
MENGAKAJI PEMBARUAN TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM UU 

NOMOR 6 TAHUN 2014 
Hari/Tanggal  : Rabu,28 Mei 2014 

Tema Pimpinan Diskusi : Sunaryo 

Peserta Diskusi  : 25 orang 

   : Perangkat Desa,Kepala Desa,LSM,Organisasi Kampus,BEM 

Tempat   : Ruang pertemuan Bakesbangplol 

Hasil Diskusi 

 Diskusi yang digelar untuk membedah tata kelola pemerintahan Desa paska disahkannya 

undang undang desa nomr 6 tahun 2014 memperoleh beberapa data atau gambaran 

pemerintahan desa,ada  dua hal yang menjadi substansial perubahan di desa yaitu Bagi hasil 

Pemerintah Pusat Kepada pemrintah Desa,dan yang Kedua  Tambahan Masa Jabatan kepala 

Desa,dan yang menjadi titik berat adalah masing-masing Desa akan mendapatkan dana 10% 

dari APBN                           

 Adanya undang undang Desa menjadi sebuah peluang sekaligus ancaman,peluangnya adalah 

bahwa tiap tiap desa akan mendapatkan kucuran dana dengan jumlah yang fantastis,dan 

yang menjadi ancaman adalah dengan jumlah dana fantastis yang digelontorkan ke Desa 

tanpa dibarengi dengan kapasitas SDM yang mumpuni takutnya akan menjadikan cebakan 

cebakan korupsi,yang akan semakin memperluas pelaku korupsi dari daerah ke Desa 

Permaslahan- permasalahan terkait tata kelola pemerintahan yang ada di Desa 

1. Peraturan tentang desa yang terus berkembang  mulai UU Nomr 22 tahun 1999 kemudian 

UU nomor 32 tahun 2014 dan sekarang ada undang undang terbaru nomor 6 tahun, di 

kabupaten bojonegoro sendiri penyusunan peraturan daerah cukup produktif, namun untuk 

implementasinya masih sangat rendah,merinci permasalahan yang ada di Desa 

2. Musyawarah yang ada di Desa hanya sekedar formalitas,bukti dokumen ada namun dalam  

prosesnya sebagian besar hanya formalitas 

3. Perangkat Desa dalam melaksanakan Tupoksinya masih sama, banyak kantor yang kosong, 

kawan kawan tidak ada yang ngantor, ini adalah fakta fakta yang ada dilapangan ini 

berimplikasi pada pelayanan public yang kurang baik 

4. Kelembagaan Desa tidak Berjalan ( Karang taruna dll) 

5. Peningkatan kapastisas kelembagaan pemerintah Desa dari pemerintahan daerah masih 

jauh dari harapan, pelatihan hanya seperti sosialisasi datang, pulang tidak ada perubahan 

6. Pemberdayaan di Desa juga Jalan di tempat, hanya ada sebagian masyarakat sulit , untuk 

skala kabupaten masih sangat kecil 

7. Pembinaan dan pembentukan karakter building bagi penyelenggra pemerintah Desa masih 

sangat rendah/SDM masih rendah (baik Kades, Sekdes, dan Perangkat lain) 

8. Konstruksi Desa sekarang amburadul,Demokrasi tidak berjalan penuh ( adanya money 

politik) kades professional kalau tidak punya uang tidak akan dipilih, sebagian besar gaji 

kepala Desa sudah habis 

9. Cost Politik di desa memepengaruhi tata kelola pemerintahan Desa,terlebih juga lawan 

politik yang masih membekas dan sulit menerima kekalahan 

10. Susahnya menginventarisir aset aset desa,alat desa paska serah jabatan 



 

 

 

 

Masukan 

 Terkait disahkannya UU Desa pemerintah perlu memepersiapkan  apa saja yang diperlukan 

untuk mendukung kelancaran penerapan undang undang nomor 6 seperti SDM yang belum 

mumpuni 

 Pemerintah perlu untuk melakukan pelatihan pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur 

Pemerintahan desa untuk meminimalisir terjadinya dekonsenrasi pelaku kasus korupsi dari 

daerah ke Desa  

 

 

 


