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EXECUTIVE SUMMARY 
KAJIAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA 

 
 
 
 

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 
72 Tahun 2005 tentang Desa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini 
tertuang dalam amanat UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 200 ayat (1): “Dalam pemerintahan 
daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan 
badan permusyawaratan desa”. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintahan desa 
bukanlah menjadi bagian/perangkat pemerintah kabupaten/kota, karena sesungguhnya 
pemerintahan desa memiliki hak otonomi tersendiri untuk mengelola pemerintahannya. 

Dengan kondisi yang demikian, maka pemerintahan desa dituntut untuk mampu 
menjalankan segala kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut peraturan 
perundang-undangan terdapat 4 (empat) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintahan desa, yaitu: 

a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; 
b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa; 
c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah 

kabupaten/kota; 
d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada 

desa (Pasal 206 UU No. 32/2004). 

Untuk menjalankan berbagai urusan pemerintahan tersebut, pemerintahan desa 
dituntut memiliki kapasitas baik secara kelembagaan, SDM maupun 
manajemen/ketatalaksanaan. Oleh karena itu, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah LAN telah 
melaksanakan kajian tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, dimana kajian 
tersebut bertujuan: 1) Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaran pemerintahan desa di 
berbagai lokus kajian khususnya dalam aspek kelembagaan, SDM Aparatur dan manajemen/ 
ketatalaksanaan, 2) Mengidentifikasi berbagai upaya yang telah ditempuh dalam rangka 
mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, 
dan 3) Menyusun cetak biru (blueprint) yang memuat strategi-strategi penyelesaian masalah 
(problem solving) penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyusun modul-modul 
peningkatan kapasitas pemerintahan desa. 

Metode yang digunakan dalam kajian tersebut adalah metode kualitatif, yang 
pengumpulan datanya dilakukan dengan diskusi terbatas dan wawancara mendalam dengan 
para kepala desa dan stakeholders di beberapa daerah kajian, baik di dalam maupun luar 
negeri. Lokus kajian di dalam negeri adalah Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, 
Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusat Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara dan Papua. 
Sedangkan lokus kajian luar negeri dilakukan di China. 

Berdasarkan analisis data lapangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 



 
 
  

  ii 

1. Umum 

 Implementasi UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan keleluasaan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa menurut adat-istiadat masyarakat setempat 
ternyata disambut sangat baik oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi 
maupun kabupaten/kota. Sebagaimana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, 
pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 yang mengembalikan pemerintah desa menjadi 
pemerintah nagari dianggap sangat sesuai dengan semangat lokal. Keleluasaan 
menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan adat-istiadat seperti yang terjadi 
di Provinsi Papua (Kampung) dan di Provinsi Bali (Desa Pakraman) diakui sangat 
tepat, karena setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda.    

 Secara legal-formal, penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia belum 
sepenuhnya mengikuti amanat peraturan perundang-undangan terbaru, yakni UU No. 
32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini dapat dilihat pada 
beberapa indikasi di antaranya pemerintahan desa belum menyusun Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah 
Desa (RKPDes), belum melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya Alokasi 
Dana Desa Proporsional (ADDP), pengangkatan Sekdes menjadi CPNS, dan 
sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa  penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebenarnya masih menggunakan kebijakan dan ’cara-cara lama’ 
yang lebih mengacu pada UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa.  

 Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa telah 
mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebagai contoh: adanya penggunaan 
terminologi Badan Permusyawaratan Desa dalam kelembagaan desa, yang 
menggantikan istilah sebelumnya yakni Badan Perwakilan Desa. Signifikansi 
perubahan tersebut sangat dirasakan, tetapi cenderung mengarah ke sisi negatif, 
karena Badan Permusyawaratan Desa dianggap kemunduran (set back) dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa.  
 

2. Spesifik 

a. Dalam hal perencanaan pembangunan desa, sebagaimana diungkapkan di atas, 
belum semua pemerintah desa menyusun dokumen perencanaan (RPJMDes dan 
RKPDes), sebagaimana amanat peraturan perundangan. Adapun bagi pemerintah 
desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, dalam praktiknya belum 
mengakomodir prinsip perencanaan partisipatif.   

b. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, persoalan mendasar adalah belum 
dilaksanakannya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai implementasi PP No. 72 
Tahun 2005. Hal ini disebabkan belum siapnya SDM aparatur desa yang akan 
mengelola ADD. Selain persoalan SDM desa, belum dilaksanakannya ADD juga 
disebabkan minimnya sumber-sumber pendapatan desa untuk menopang APBDes. 
Memang diakui, beberapa kabupaten telah melaksanakan ADD, namun baru 
Kabupaten Malang-Provinsi Jawa Timur yang telah melaksanakan ADD proporsional 
(ADDP). Sementara kabupaten/kota lainnya baru melaksanakan ADD minimal 
(ADDM), dimana semua desa mendapatkan bagian yang sama tanpa melihat kondisi 
desa yang bersangkutan. 
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c. Masih dalam pengelolaan keuangan desa, belum dilaksanakannya ADD proporsional 
bukan berarti tidak  ada pembangunan di pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat dari 
berbagai program pemerintah provinsi yang ditujukan untuk memberdayakan 
pemerintah dan masyarakat desa. Pada kenyataannya, pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang 
besarnya bervariasi antara satu provinsi dengan yang lainnya. Di antara program 
pemberdayaan yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain: RESPEK yaitu 
Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Provinsi Papua), P3DK – Program 
Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Provinsi Kepri), BAHTERA MAS – 
Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Sultra), PM2L – Program Mamangun 
Mahaga Lewu yaitu Program Membangun dan Menjaga Desa (Kalteng), dan 
sebagainya.   

d. Dalam hal kepemimpinan kepala desa, sebagian besar kepala desa belum memiliki 
kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Hal ini 
dihubungkan dengan kemampuan mereka untuk melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

e. Dalam hal manajemen pelayanan kepada masyarakat, masih belum menunjukkan 
kondisi yang menggembirakan. Pelayanan eksternal yang diberikan masih dihadapkan 
pada ciri-ciri sebagai berikut: sulit, mahal dan lambat. 

f. Tanpa bermaksud kembali ke masa penjajahan Belanda, yang membedakan 
pengaturan desa di Jawa dan Luar Jawa, sebagian besar narasumber menginginkan 
agar desa-desa di Luar Jawa dan desa-desa di provinsi kepulauan (contoh: desa di 
Kepulauan Riau) diberikan perlakuaan berbeda dengan desa-desa di Pulau Jawa dan 
desa-desa di pulau besar. Mengapa? Karena desa-desa di luar Jawa dan di provinsi 
kepulauan memiliki tantangan geografis yang sangat berat, sehingga membutuhkan 
rasa keadilan dalam pemberian anggaran pemberdayaan. 

g. Ringkasnya, kapasitas pemerintahan desa di Indonesia dapat dikatakan masih sangat 
minim, terutama jika dihadapkan pada tuntutan perundang-undangan. Oleh karenanya, 
implementasi PP No 72 Tahun 2005 beserta peraturan pelaksananya memerlukan 
’capacity building’ pemerintahan desa dari semua aspeknya, baik menyangkut 
perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan kebijakan 
desa, kepemimpinan desa dan manajemen pelayanan desa. 

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dari kajian ini dapat direkomendasikan hal-hal 
sebagai berikut: 

 Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memerlukan 
penanganan lebih optimal menyangkut 3 aspek: kelembagaan, SDM Aparatur Desa, dan 
Ketatalaksanaan/ Manajemen. 

 Secara legal-formal, perlunya mempertahankan pola penyelenggaraan pemerintahan desa 
yang menghormati hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat seperti yang 
berlaku saat ini. Oleh karena itu, jika amandemen UU No. 32 Tahun 2004 benar-benar 
akan dilakukan dan menempatkan pemerintahan desa dalam undang-undang tersendiri, 
maka bentuk pengaturannya diharapkan masih tetap mengakomodir adat-istiadat 
masyarakat setempat. Inisiasi amandemen terhadap UU No. 32 Tahun 2004 memang 
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sudah dilakukan, oleh karena itu LAN dapat berkontribusi dalam proses akselerasi 
amandemen undang-undang dimaksud. 

 Dalam hal kelembagaan desa, (1) perlunya melakukan revitalisasi peran Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya 
dalam penyusunan kebijakan desa. Revitalisasi juga dimaksudkan sebagai jawaban atas 
keraguan dan tudingan sebagian pihak yang menyatakan kehadiran Badan 
Permusyawaratan Desa sebagai suatu kemunduran (set back) kelembagaan desa. 
Selanjutnya, dalam hal kelembagaan desa, (2) perlu penyederhanaan lembaga 
pemberdayaan masyarakat (LPM) di desa. Sebagaimana diketahui, saat ini banyak 
terdapat LPM di desa sebagai akibat pelaksanaan program-program dari Pemerintah, tetapi 
hal tersebut sesungguhnya tidak efisien karena ternyata LPM-LPM tersebut digerakkan 
oleh orang-orang yang sama, kenapa tidak diintegrasikan saja? 

