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Dalam Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kemendagri ini, perhatian kita adalah terkait dengan 
pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tentu, tentang masa depan kehidupan Desa 
itu sendiri. Di dalamnya terdapat pasal yang diangkat sebagai dasar pembentukan Dirjen Bina 
Pemerintahan Desa.

Ketentuan pasal yang dimaksud di atas ternyata memberi tafsir 'urusan administrasi' Pemerintahan 
Desa yang begitu luas. Urusan Pemerintahan Desa dijabarkan dalam hal sebagai berikut:
1) Penataan Desa;
2) Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
3) Pengelolaan keuangan dan aset Desa:
4) Produk hukum Desa;
5) Pemilihan Kepala Desa;
6) Perangkat Desa;
7) Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan;
8) Kelembagaan Desa;
9) Kerjasama pemerintahan;
10) Evaluasi perkembangan Desa;

Kita sebut tafsir 'luas' atas pemerintahan Desa itu karena mandatnya bukan hanya Perumusan 
Kebijakan, tetapi juga Pelaksanaan Kebijakan yang dilanjutkan dengan Pembinaan umum dan 
koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi. Soal lain, Kemendagri jadi GEMUK 
postur kelembagaannya, dan sebenarnya praktis sebagian besar kelembagaan dan orang Dirjen 
PMD itu akan pindah ke Dirjen BARU di Kemendagri tersebut, yakni Dirjen Bina Pemerintahan 
Desa. Satu hal yang tak disangka, kok bisa rasanya berlawanan dengan kebijakan yang 
ditetapkan melalui Perpres 165 Tahun 2014.

Sementara itu Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 
terkait dengan Desa HANYALAH SISA dari substansi UU Desa yang semuanya sudah diambil oleh 
Kemendagri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan atas nama 'administrasi 
pemerintahan desa'. Kasarnya, dalam banyak hal urusan Desa, Kemendes itu bawahannya Dirjen 
Bina Pemerintahan Desa.

Bagaimana nanti dampaknya pada masa depan kehidupan Desa? Sebut saja soal tugas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kemendes), bagaimana mungkin upaya pemberdayaan 
masyarakat tanpa melibatkan entitas kelembagaan Desa (yang dijadikan urusan Kemendagri). 
Tentu saja kita bisa menjawab, masalah itu bisa diselesaikan lewat koordinasi antar Kementerian, 
tapi siapa bisa jamin karena pembagian urusan ini pada awalnya atau sudah dimulai dengan 
pertengkaran!

Titik yang paling penting persoalan penilaian dampak ini adalah soal upaya pemenuhan hak-hak 
dasar rakyat desa dan perdesaan di mana nanti langkah kebijakannya di tingkat lapangan akan 
digantungkan pada tugas tekhnokrasi pemerintahan, dan bukan seperti yang dibayangkan dalam 
kerangka pikir NawaCita, yakni pelibatatan aktif atau pemberdayaan masyarakat Desa. 
Membangun dari pinggiran, membangun dari Desa potensial gagal jika keberadaan pembagian 
kewenangan diantara dua Perpres ini tidak dievaluasi!

Desa berdasar UU Desa itu memiliki daulat, dan bukan menjadi bagian dari Pemerintahan Daerah. 
Harusnya urusan Kelembagaan Desa, Penataan Desa, dan Evaluasi Perkembangan Desa itu 
menjadi urusan KemenDes karena semuanya terkait dengan upaya Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa. 



Dan soal menjadi GEMUKnya Kemendagri itu juga harusnya dihindari. Urusan administrasi 
Pemerintahan Desa itu sepatutnya menjadi bagian dari urusan Dirjen Pemerintahan Umum. 
Kemendagri itu sebaiknya hanya mengatur administrasi dan pembinaan umum tata kelola 
pemerintahan Desa dan bukannya masuk ke urusan ruh dan spirit kedaulatan Desa dalam 
upayanya membangun dan meningkatkan kesejahteraan.

Terntu dengan lahirnya dua Perpres yang terkait Desa ini ada yang tertawa dan merayakan 
kemenangan, tapi janganlah itu menempatkan rakyat desa sebagai korban!
Begitulah kritik dan sumbang saran dari masyarakat sipil. Semoga berguna.
Salam merDesa! Teguhkan semangat untuk wujudkan NawaCita
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