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Keberadaan Desa

 Pada zaman kolonial :

 Ada dua bentuk pemerintahan desa yaitu:

- Swapraja (bagian dari pemerintahan penjajahan berdasarkan 

suatu perjanjian)

- Volksgemeenschappen (desa, nagari, marga, kampong,

gampong, kampuang, huta, negeri, dll)

 Pengaturan desa:

- Di Jawa diatur dalam Inlandsegemeente Ordonantie (IGO)

- Di luar Jawa diatur dalam Inlandsegemeente Ordonantie 

voor Buiten Gewesten (IGOB)



 Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang 

Desa Praja:
- Desa ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat III

- Mewujudkan tata perdesaan yang lebih dinamis dan penuh 
daya-guna dalam rangka menyelesaikan Revolusi Nasional 
yang Demokratis dan Pembangunan Nasional Semesta

 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, 
terjadi penyeragaman bentuk Desa di seluruh Indonesia 
yang berakibat matinya karakteristik yang dimiliki oleh desa-
desa yang ada.

 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah

Pemerintahan Desa dan segala hal terkait dengan desa, 
terkesan hanya bagian kecil dari Pemerintah Daerah.

 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah



Desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa

Kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk 

dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional. 

Desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat 

setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan 

berada di Daerah Kabupaten

Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



KONDISI DESA

Kebijakan yang hanya

bertujuan pada

pertumbuhan ekonomi

Penyeragaman, Pengawasan

Pengaturan, Pengendalian

UU 5/1974 tentang

Pemerintahan di

Daerah

UU 5/1979 tentang

Pemerintahan Desa

Politik Pengendalian

Negara

SOSIAL

Hancurnya karakter

dan kearifan lokal

POLITIK

Melemahnya kepemimpinan

politik dan sikap kritis

masyarakat

EKONOMI

Hilangnya sumber-sumber

ekonomi masyarakat seperti

hutan, tanah, dan tambang

Akibat yang terjadi di

masyarakat



Problem tatanegara

Desa berada di dalam kabupaten atau 
berada diluar kabupaten

Hubungan antar tingkatan. Ketidak 
jelasan letak dan kedudukan desa, 
merancukan hubungan antar tingkatan 
(desa-Kabupaten), Kades-Bupati, 
hubungan hukum yang kacau (Perda-
Perdes)



HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DESA 

DENGAN PEMERINTAH DAERAH

UU No. 32 tahun 2004 Pasal 200 menyebutkan :
Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota 
dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari 
pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa

Desa menjadi bagian dari aspek ketatanegaraan 
karena desa merupakan satuan pemerintahan 
otonom 

Desa bukan satuan pemerintahan administrasi belaka
yang sewaktu-waktu bisa dibubarkan atau dibentuk 
kembali bila diperlukan



HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

UU No.32 Tahun 2004 dan PP N0.72 tahun 2005 : 
Pemerintahan Desa adalah pemerintah desa 
dan BPD 

Badan permusyawaratan Desa bersama dengan 
Kepala Desa menetapkan peraturan Desa

Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada 
rakyat melalui BPD (Badan perwakilan Desa) 



PERTANGGUNGJAWABAN 

KEPALA DESA

1. Kepala Desa pada bertanggungjawab kepada 

rakyat desa yang prosedur 

pertanggungjawabannya disampaikan kepada 

Bupati/Walikota melalui Camat.

2. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan 

keterangan laporan pertanggungjawaban dan

3. kepada rakyat menyampaikan informasi 

pokok-pokok pertanggungjawabannya


