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OTONOMI DESA PADA ERA OTONOMI DAERAH 

  

ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana otonomi desa sebelum 

otonomi daerah dan bagaimana otonomi desa pada otonomi daerah. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis 

normatif. Merupakan studi ilmu hukum dengan cara menelaah dan 

menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, 

konsepsi, doktrin dan norma hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif, sehingga penelitian ini mengkaji serta mengkomparasikan isi muatan 

perundangan otonomi daerah, peraturan daerah yang berkisar tentang 

Pemerintahan Desa. Berdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan : Di awal 

kemerdekaan berlaku Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja, 

Undang-Undang ini bermaksud menyeragamkan nama dan bentuk desa menjadi 

Desapraja. Kemudian pada masa Orde Baru di keluarkan Undang-Undang No. 5 

tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Sejak keluarnya Undang-Undang 

tersebut terjadi uniformitas (penyeragaman) desa, desa-desa di luar Jawa di 

seragamkan seperti desa di Jawa sehingga menghilangkan pluralistik, hal ini jelas 

tidak otonom. Pada masa Reformasi, terbentuklah Undang-Undang 22 Tahun 

1999 Tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang ini telah memberikan ruang 

demokrasi dan otonomi di tingkat desa dengan adanya Badan perwakilan Desa 

(BPD), tetapi belum mengakui hak asal-usul adat yang melekat. Tidak lama 

kemudian Undang-Undang pemerintahan daerah diganti dengan Undang-Undang 

No. 32 tahun 2004, Undang-Undang ini kembali menutup pintu otonomi terhadap 

desa, yaitu dengan hilangnya fungsi pengawasan daripada BPD.Setelah sekian 

lama diundangkanlah Undang-Undang No.6 tahun 2014, yang memberikan 

peluang tumbuhnya otonomi desa dengan adanya kewenangan hak asal usul dan 

kewenangan lokal berskala desa. 

Kata kunci : Desa, Otonomi desa,Undang-undang desa 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to find out how the village autonomy before regional 

autonomy and how the village autonomy on regional autonomy. The method used 

in this research using normative juridical research method. It is a study of 

jurisprudence by examining and interpreting theoretical matters concerning 

principles, conceptions, doctrines and legal norms. This type of research is 

descriptive research, so this study examines and mengkomparasikan contents of 

the content of autonomy of regional regulations, local regulations and 

implementation that revolves about the Village Government. In the Old Order, 
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Law no. 19 of 1965 About Decaplaja, this Act intends to uniform the name and 

form of the village into Desapraja. Then in the New Order period in issuing Law 

no. 5 Year 1979 About Village Government. Since the passage of the law, there 

has been uniformity (village uniformity), the villages outside Java are uniformly 

similar to those in Java, thus eliminating pluralism, which is clearly not 

autonomous. During the Reformation period, Law 22 of 1999 on Regional 

Government was established. The law has provided a democratic and autonomous 

space at the village level with the presence of a Village Representative Body 

(BPD), but has not recognized the inherent customary origin of the origin. Not 

long after the local government law was replaced by Law no. 32 of 2004, this Act 

again closed the door of autonomy to the village, that is with the loss of 

supervisory function than the BPD. After a long period of promulgation of Law 

No. 6 of 2014, which provided opportunities for the growth of village autonomy 

with the authority of the right of origin and local authority of the village scale. 

 

Keywords: Village, Village Autonomy, Village Law 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada hakikatnya bentuk desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu desa 

geneologis dan desa teritorial.
1
 Sekalipun bervariasi nama desa ataupun daerah 

hukum yang setingkat desa di Indonesia, akan tetapi asas atau landasan 

hukumnya hampir sama yaitu adat, kebiasaan dan hukum adat. 

Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bab PemerintahanDaerah 

menyatakan :“ Pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk 

susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan 

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang 

pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat 

istimewa “. 

Dalam bagian penjelasan menyatakan:“   Dalam   teritoir   Indonesia   

terdapat   lebih   kurang   250Zelfbesturende Landschappen dan 

Volksgemeenschappen, seperti Desa diJawa dan Bali, Negeri di Minangkabau, 

Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu 

mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah 

yang bersifat istimewa “. 

 

                                                           
1Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Aksara Baru : Jakarta, 1985, Hal 22. 
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Desa dan yang sejenis dengan itu sudah ada di Indonesia jauh sebelum 

Belanda menjajah Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa 

dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Desa diberi kedudukan hukum setelah 

pemerintah Belanda memasuki Indonesia dan membentuk undang-undang 

tentang Pemerintahan di Hindia Belanda (Regeling Reglemen).Belanda 

mengeluarkan Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO), yang hanya berlaku 

untuk Jawa dan Madura. Kemudian untuk daerah luar Jawa, Belanda 

mengeluarkan Inlandsche GemeenteOrdonnantie Buitengewesten (IGOB) di 

tahun 1938 no. 490. 

 

Setelah merdeka, pada tahun 1965 ditetapkan Undang-Undang  yang  

mengatur  desa  untuk  pertama  kalinya.  Yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 

1965 tentang desa praja.Undang-Undang No. 19 tahun 1965 tidak membentuk 

baru desapraja, melainkan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

yang telah ada di seluruh Indonesia dengan berbagai macam nama menjadi 

desapraja. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum lain yang tidak bersifat 

teritorial dan belum mengenal otonomi seperti yang terdapat di berbagai 

wilayah daerah administratif tidak dijadikan desapraja, melainkan langsung 

dijadikan sebagai unit administratif dari daerah tingkat III. 

