa Menganti contohnya, terdapat data yang 

menunjukkan penyebaran alokasi anggaran mulai untuk pemberdayaan 

masyarakat seperti pengadaan dan perbaikan sarana publik skala kecil, pengadaan 

sarana prasarana produksi, pengadaan sarana prasarana sosial, perbaikan 

lingkungan dan pemukiman, pengadaan teknologi tepat guna, bantuan modal 

usaha, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan desa dan kepentingan masyarakat 

Desa Menganti. Segala perencanaan baik itu perencanaan pembangunan jangka 

menengah desa atau RPJMD, APBDES, dan hal-hal yang bersifat strategis 

semuanya dihasilkan dalam forum musyawarah desa (Pasal 54).  

Hal ini bisa kita temui di Desa Menganti, dimana dalam perencanaan 

pembangunan Desa Menganti menyelenggarakan musyawarah desa yang 

dilangsungkan Hari rabu, tanggal 26 Nopember 2014, bertempat di kantor kepala 

Desa. Di forum musyawarah desa tersebut dihadiri oleh kepala desa beserta 

perangkat desa, BPD, LPM, kepala dusun, ketua RT, ketua RW, tokoh 
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masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perwakilan warga desa. Dalam 

musyawarah desa Menganti ini dibahas mengenai pemebentukan tim rencana 

pembangunan jangka menengah desa atau RPJMD yang akan berlangsung tahun 

2015-2020. Dalam forum musyawarah ini menghasilkan keputusan dibentuknya 

tim penyusunan RPJMD yang terdiri dari ketua, seketaris, bendahara, dan delapan 

anggota, yang diketuai oleh kepala desa.  

Proses-proses perencanaan desa seperti kasus diatas, penyusunan 

perencanaan RPJMD, RKP Desa, penganggaran APBDES dan sebagainya tidak 

hanya berlangsung dalam musyawarah desa, melainkan berjalan dengan tahapan 

dan agenda yang panjang dengan dilalui secara kolektif dan inklusif, yakni mulai 

dari musyawarah desa, pemetaan desa, sensus, eksplorasi, pengorganisasian aset, 

pertemuan apresiatif, perencanaan dan penganggaran. Berbagai tahapan panjang 

itu tidak semata bersifat instrumental dan teknokratis tetapi juga dilalui sebagai 

ajang membangun kebersamaan sehingga semua pihak merasa memiliki terhadap 

apa yang sudah dilakukan. Penahapan dalam penyusunan perencanaan yang 

runtut, terdokumentasi dan menyeluruh memberikan banyak keuntungan bagi 

pemerintah desa Menganti didalam perencanaan pembangunan dimasa datang. 

Proses tahapan tersebut menjadi bahan acuan sekaligus bahan monitoring dan 

evaluasi bagi program perencanaan pembangunan. Pemetaan masalah secara 

menyeluruh dan terdokumentasi menjadi penting bagi perjalanan pembangunan 

sebuah desa di dalam mewujudkan kemandirian desa dimasa mendatang.        

Partsispasi masyarakat merupakan bagian penting dalam pembangunan 

desa, baik dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan pembangunan 
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kesemuanya harus melibatkan masyarakat desa. Di Desa Menganti partisipasi 

masyarakatnya tidak hanya dalam pemilu atau pemilihan kepala desa dan BPD, 

tetapi dalam hal pembangunan masyarakat desa juga sangat partisipatif dalam 

forum musyawarah desa. Dalam forum tersebut dihadiri oleh berbagai unsur desa 

baik itu lembaga desa maupun perwakilan masyarakat. Dalam forum musyawarah 

desa tersebut dibuat keputusan-keputusan strategis mengenai desa seperti 

pembangunan infrstruktur desa yang dibutuhkan masyarakat dan sebagainya.  

Di desa Menganti sendiri disetujui, untuk melakukan beberapa 

pembangunan atas dasar usul dan aspirasi dari warga desa. Pembangunan 

saluraniasai PAM, plesengan jalan poros antara desa Began dan Menganti, 

Pembangunan gapura desa dan lainnya merupakan bentuk kebijakan yang 

diputuskan dalam musyawarah desa Menganti. Partisipasi masyarakat desa 

Menganti juga dapat dilihat dari aktifnya berbagai lembaga kemasyarakatan yang 

ada di desa. lembaga-lembaga seperti karang taruna, PKK, linmas, dan sebagainya 

merupakan contoh bagaimana masyarakat partisipatif didalam pembangunan desa. 

Warga desa Menganti secara sadar membentuk berbagai kelompok masyarakat 

yang sesuai dengan kebutuhan. Model partisipasi bottom-up semacam ini 

merupakan keuntungan bagi warga desa sendiri karena warga bisa mengusulkan 

dan mengaspirasikan tuntutannya ke pemerintah desa melalui forum musyawarah 

desa, dalam forum tersebut warga desa bebas menyatakan pendapat yang nantinya 

akan dielaborasi menjadi suatu kebijakan desa.  
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