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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Ada perubahan dalam struktur pemerintahan desa setelah perubahan UU 

No. 32/2004 menjadi UU No. 6/2014. Perubahan struktur ini tidak banyak hanya 

pembatasan terhadap jumlah perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud disini 

sesuai pasal 48 UU No. 6/2014 terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, 

dan pelaksana teknis. Hal ini 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 seksi. Berbeda sedikit dengan UU No. 

32/2004 yang memberi batasan maksimal jabatan kepala urusan yang diatur 

maksimal hingga 5 jabatan kepala urusan.  

Perubahan pengaturan desa dalam UU No. 32/2004 menjadi UU No. 

6/2014 juga berdampak pada perubahan dalam fungsi pemerintahan desa yaitu 

kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). 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, 
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pemerintahan desa hanya terdiri dari pemerintah desa (kepala desa dan perangkat 

desa) tidak ada unsur badan permusyawaratan desa seperti pengaturan desa 

sebelumnya.   

Perubahan penyelenggara pemerintahan desa ini membuat kedudukan 

kepala desa menjadi sangat sentral. Kepala desa memiliki kewenangan penuh 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari menetapkan peraturan 

desa, pengelolaan keuangan desa, menetapkan APBDES, dan lain sebaginya. 

Peran kepala desa semakin penting mengingat desa dalam UU No. 6/2014 

memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa dan kewenangan lokal 

berskala desa, yang artinya desa mempunyai hak mengatur dan mengurus desa 

secara otonom. 

 Perubahan juga terjadi pada BPD yang merupakan lembaga perwujudan 

demokrasi di desa. BPD dalam pengaturan desa sebelumnya di UU No. 32/2004 

memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sehingga 

memiliki kewenangan untuk ikut mengatur dan mengurus desa. Implikasinya BPD 

memiliki fungsi hukum atau legislasi yang kuat dengan punya kewenangan 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. BPD dalam pengaturan desa 

yang baru di UU No. 6/2014 mengalami perubahan fungsi. BPD bukan lagi 

menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa yang implikasinya adalah fungsi 

hukum atau legislasinya menjadi lemah. Fungsi hukum BPD hanya sekedar 

membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dan keputusan penetapan 

peraturan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam UU No. 6/2014 meskipun fungsi 

hukum BPD diperlemah namun ada fungsi lain yang diperkuat yakni fungsi 
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politik. Aspek politik BPD meningkat dengan adanya kewenangan 

menyelenggarakan musyawarah desa yang merupakan forum tertinggi di desa, 

selain itu juga terdapat fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 

Perubahan perundangan desa dari UU No. 32/2004 menjadi UU No. 

6/2014 juga berimplikasi pada penguatan ruang partisipasi politik masyarakat 

desa. Dalam UU No. 6/2014 diatur mengenai pembangunan desa yang harus 

melibatkan partisipasi masyarakat, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

hingga pengawasan pembangunan desa. Desa sudah menjadi subyek ataupun 

pelaku dari pembangunan bukan lagi obyek seperti yang ada diatur dalam UU No. 

32/2004 yang menempatkan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam 

sistem perencanaan pembangunan daerah.     

   Desa Menganti merupakan salah satu contoh bagaimana perubahan 

perundangan dari UU No. 32/2004 menjadi UU No. 6/2014 berimplikasi terhadap 

partisipasi masyarakat desa. Dalam pembuatan RPJMD atau rencana 

pembangunan jangka menengah desa, Desa Menganti mengajak seluruh elemen 

masyarakat untuk mengeluarkan idea tau aspirasinya akan pembangunan desa 

dalam forum musyawarah desa. Musyawarah desa sendiri diadakan minimal 

setiap setahun sekali. Dalam forum musyawarah desa tersebut masyarakat desa 

bisa bebas berpendapat dan beraspirasi mulai dari pembangunan hingga 

kesejahteraan. Selain musyawarah desa di Desa Menganti juga mengadakan 

kegiatan walik gawe atau kegiatan penyampaian aspirasi yang dilakukan 

dimasing-masing dusun yang dilakukan setiap bulan. Indikator meningkatnya 
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partisipasi masyarakat desa semakin kuat dengan semakin banyaknya lembaga 

kemasyarakatan desa di Desa Menganti, mulai dari PKK, karang taruna, 

kelompok tani, kelompok keagamaan dan lain sebagainya.   

 

4.2. Saran 

  Dengan adanaya UU No. 6/2014 ini diharapakan desa bisa secara mandiri 

mengelola segala potensi yang dimilikinya. Desa harus bisa menjadi lebih 

demokratis dari sebelumnya yang sangat membatasi kemajuan desa. masyarakat 

desa juga harus mulai belajar untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan 

menjadi pelaku dari pembangunan jangan lagi bertumpu pada pemerintah atasan 

karena dengan adanya perundangan ini masyarakat diberi hak yang besar untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan desa. 
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