 

Di masa Orde Baru, desa diatur dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1979 

Tentang Pemerintahan Desa, yaitu Undang-Undang yang mengatur 

pemerintahan di tingkat Desa, merupakan instrumen kontrol negara kepada 

masyarakat lokal.Isi dari Undang-Undang No 5 Tahun 1979 menjelaskan 

bahwa pemerintahan desa berada langsung dibawah kontrol pemerintah 

pusat,kedudukanya langsung dibawah camat. Desa merupakan suatu bentuk 

pemerintahan administratif, atau semacam birokrasi sebagai 

kepanjangantangan negara di tingkat lokal yang berasaskan delegasi.
2
 

 

                                                           
2http://www.otonomidesa.com/opinimedia//3581/2/03/2010/Mencari_Format_Otonomi_Desa_Diteng
ah_Keragaman.html 
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Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 

merupakan uniformitas (penyeragaman) desa, sehingga menghilangkan sifat 

pluralistik. Orang Luar Jawa merasakan Undang-Undang  ini  sebagai  bentuk  

Jawanisasi,  yang  menyeragamkan  satuan-satuan  masyarakat  adat  seperti  

model  desa  di  jawa,  yang  berakibat menghancurkan nilai adat-istiadat 

lokal. 
3
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
4
pasal 18 B 

ayat (1) menyatakan:“ Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 

dengan Undang-Undang ”. 

 

Sedangkan pada ayat (2) sebagai berikut :“Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dalam undang-undang.” 

 

Berdasarkan hal tersebut maka Undang-undang No. 22 

tahun1999tentangPemerintahanDaerahpundiberlakukan.Setidaknya,melalui 

regulasi  tersebut  tersedia  dua  arena  pembaruan  yang  utama,yakni (i) arena 

pembaruan “desa” dimana penyeragaman susunan, bentukdan nama Desa 

telah dihapuskan dan hendak didudukkan kembali apa yang disebut dengan 

otonomi asli; dan (ii) arena pembaruan hubungan pemerintahan daerah dengan 

pemerintahan pusat dimana terletak apa yang disebut sebagai desentralisasi. 

 

Belum genap empat tahun regulasi tersebut diimplementasikan, pada bulan 

Oktober 2004 Undang-Undang pengganti telah di sah kan. Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004 lahir sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah Undang-Undang sebelumnya 

                                                           
3http://nasional..co.id/berita/view/33480/2010/03/22/perubahan-politik-hukum/ 

 
4UUD 1945,Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 2007, hal 25 

http://nasional..co.id/berita/view/33480/2010/03/22/perubahan-politik-hukum/
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menyatakan akan mengembalikan otonomi asli, Undang-Undang no. 32 tahun 

2004 ini kembali membatasi kewenangan pengawasan dalam hal otonomi 

desa. 

 

Setelah sepuluh tahun Undang-Undang No.32 tahun 2004 diberlakuan, 

DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa pada 

tanggal 15 Januari 2015 memiliki tujuan yang seharusnyabisa menjadi sebuah 

jalan keluar. Tujuan dari pembentukan  Undang-Undang Desa yang baru ini 

adalah ”Membangun Bangsa dari Desa”. Akan tetapi, teori dan prakteknya 

sangat jauh berbeda, selalu ada gap yang secara otomatis menjadi sebuah 

permasalahan baru. Secara teoritis, tujuan dari pembentukan Undang-Undang 

desa ini sudah sangat ideal, namun secara praktis atau teknis, Undang-Undang  

ini justru sangat berpotensi menimbulkan masalah yang lain. 

 

Produk hukum seharusnya mendukung untuk terciptanya pembangunan 

selanjutnya. Secara ideal berkelanjutannya pembangunan membutuhkan 

pencapaian hal-hal, yaitu berkelanjutan ekologis, berkelanjutan ekonomi, 

berkelanjutan sosial budaya, berkelanjutan politik, berkelanjutan pertahanan 

dan keamanan. Agar keberlanjutan tetap terjaga harus ada komitmen setiap 

komponen penyangga kehidupan dan campur tangan pemerintah dengan 

melibatkan lembaga swadaya masyarakat.5 

1.1. Rumusan masalah  

Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah 

1. bagaimanaotonomi desa sebelum otonomi daearah ? 

2. otonomi desa pada era otonomi daerah? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagaimana 

otonomi desa sebelum otonomi daearah dan otonomi desa pada era otonomi 

daerah. 

                                                           
5
Absori, Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, 

No. 1,Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006: Hal. 43 
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2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum yuridis normatif. Merupakan studi ilmu hukum dengan cara 

menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang 

menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian desktiptif, sehingga penelitian ini mengkaji serta 

mengkomparasikan isi muatan perundangan otonomi daerah, peraturan daerah 

yang berkisar tentang Pemerintahan Desa.Pengumpulan data diantaranya 

dengan cara studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mencari 

data dalam dokumen atau sumber pustaka
6
. Metode analisis  data yang 

digunakan adalah metode kualitatif dengan cara memadukanantara penelitian 

kepustakaan dan menafsirkan serta mendiskusikan data-data primer yang telah 

diperoleh.
7
 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1. DESA 

3.1.1. Istilah Desa 

Tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan awal mula adanyadesa. 

Manusiamempunyaitempattinggalbersama,hidupbersama,mendirikan 

rumah dalam kelompok besar atau kecil. Menurut Ilmu Kemasyarakatan, 

manusia adalah makhluk sosial,makhluk yang hidup selalu dalam 

hubungan dengan manusia lain. 

