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UU Pembangunan Perdesaan memang bukanlah solusi utama bagi pembangunan desa, tetapi 
ia menjadi pintu masuk yang sangat strategis untuk mengawal perubahan desa dari 
keterpurukan dan keterbelakangan seperti selama ini menuju desa yang mandiri, demokratis, 
dan sejahtera. Demi menjawab keraguan dan pesimisme beberapa kalangan di atas, sejumlah 
alasan mengapa keberadaan UU Pembangunan Perdesaan menjadi penting. 
 
Pertama, kebutuhan rakyat Indonesia terutama di perdesaan terhadap regulasi baru yang lebih 
memihak kepentingan mereka tidak bisa ditunda-tunda lagi. Pembangunan yang bias kota 
(urban bias) harus segera dihentikan karena mayoritas rakyat Indonesia tinggal di perdesaan. 
Selain sebagai pusat sebaran kependudukan, desa adalah kantong utama kemiskinan dan 
keterbelakangan. 
 
Dari sekitar 37 juta rakyat Indonesia yang miskin, 63,58% di antaranya adalah orang desa dan 
70%- nya adalah petani. Membangun desa,karena itu,sama halnya membereskan lebih dari 
separuh problem kemiskinan di Indonesia. Kedua, UU Pembangunan Perdesaan mengatasi 
kesimpangsiuran dan tabrakan antarpelbagai peraturan perundang-undangan yang ada 
tentang desa. Hal ini dikarenakan UU ini diarahkan menjadi undang-undang induk 
pembangunan perdesaan yang komprehensif,lintas sektor,terpadu, dan holistis. 
 
Ketiga, UU ini tidak hanya membahas masalah pemerintahan desa, melainkan juga masalah 
pembangunan desa. Karenanya, UU Pembangunan Perdesaan telah membahas sejumlah isu 
krusial yang selama ini menjadi pokok persoalan pembangunan perdesaan, yakni masalah 
kedudukan dan kewenangan desa, perencanaan pembangunan desa, keuangan desa, alokasi 
anggaran dari APBN dan APBD untuk desa, sumber-sumber ekonomi desa, termasuk tata 
kelola sumber daya alam, demokrasi, dan birokrasi desa. Keempat,substansi UU ini juga 
memuat sebuah desain dan strategi baru pembangunan yang menempatkan desa sebagai 
arus utama pembangunan nasional. 
 
Masyarakat desa diposisikan sebagai subjek pembangunan yang otonom dan berdaulat dalam 
menentukan nasib mereka sendiri dan bukan obyek pembangunan seperti selama ini. Apalagi, 
lebih dari tiga dekade terakhir,pembangunan perdesaan di Indonesia belum direncanakan 
dalam suatu grand design yang utuh dan dilaksanakan melalui grand strategy yang 
terpadu.Akibatnya, berbagai produk perundangundangan yang terkait dengan perdesaan 
gagal menciptakan keseimbangan antara pembangunan perdesaan dan perkotaan serta 
antara daerah berkembang dan daerah tertinggal. 
 
Keempat, alasan itu minimal sudah cukup menjadi dasar kuat betapa penting dan 
mendesaknya UU Pembangunan Perdesaan untuk diimplementasikan. Yang pasti,UU ini 
harus mampu mengatasi sejumlah peraturan perundang-undangan yang menghambat 
pembangunan desa.  