 Dalam hal SDM Aparatur Desa, (1) perlu meningkatkan kompetensi kepala desa dan 
perangkat desa. Kompetensi kepala desa dimulai sejak penjaringan calon kepala desa 
(kades) dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Sedangkan untuk meningkatkan 
kompetensi perangkat desa dapat dilakukan melalui pelatihan maupun non pelatihan. 
Untuk itu, pemerintah kabupaten dan kecamatan dapat memberikan pelatihan dan 
bimbingan teknis (bimtek) yang diperlukan oleh pemerintahan desa. Hal ini juga dilakukan 
oleh Pemerintah China, dimana Pemerintah Town (: Kecamatan) melakukan training-
training dan sosialisasi kepada pemerintah desa. Materi-materi pelatihan dan bimtek 
disusun sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa, sedangkan pemerintah kabupaten 
dan kecamatan hanya mempersiapkan materi yang diminta. Selain itu, (2) perlu segera 
merealisasikan kebijakan pengangkatan sekretaris desa (Sekdes) menjadi CPNS. Hal ini 
penting, mengingat demikian beratnya tugas dan fungsi Sekdes dalam kerangka 
implementasi PP No. 72 Tahun 2005, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan desa 
(: pelaksanaan ADD). 

 Dalam hal ketatalaksanaan, perlu meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam: 
perencanaan pembangunan dan penganggaran desa, pengelolaan keuangan desa, 
kepemimpinan kepala desa, penyusunan kebijakan desa, dan pelayanan desa.  

 Dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran desa, (a) perlu bimtek perencanaan 
pembangunan dan penganggaran desa partisipatif, yang melibatkan seluruh komponen 
penyelenggara pemerintahan desa. Hal ini dapat dilakukan melalui forum rembug desa 
yang merupakan forum rutin di tingkat pemerintahan desa dan sebagai forum pra-
Musrenbangdes. Dalam hal ini. Selanjutnya, (b) perlunya optimalisasi pelaksanaan 
musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), dan (c) perlu inisiasi 
penyempurnaan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional agar dokumen perencanaan pembangunan desa terintegrasi dengan dokumen 
perencanaan pada level pemerintahan di atasnya. 

 Dalam pengelolaan keuangan desa, (a) perlu mengintensifkan sosialisasi peraturan 
perundangan tentang keuangan kepada pemerintahan desa, (b) perlunya konsistensi 
kebijakan pengelolaan keuangan, agar pemerintah desa tidak ”kebingungan” dalam 
mengimplementasikannya, (c) perlu segera melaksanakan kebijakan ADD Proporsional 
(ADDP), bukan ADD Minimal (ADDM) yang menafikan perbedaan karakteristik setiap desa. 
Dengan demikian pelaksanaan ADD tidak hanya menggunakan asas pemerataan tetapi 
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menggunakan asas atau prinsip keadilan, dan (d) perlu bimtek-bimtek tentang pengelolaan 
keuangan desa. 

 Dalam kepemimpinan kepala desa, perlu meningkatkan kompetensi kepala desa melalui 
pelatihan atau bimtek yang relevan dan sesuai kebutuhan. Peningkatan kompetensi kepala 
desa diyakini mampu melahirkan inovasi dan kreativitas kepala desa sehingga secara 
langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kualitas kepemimpinan yang 
bersangkutan. 

 Dalam penyusunan kebijakan desa, perlu menciptakan hubungan harmonis antara kepala 
desa dengan BPD. Selain itu, revitalisasi BPD sebagaimana diungkapkan di atas 
diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi penyusunan kebijakan desa. Untuk 
itu, keberadaan legal drafter atau perangkat desa yang ”cukup” memahami penyusunan 
kebijakan menjadi penting diperhatikan ke depan. Hal ini mengingat kenyataan bahwa 
banyak pemerintah desa yang memiliki inovasi dan kreativitas dalam rangka peningkatan 
pendapatan asli desa (PADes), sehingga perlu disusun dalam kerangka hukum yang 
benar. 

 Dalam pelayanan desa, (1) perlu secara terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan 
pemerintah desa, baik pelayanan yang bersifat internal maupun eksternal, baik fisik 
maupun administratif. Untuk menciptakan dan menjamin kualitas pelayanan maka perlu 
disusun standard operating procedures (SOP)  sehingga akan terdapat kejelasan waktu 
dan biaya yang diperlukan. Selanjutnya, (2) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat desa perlu pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pemerintah 
desa.  

 
  
 