Seperti yang dikemukakan oleh Soetardjo bahwa;“kelompok rumah 

demikian ini tidak hanya terdapat di Indonesia tetapi juga di negara-negara 

lain pada masa permulaan misalnya di Inggris dimana tempat tinggal 

bersama itu disebut „parish‟, di negara Belanda disebut „waterschap‟, di 

Amerika disebut „borough‟. Demikian pula di Indonesia juga terdapat 

banyak nama untuk kelompok rumah-rumah, misalnya Kampung (Jawa-

Barat), Gampong (Aceh), Huta atau Kuta (Tapanuli), Marga (Sumatra 

Selatan), Negeri (Minangkabau), dan sebagainya”.
8
 

                                                           
6I Made Wiratha,Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis, Yogyakarta: Andi. 2006. Hal 
36 

7Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984, hal 32 

8Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Yogyakarta:Sumur Bandung, 1965, Hal 1 
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Adanya berbagai istilah penyebutan untuk kelompok tempat tinggal 

bersama itu menunjukkan bahwa apa yang disebut “Desa” sekarang ini 

telah ada di Indonesia jauh sebelum orang Eropa ataupun bangsa lainya 

datang. Betapapun sederhananya desa pada waktu itu, desa tidaklah 

berasal dari luar Indonesia tetapi asli dan murni Indonesia. 

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika, yang 

berbeda-beda Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA). Pada 

jaman penjajahan Belanda masyarakat Indonesia terkotak-kotak ke dalam 

lingkungan masyarakat hukum, adat budaya, tempat kediamannya sendiri-

sendiri. Definisi masyarakat hukum menurut Teer Harr adalah :“ 

kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan 

mempunyai kekuasaan dan kekayaan sendiri baik yang berwujud dan tidak 

berwujud”.
9
 

Dengan demikian tiap daerah mempunyai adat-istiadatnya masing-masing, 

yang mengatur dan mengurus kehidupan secara bersama-sama. “Istilah 

yang lebih keras dari mengatur adalah „memerintah, maka lembaganya 

disebut pemerintah. Istilah mengatur yang lebih mengandung pembinaan 

adalah „ngemong‟ dan orangnya disebut Pengemong atau Pamong”.
10

 

Dengan demikian pengatur ataupemerintah kampung, dinamakan Pamong 

Desa. 

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 

politik dan pemerintahan. Khususnya di negara Indonesia jauh sebelum 

negara ini terbentuk, struktur sosial seperti desa, masyarakat adat dan lain 

sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat 

penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, norma, 

adat istiadat dan hukum desa relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan 

tingkat keragaman yang sangat tinggi, membuat desa merupakan wujud 

bangsa yang paling kongkret. 

 

3.1.2. Asal usul desa 

Pembicaraan mengenai kedudukan daerah dan desa selalu mengacu pada 

pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab IV pasal 18 Undang-

Undang Dasar 1945 yang mengatur masalah pemerintahan daerah 

menyatakan:“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 

dengan bentuk sussunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-

                                                           
9Teer Harr, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan, K. Ng. Soebakti Poesponoto, 
Pradjna Paramita d/h JB. Wolters, Djakarta, 1960, hal 29 

10Ibid, hal 14 
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undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan 

dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-

daerah yang bersifat istimewa”. 

Dalam bagian penjelasan dinyatakan:“  Dalam  teritoir  Indonesia  terdapat  

lebih  kurang  250 Zelfbesturende Landschappen dan 

Volksgemeenschappen, sepertiDesa di Jawa dan Bali, Negeri di 

Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-

daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap 

sebagai daerah yang bersifat istimewa “. 

Di  dalam  pengaturan  daerah  pada  Undang-Undang  Dasar 1945 

sebelum Amandemen, tidak menyebut bentuk, hubungan susunan, tugas, 

dan fungsi. Namun pembentukanya dengan  menghormati  hak  asal-usul  

yang  sifatnya  istimewa.  Desa secara tersirat tidak disinggung di 

dalamisi,  namun semangat menghormatinya diurai dalam penjelasan 

dengan menyebut ZelfbesturendeLandschappen (daerah otonom) dan 

Volksgemeensschappen (masyarakat hukum adat). 

Penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa 

Zelfbesturende berjumlah sekitar250 yang tersebar diseluruh Indonesia. 

”Zelfbesturende Landschappen adalah daerah swapraja,yaitu wilayah yang 

dikuasai oleh raja yang mengakui kekuasaan dan kedaulatan pemerintah 

jajahan Belanda melalui perjanjian politik. Secara teoritis, Zelfbesturende 

Landschappen itu disebut dengan daerah otonom (local self goverment) 

yang dibentuk dengan asas desentralisasi, sedangkan 

Volksgemeenschappen bisa disebut dengan kesatuan masyarakat hukum 

adat (self governing community) yang eksis karena pengakuan 

(rekognisi)”.11 

Undang-Undang  Dasar  negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 setelah 

Pasal 18 B ayat (1) menjelaskan:“ Negara mengakui dan menghormati 

satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 

istimewa yang diatur dengan Undang-Undang ”. 

Sedangkan pada ayat (2) menyatakan sebagai berikut :“Negara mengakui 

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum  adat beserta 

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang.” 

                                                           
11http://mochnasirwdw2000.blogspot.com/2010/05/mencari-format-otonomi-desa-ditengah-
keragaman.html,22/09/2010/18.00 WIB 
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Asal-usul eksistensi desa mempunyai hubungan langsung dengan 

kewenangan. Dalam hal ini dikenal dengan adanya kewenangan desa 

berdasarkan asal-usul, yaitu kewenangan desa dalam aspek hak-hak asli 

desa seperti hak pengelolaan kas dan kekayaan desa. Dalam masyarakat 

desa di Jawa biasanya memiliki kekayaan desa baik tanah bengkok 

maupun tanah kas desa yang merupakan kekuasaan yang sejak lama ada. 

Teori hukum idealis mengemukakan bahwa apabila inigin diketahui ada 

dan berkembangnya hukum ditengah masyarakat, maka yang pertama kali 

harus dipahami adalah kebudayaan dari masyarakat itu sendiri, sehingga 

menunjukkan kaitan antara nilai, norma dan hukum.12 Oleh sebab itu 

pembuatan norma dan hukum tentang peraturan desa, seharusnya 

memperhatikan hak asal-usul yang telah diakui oleh Undang-Undang 

Dasar 1945. 

 

OTONOMI DESA SEBELUM OTONOMI DAERAH 

3.1.1. Otonomi Desa pada Awal Kemerdekaan 

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, keberadaan desa telah ada 

sebelum negara-bangsa bernama Indonesia dilahirkan pada 1945. Pada 

sidang BPUPKI 1945, Muhammad Yamin, seorang Minangkabau, dan 

Soepomo, seorang Jawa dan bergelar ahli hukum adat, mengusulkan agar 

volksgemeenschappen (persekutuan-persekutuan masyarakat pribumi) 

didudukkan sebagai daerah otonom yang bersifat istimewa, yang artinya 

menempatkan mereka sebagai komunitas mandiri.
13

 

Oleh karena itu pada awal kemerdekaan pemerintahan desa diatur dalam 

UUD 1945Penjelasan ke II Pasal 18 UUD 1945, yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“ Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 

“Zelbesturendelandschappen” dan “Volksgemeenschappen” seperti Desa 

di Jawa, Negeri di Minangkabau, Marga di Palembang dan sebagainya. 

Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat 

dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik 

Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istmewa tersebut dan 

                                                           
12

Absori, POLITIK HUKUM: Menuju Hukum Progresif,Muhammadiyah University Press, Surakarta: 
2013, Hal. 78 
13

Hermawan, Rico, Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia : Melihat Desa dari Sudut 
Pandang Aturan Perundang-Undangan, JURNAL DESENTRALISASI Lembaga Administrasi Negara, 
Volume 13, No.1, 2015 Hal. 63 
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segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati 

hak-hak asal-usul daerah tersebut”. 

Dalam penjelasan dinyatakan bahwa kesatuan-kesatuan yang tercakup 

dalam penjelasan UUD 1945 pasal 18, Volksgemeenschappen seperti Desa 

di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang 

dan sebagainya, yang bukan bekas swapraja adalah desapraja menurut 

Undang-Undang ini. Dengan demikian, persekutuan- persekutuan 

masyarakat hukum yang berada  dalam (bekas) daerah swapraja tidak 

berhak atas status sebagai desapraja. 

Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan 

daerah dan Undang-Undang No. 19 tahun 1965 tentang Desapraja, yaitu 

Undang-Undang yang pertama kali mengatur tentang desa. Dengan 

menggunakan nama desa praja, Undang-Undang No. 19 tahun 1965 

memberikan istilah baru dengan nama yang seragam untuk menyebut 

keseluruhan kesatuan masyarakat hukum. 

Hal itulah yang kemudian menjadi posisi daerah istimewa yang selama ini 

eksis sebagai daerah swapraja / zelfbestuurlandschappen sendiri kemudian 

ditiadakan dan dijadikan sebagai provinsi, bukan lagi daerah setingkat 

provinsi yang selama ini digunakan unruk menjelasan struktur 

pemerintahan daerah swapraja. Kesatuan sangatlah ditonjolkan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah dalam Undang-Undang  18 Tahun 1965 

dengan meniadakan desentralisasi kepada daerah. Pusat menilai bahwa 

dengan adanya desentralisasi, hal itu justru melemahkan integrasi nasional 

yang digagas oleh pusat.14. 

Undang-Undang No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja sebenarnya 

mempunyai maksud menyeragamkan dan menyamakan bentuk desa 

menjadi desapraja atau daerah administratif tingkat III. Undang-Undang 

ini dicabut dan tidak sempat dilaksanakan diberbagai daerah, sehingga 

pengaturan kembali diatur dengan IGO dan IGOB sampai keluarnya 

Undang-Undang yang baru yang mengatur desa. 

 

3.1.2. Otonomi Desa Pada Orde Baru 

Berdasarkan model otonomi yang dikembangkan dalam Undang-Undang 

No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka 

                                                           
14

R Jati, Wasisto, INKONSISTENSI PARADIGMA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA : 
DILEMA SENTRALISASI ATAU DESENTRALISASI,   Jurnal Konstitusi UGM, Volume 9, 
Nomor 4, Desember 2012  Hal. 758 
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nampak ada tiga ketegangan yang kemudian mucul yaitu ketegangan 

hubungan antara Pusat dan Daerah, ketegangan antara Eksekutif dan 

Legislatif di daerah, dan ketegangan antar Pemerintah dengan Rakyat. 

Ketegangan tersebut terutama disebabkan karena pemerintah terlalu 

sentralistik, disamping juga menyangkut porsi kewenangan legislatif yang 

sedikit maupun persolan property right rakyat terabaikan. 

Khusus mengenai status desa, pada pemberlakuan Undang-Undang No. 5 

tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa dijadikan pemerintahan 

terbawah dan tidak diakui eksistensinya sebagai masyarakat hukum yang 

otonom. Desa benar-benar kehilangan jati dirinya serta kewenanganya 

terlebih diberlakukanya politik property right yang memberlakukan 

negaranisasi pada semua kekayaan desa.15 

Dengan mengartikan desa sebagai konsep administratif, maka desa terletak 

di bawah struktur pemerintahan kecamatan. Kepala Desa dan dewan desa 

bertanggungjawab kepada pemerintah supra desa, bukan kepada warga, 

sehingga desa lebih merupakan kepanjangan tangan dari birokrasi 

pemerintah pusat. Akibatnya terjadi kecenderungan pemusatan kekuasaan 

di tangan Kepala Desa. Desa tidak ubahnya sebagai mesin birokrasi 

kepanjangan dari birokrasi negara. 

Dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1979 dan Kepres 

No. 28 tahun 1980 jo Kepmendagri No. 27 tahun 1984 justru menjadikan 

Kepala Desa peran yang sentral. Karena semuanya di dominasi dan 

dikuasai oleh Kepala Desa dan pamong desa, dimana Kepala Desa 

merangkap sebagai ketua LMD. 

Selain LMD, terdapat juga LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat 

Desa) dikukuhkan oleh Instruksi Mendagri No. 4 tahun 1981 yang 

berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan proyek pembangunan desa. 

Keanggotaan LKMD seperti halnya LMD terdiri dari para elite desa yang 

cenderung dekat dengan Kepala Desa, sementara pembentukan pengurus 

LKMD harus disetujui oleh Kepala Desa, camat, dan bupati atau walikota 

untuk disahkan.Oleh karenanya baik LKMD maupun LMD tidak bisa 

menyuarakan pandangan kritis terhadap Kepala Desa. 

                                                           
15 Proses negaranisasi yang diberlakukan untuk menguasai sumber daya alam desa secara intensif 
dengan memunculkan Undang-Undang No. 14 tahun 1999 tentang Penguasaan Hutan, demikian 
adanya Kantor Kementrian Perambah Hutan. Masyarakat sekitar hutan yang selama ini hidup dengan 
hutan, kini dengan adanya Kantor Kementrian tersebut dianggap sebagai perusak bahkan pencuri 
kekayaan hutan. Negaranisasi bahkan lebih intensif ketika muncul Kepres No. 10 tahun 2001 tentang 
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan yang semakin mengukuhkan kantor agraria 
sebagai badan yang mengurus soal tanah, akibatnya desa semakin kehilangan sumber pemasukannya 
dari sektor pertanahan. 
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3.2. OTONOMI DESA PADA ERA OTONOMI DAERAH 

3.2.1. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 

Agenda reformasi yang bergulir sejak tumbangnya rezim orde baru di 

pertengahan tahun 1998, sesuai dengan semangat pasal 18 UUD 1945, 

berbeda dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1979, melalui 

pemberlakuan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, desa dalam administrasi pemerintahan nasional 

telah dikembalikan statusnya sebagaimana mestinya. 

Masyarakat menganggap bahwa sebuah hal yang logis apabila 

kemudian masyarakat di daerah menerima kewenangan yang lebih besar 

di era reformasi ini. Dalam hal mengelola daerahnya melalui kebijakan 

Otonomi Daerah baik secara politik dalam arti berbagai kebijakan 

daerah maupun secara ekonomi, karena selama ini yang paling banyak 

menikmati hasil-hasil pembangunan justru Pemerintah Pusat dan 

bukannya masyarakat di daerah yang notabene adalah tempat dari 

berbagai sumber daya alam yang dikelola.16 

Pada  Bab 1,  Ketentuan  Umum, pasal 1,  butir  o Undang-Undang No. 

22 Tahun 1999 antara lain menyatakan bahwa: “Desa atau yang disebut 

dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal-usul dan 

adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional 

...”. 

Sebelumnya, dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1979 pasal 1butir a, 

desa didefinisikan sebagai “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 

penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung 

dibawah camat...”. 

Yang menarik, dalam menimbang butir e dikatakan: “Bahwa Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran 

Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Negara Nomor 3153) yang 

menyeragamkan nama, bentuk, susuna, dan kedudukan pemerintahan 

desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan 

perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul daerah yang 

bersifat istimewa sehingga perlu diganti”. 

Suatu keputusan politik yang tepat, meski terasa agak terlambat dan 

                                                           
16

Nadir, Sakinah, OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DESA:  Menuju Pemberdayaan 
Masyarakat Desa,Jurnal Politik ProfetikVolume 1 Nomor1 Tahun 2013, hal. 8 
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diperhalus maknanya. Baru kali ini ada sebuah Undang-Undang 

disebuah negara yang dinyatakan Undang-Undangnya yang lain sebagai 

Undang-Undang yang tidak sesuai dengan konstitusi negara itu. 

Kerangka dasar dalam otonomi daerah adalah penyerahan urusan yang 

bersifat hirarkhis. Dalam konsep otonomi daerah, urusan yang 

dilaksanakan antara susunan-susunan pemerintahan dibagai secara 

merata, sehingga berdasarkan pembagian urusan tersebut, maka 

pemerintah daerah dapat menyusun peraturan daerah yang tidak boleh 

bertentangan dengan peraturanperundang-undangan.17 

Bila kembali dicermati keberadaan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 

2000 bahkan pula pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 10 Undang-

Undang no. 22 tahun 1999 maka sistem rumah tangga material menjadi 

sitem pembagian kewenangan, namun apabila menelaah kembali 

ketentuan pasal 99 Undang-Undang no. 22 tahun 1999 mengenai 

kewenangan desa terutama pada point b, maka ada kecenderungan 

sistemnya menganut sistem rumah tangga formil sehingga desa akan 

mempunyai lingkup kewenangan seluas kreasi desa dalam mengurusi 

bidang yang kemudian dijadikan bidang dan tugasnya. 

Hukum yang baik adalah hukum yang dpat membantu menjelaskan 

berbagai kepentingan publik dan peduli terhadap peningkatan keadilan 

subtantif. Hukum harus bisa mengadopsi keinginan-keinginan 

masyarakat dan tidak berdasar pada pertimbangan yuridis semata. 

18Fakta diatas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan pemerintahan 

desa yang masih sangat tergantung dan menunggu petunjuk dari instansi 

diatasnya, juga pemerintah sendiri belum mampu secara kreatif 

mengembangkan kemandiriannya dalam pemerintahan. 

Dengan pembagian kekuasaan, BPD merupakan pemerintahan desa 

dengan fungsi parlemen/legislator. Mekanisme pemerintahan desa yang 

demikian bukan saja menuntut tatanan pemerintahan yang baru dan 

otonom tetapi juga kemampuan BPD untuk berperan sebagai katalisator 

demokrasi dalam kehidupan desa.19 

Istilah Kepala Desa juga dapat disesuaikan dengan kondisi sosial 

                                                           
17

Absori,Fathkul Muin,PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH  DALAM KERANGKA 

OTONOMI DAERAH : SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBENTUKAN PERDA YANG 
ASPIRATIF, Prosiding Konferensi Nasional Ke- 4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah, (APPPTM)ISBN: 978-602-19568-1-6, Universitas Muhammadiyah SurakartaHal. 
266Universitas Muhammadiyah Surakarta 
18

Absori, POLITIK HUKUM…, Op. cit, Hal 83 
19

Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta : Gama Media, 1999 
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budaya setempat. Sedangkan Kepala Desa langsung dipilih oleh 

penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. Kemudian Calon 

Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara 

terbanyak, ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh 

Bupati. 

Untuk masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua 

kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Ini berbeda dengan 

pemerintahan desa model orde baru yang memberikan masa jabatan 

Kepala Desa delapan tahun, dan dapat dipilih kembali dalam satu kali 

masa jabatan. Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan 

Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat. 

Dari pelaksanaan tugas serta pertanggungjawaban Kepala Desa inilah 

sering muncul permasalahan, hal ini dikarenakan Kepala Desa memiliki 

wewenang yang semula belum ada dan sekarang relatif besar. Selain itu 

seorang Kepala Desa tidak lagi dibawah Camat, sehingga sangat mudah 

bagi seorang Kepala Desa untuk tidak menghiraukan keberadaan Camat 

selaku koordinator administrasi di wilayah Kecamatan. 

Selain itu, konsep pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap BPD 

sangatlah baru bagi seorang Kepala Desa, seringkali dijumpai bukannya 

mekanisme pertanggungjawaban yang terjadi melainkan saling 

menjatuhkan antara dua lembaga yaitu BPD dan Kepala Desa. 

Keberadaan BPD yang juga baru dan didukung dengan sumber daya 

manusia yang “cukup”, mendorong demokratisasi bagi sebagian 

masyarakat yang selama ini merasa kurang puas dengan keberadaan 

Pemerintah Desa. 

Fungsi utama Badan Perwakilan Desa adalah mengembalikan status 

kemandirian desa dalam kerangka mewujudkan masyarakat hukum. 

Itulah sebabnya badan ini kemudian diberikan hak dan kewenangan 

untuk menyelenggarakan dan mengatur bagi terciptanya kehidupan 

masyarakat desa yang demokratis dengan melakukan pengawasan dan 

legislasi. Hal ini sangat penting karena dalam ketentuan perundang-

undangan otonomi daerah terbaru tidak secara eksplisit mengatur akses 

desentralisasi yang langsung kepada masyarakat. 

Dalam rangka melaksanakan tugas maka dalam konstruksi Undang-

Undang No. 22 tahun 1999, Badan Perwakilan Desa mempunyai fungsi 

mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintah desa. Keberadaan Legislatif sebagai wujud 
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penjelmaan rakyat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintah yang bersih dan bertanggungjawab.20Dengan adanya 

kontrol langsung oleh masyarakat serta adanya perundang-undangan 

yang dijadikan pedoman penyelenggaraan pemerintah desa yang 

dihasilkan oleh lembaga legislatif. Dengan demikian fungsi BPD sangat 

penting dan sebagai komponen dari pemerintahan yang sesuai dengan 

tuntutan Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Kehadiran BPD ini mampu memfungsikan dirinya dalam 

mendinamisasikan desa, sepenuhnya tergantung pada kapasitas anggota 

BPD yang dihasilkan dari rekruitmen yang dilakukan. Badan legislatif 

ini dalam cara kerjanya memiliki peluang yang luar biasa dalam 

pemerintahan desa karena kedudukan yuridisnya. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang No. 22 tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berlandaskan pemikiran 

pengaturan desa dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, telah memberikan 

kewenangan bersifat asli dan berdasar penyerahan kepada desa untuk 

mengatur masyarakatnya. Demokrasi dan otonomi luas tercermin dari 

kehadiran Badan Perwakilan Desa, yaitu sebagai lembaga legislatif di 

tingkat desa, yang mempunyai fungsi pengawasan atau kontrol terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

3.2.2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 masih berlandaskan 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Sesungguhnya Undang-Undang ini masih menganut sistem pengaturan 

desa menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Meskipun dalam 

ketentuan umum tidak ditemukan adanya kata “Otonomi Desa”. Sejak 

berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004, implementasi 

kebijakan otonomi daerah menjadi fokus pemerintah pusat dan daerah. 

Sistem pemerintahan desa tidak jauh beda dengan sistem yang 

dilaksanakan oleh peraturan sebelumnya. Dalam pasal 96 Undang-

Undang No. 22 tahun 1999 antara lain masa jabatan Kepala Desa, 

jabatan Kepala Desa yang sebelumnya adalah paling lama sepuluh 

tahun atau dua kali masa jabatan, Dalam penjelasan pasal ini 

                                                           
20

Absori,POLITIK HUKUM.., Op,Cit. Hal. 158 
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dinyatakan, daerah kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala 

Desa sesuai dengan sosial budaya setempat. Sementara itu, UU No. 32 

tahun 2004 menentukan bahwa masa jabatan Kepala Desa menjadi 6 

tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan21. Dari 

perkembangan pengaturan tentang masa jabatan Kepala Desa ini 

tampak sekali belum ditemukan rumusan yang benar-benar baku, 

dengan argumentasi yang kuat dan meyakinkan tentang masa jabatan 

Kepala Desa.  

Pada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa, mengatur 

tentang jabatan sekretaris desa yang diiisi oleh pegawai negeri sipil 

dengan syarat dan ketentuan. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa  “Kepala Desa dan perangkat desa 

diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya 

sesuai kemampuan desa”.Di desa yang masih menganut sistem 

penggajian dengan bengkok, maka tanah bengkok juga dimasukkan 

dalam penggajian Kepala Desa dan perangkat desa. 

Pada bagian ketiga Undang-Undang ini, memuat tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan peraturan 

desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Fungsi pengawasan dari BPD dalam Undang-Undang 

sebelumnya telah dihilangkan, ini merupakan tanda bahwa semakin 

melemahnya demokratisasi di tingkat desa. Pasal 29 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah No. 72 Tahun 2005 “Masa jabatan BPD adalah 6(enam) 

tahun dan dapat daiangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa 

jabatan berikutnya”. 

BPD beranggotakan 5-11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, 

penduduk dan keuangan desa. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun 

Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh 

masyarakat lainnya. Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap 

jabatan Kepala Desa. 

Prosentase anggaran untuk BPD sebanyak 10% dari pendapatan asli 

desa setelah dikurangi swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong 

royong, uang ganti rugi pelepasan tanah kas desa, hasil pengelolaan 

tanah kas desa untuk gaji lurah, pamong desa, sekretaris BPD dan staf 

pamong, serta penghargaan bagi lurah desa, pamong desa, sekretaris 

BPD dan staf pamong yang telah habis masa jabatannya. 

Pada bagian kelima Undang-Undang no. 32 tahun 2004, memuat 

                                                           
21 Pasal 204 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 
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tentang keuangan desa. Adapun sumber pedapatan desa berasal 

dari:Pendapatan Asli desa,Hasil usaha desa,Hasil kekayaan desa,Hasil 

dari swadaya dan gotong royong,Lain-lain pendapatan asli desa yang 

sah. (1)Bantuan dari pemerintah kabupaten,Bagian dari perolehan pajak 

dan retribusi daerah,Bagian dari dana perimbangan keuangan daerah 

pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten. (2)Bantuan dari 

pemerintah dan pemerintah propinsi: Hibah dan Sumbangan dari pihak 

ketiga. 
22

 

3.2.3. Undang-Undang No. 6 Th 2014 

Pengaturan eksistensi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 mesti diakui memberi peluang bagi tumbuhnya otonomi desa. 

Sejumlah tekanan dalam beberapa pasal memberi diskresi yang 

memungkinkan otonomi desa tumbuh disertai beberapa syarat yang 

mesti diperhatikan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah 

daerah dan pemerintah pusat. Dari aspek kewenangan, terdapat 

tambahan kewenangan desa selain kewenangan yang didasarkan pada 

hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. undang-undang 

no. 6 th 2014 memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan 

berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk 

kepentingan masyarakat desa. Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:kewenangan 

berdasarkan hak asal usul;kewenangan lokal berskala Desa;kewenangan 

yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau 

Pemerintah DaerahKabupaten/Kota; dankewenangan lain yang 

ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau 

Pemerintah 

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah 

hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa 

masyarakat desa, sesuai dengan perkembangan kehidupan 

masyarakat.23 Artinya bahwa kewenangan tersebut merupakan 

kewenangan yang dimiliki desa, bukan karena pemberian dari 

pemerintah pusat, melainkan kewenangan yang bersifat otonom hasil 

dari rahim riwayat desa tersebut 

Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh 

                                                           
22 Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa 

23 Tim Visi Yustisia, 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan 
Terkait, Visimedia, Jakarta, hal. 10. 
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desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul 

karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, seperti 

tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, 

sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, 

serta perpustakaan desa, rembung desa dan jalan desa. 

Pandangan sebagian besar masyarakat terhadap Undang-undang ini 

lebih tertuju kepada alokasi dana yang sangat besar. Padahal isi dari dari 

Undang-undang Desa tidak hanya mengatur perihal dana Desa tetapi 

mencakup hal yang sangat luas. 

Selain itu, jika sebelumnya dalam UU No. 32 Tahun 2004 masa jabatan 

Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa 

jabatan. Namun, pada UU Desa masa jabatan 6 tahun, dapat menjabat 

paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak 

berturut-turut. 

Berkenaan dengan kewenangan-kewenangan tersebut, Pemerintah Desa 

juga berwenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM 

Desa) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. 

BUM Desa itu bisa bergerak di bidang ekonomi, pedagangan, pelayanan 

jasa maupun pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan umum peraturan 

perundangundangan. Dalam penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, disebutkan bahwa BUM Desa ini secara spesifik tidak 

bisa disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV 

atau koperasi karena tujuan dibentuknya adalah untuk mendayagunakan 

segala potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia 

untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kata lain, orientasi BUM 

Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan. Melainkan 

juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sumber 

pendanaan BUM Desa juga dibantu oleh pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan pemerintah desa. 

Pemerintah mendorong BUM Desa dengan memberikan hibah dan atau 

akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, 

dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam 

di desa. 

Setelah adanya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 ini, alokasi dana desa 

layaknya berlimpah sebagaimana pada pasal 72 (3) Bagian Hasil Pajak 

daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

paling sedikit 10% dari pajak retribusi daerah. 

Gambaran diatas memberikan keyakinan bahwa dari segi ekonomi 
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sebenarnya desa memiliki kemandirian yang besar. Mungkin 

permasalahannya adalah bagaiman desa diberikan kewenangan otonomi 

itu sejak asal usulnya telah menjadi kewenangan asli desa, namun dalam 

keadaan tertentu kewenangan tersebut ditarik kembali oleh pemerintah 

diatasnya karena pertimbangan nilai ekonomi, strategis dan politis. 

Kejadian tersebut nampak misalnya dalam soal pertahanan, maupun 

perizinan bidang tertentu. 

4. PENUTUP 

Dari data-data yang terkumpul, baik yang di dapat dari teori-teori, peraturan-

peraturan, serta dari hasil analisis yang penulis dapatkan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:Di awal masa kemerdekaan, peraturan mengenai 

otonomi desa diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 1965 jo Undang-

Undang No. 19 tahun 1965 tentang Desapraja. Undang-Undang No. 19 tahun 

1965 adalah yang pertama kali mengatur tentang desa, dibentuk berdasar 

UUD 1945 yang telah mengakui dan menghormati hak asal-usul desa. 

Undang-Undang ini bermaksud menyeragamkan nama desa di seluruh 

Indonesia menjadi desapraja, akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan 

UUD 1945, tentang penghormatan terhadap hak asal-usul. Undang-Undang 

No. 19 tahun 1965 akhirnya dibekukan dengan peraturan pengganti Undang-

Undang No. 6 tahun 1969. Pada Era Orde Baru,  menyeragamkan pengaturan 

pemerintah desa sehingga menghilangkan keragaman. Semua tertuang dalam 

Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sedangkan 

keberadaan desa langsung dibawah camat menandakan tertutupnya 

pelaksanaan otonomi desa yang telah diakui oleh UUD 1945. Serta dominasi 

Kepala Desa yang merangkap jabatan sebagai ketua LMD mempersempit 

celah demokrasi oleh warga desa menjadi kekurangannya. Kemudian Undang-

Undang ini dianggap tidak sesuai dengan konstitusi negara.Era Reformasi 

adalah era dimana  status pemerintahan desa dikembalikan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan konstitusi negara. Lahirnya Undang-Undang No. 22 

tahun 1999 tentang pemerintahan daerah membuka ruang otonomi dan 

demokrasi pada desa, terbukti dengan dibentuknya lembaga legislatif di 

tingkat desa (BPD) yang mempunyai fungsi mengayomi adat-istiadat, 

membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa 

menuntut adanya kontrol langsung oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang 

No. 22 tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan daerah 

administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah, 

melainkan menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada 

dalam wilayah kabupaten.Proses pembelajaran ulang demokrasi bagi desa 

melalui UU No. 22 tahun 1999, yang dianggap menghidupkan kembali  
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semangat demokrasi di desa, ternyata tidak dapat bertahan lama. api 

demokrasi dalam UU No. 22 tahun 1999 yang menghidupkan parlemen desa, 

telah dipantek oleh UU No. 32 tahun 2004. Desa kembali hanya sekedar 

saluran administratif kewenangan negara lewat kabupaten/kota, tanpa 

memiliki daya tawar terhadap kebijakan negara. Sistem demokrasi yang 

sempat terhembus di tingkat desa semakin melemah seiring hilangnya fungsi 

kontrol dari BPD. Keikutsertaan pemerintah pusat dalam hal pendapatan desa 

ikut menghambat kemandirian desa.Undang Undang No. 6 Tahun 2014 adalah 

peraturan dan ketetapan terbaru dalam proses tarik ulur kebijakan tentang 

otonomi desa. Dalam undang- undang No. 6 tahun 2014 yang disahkan pada 

tahun 2015 ini dipandang  membuka kesempatan otonomi bagi desa dengan 

adanya pemisahan wewenang dan kekuasaan antara Pemerintah desa dengan 

BPD. Kepala Desa bisa menjalankan tugas kewenangannya secara penuh 

dengan pengawasan dari BPD. 
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