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Bab I

Pendahuluan

Pengantar

Merujuk pada UU No 6/2014 tentang Desa, tata kelola pemerintahan desa berpeluang untuk menjadi 
desa yang berdaulat, mandiri dan demokratis. Desa tidak lagi sebagai subordinasi kabupaten. Desa 
pun memiliki kewenangan yang bersifat asal usul dan lokal berskala desa. Dari segi perencanaan 
desa, dokumen RPJMDes yang berdurasi 6 tahun menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di 
desa. Dari segi keuangan, UU Desa memandatkan negara mengalokasikan sebagian APBN kepada 
desa dan sebagaian dana perimbangan yang diterima kabupaten sebagai alokasi dana desa. Kapasitas 
keuangan desa yang menguat dari negara dan peluang memperkuat keuangan dari pendapatan 
asli desa (PADesa). Sementara itu dari segi partisipasi publik, kelembagaan Musdes yang memiliki 
spirit melibatkan semua warga dalam membahas berbagai hal strategis di desa, merupakan peluang 
bagi demokratisasi desa.

Tetapi, implementasi UU Desa juga memiliki tantangan yang signifikan misalnya terkait kesiapan 
aparatur pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa lainnya, serta 
warga masyarakat masing-masing desa. Hal penting yang sering luput dari perhatian desa adalah 
peran kelompok marginal di desa yang selama ini belum dilibatkan dalam tata kelola pemerintahan 
desa. Karena itu, dengan UU Desa ini seharusnya kelompok rentan di desa lebih diperhatikan dan 
dilibatkan. Peluang tersebut terbuka lebar, karena pemerintahan desa dan warganya akan menjadi 
subyek pembangunan di desanya sendiri. Ke depan, pelaksanaan UU Desa harus lebih inklusif dan 
memperhatikan hak-hak kelompok tersebut yang masih termarginalkan selama ini.

Berpijak pada pertimbangan di atas, Institute for Research and Empowerment (IRE) dan Center 
for Civic Engagement and Studies (CCES) dengan dukungan HIVOS menjalankan program riset aksi 
bertajuk “Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri dan 
Demokratis.” Tujuan utamanya adalah mengembangkan Instrumen/Alat Bantu yang Efektif dan 
Efisien untuk Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis. Selain itu, 
program ini juga akan melakukan piloting project di Kab Gunungkidul-DIY dan Kab Bantaeng-Sulsel.

Berkaitan dengan tema seminar tersebut, panitia mengharapkan narasumber untuk fokus 
mengelaborasi beberapa pertanyaan berikut: (1) Sejauhmana pemerintah pusat dan daerah telah 
memiliki kebijakan dan upaya yang memastikan kabupaten/kota mendukung implementasi UU 
Desa; (2) Sejauhmana peluang dan tantangan desa dalam implementasi UU Desa terutama aspek 
demokrasi desa dan afirmasi terhadap kelompok marjinal?
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Tujuan

Diseminasi hasil penelitian kepada stakeholders yang lebih luas.

Mendiskusikan soal konsep pendampingan desa.

Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan diselenggarakan di Hotel Jayakarta Jl. Laksda Adisucipto(Jl. Solo) Km 8 
Yogyakarta.

Peserta

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Bappenas 
(Direktorat Perkotaan dan Pedesaan), perwakilan informan dari daerah riset, perwakilan 
Pemerintah Daerah, perwakilan kepala desa, akademisi, aktivis LSM dan jurnalis.

Tatakala

Hari I, Rabu 29 April 2015

No. WAKTU KEGIATAN NARASUMBER

1.
08.30 – 
09.00

Registrasi Peserta Peserta

2.
09.00 – 
09.15

Pembukaan
Krisdyatmiko (Direktur Eksekutif 
IRE)

3.
09.15 – 
09.30

Coffe break -

4. 09.30 – 
12.00

Presentasi dan Diskusi Hasil 
Riset

“Menuju Desa Berdaulat, Mandiri 
dan Demokratis; Peta Problem 
dan Kapasitas Desa-Kabupaten”

Ashari Cahyo Edi (Peneliti 
IRE dan Koordinator riset dan 
pengembangan instrumen)
Arie Sujito (Tim Ahli dan Peneliti 
Senior IRE Yogyakarta)
Dirjen Pengembangan 
Masyarakat dan Desa 
– Kemendesa/Staf Ahli 
Kemendesaerator:
Dyah Widuri

5. 12.00 – 
12.30

Launching Aplikasi Ensiklopedi 
Desa

Imam Prakoso (Direktur CCES)

6. 12.30 – 
13.30

Istirahat, Sholat dan Makan 
Siang

7. 13.30 – 
15.00

Diskusi “Pelembagaan 
Demokrasi Desa”

Fasilitator :
Abdur Rozaki dan Sugeng 
Yulianto

8. 15.00 – 
15.30

Coffe break

9. 15.30 – 
17.30

Diskusi “Kewenangan dan 
Perencanaan Desa”

Fasilitator :
Sukasmanto dan Dina Mariana 
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Hari II, Kamis 30 April 2015

No. WAKTU KEGIATAN NARASUMBER

1.
08.30  - 
09.00

Registrasi dan Coffe break

2. 09.00 – 
12.00

Diskusi “Peluang dan Tantangan 
Pendampingan Desa“ 

Tri Harjono (Pengelola BUMDes 
Desa Bleberan-Mantan Kepala 
Desa Bleberan) 

Imam Prakoso (Direktur Eksekutif 
CCES)

Moderator: M. Zainal Anwar

3. 
12.00 - 
12.15

Penutupan Direktur CCES

4.
12.15 – 
13.00

Makan Siang



8

Bab II 

Pelaksanaan Seminar

Kegiatan seminar di hari pertama terdiri dari beberapa sesi yakni pembukaan, sharing hasil 
penelitian, serta sesi curah gagasan berkaitan dengan kewenangan dan musyawarah desa. Sesi 
hari kedua fokus membahas tentang musyawarah desa. Berikut gambaran sesi-sesi dalam kegiatan 
seminar nasional tersebut.

Sesi Pembukaan

Krisdyatmiko menyampaikan bahwa keberhasilan membuat payung regulasi tentang Desa di 
tingkat nasional tidak boleh berhenti pada lahirnya UU. Pelaksanaan UU juga membutuhkan 
pengawalan. IRE sendiri turut melaksanakan kegiatan/program capacity building bagi pemerintah 
dan masyarakat desa. Selain itu, IRE juga turut mendorong agar regulasi turunan UU bisa sejalan 
dengan semangat UU Desa.

Krisdyatmiko menyampaian bahwa hasil studi IRE menunjukkan peta permasalahan terkait 
implementasi UU Desa, yakni, misalnya, adalah belum siapnya pemerintah Kabupaten di dalam 
menentukan kewenangan desa. UU maupun PP memandatkan Kabupaten untuk membuat peraturan 
bupati tentang kewenangan desa. Faktanya, banyak Kabupaten di Indonesia belum menyusun 
perbub tentang kewenangan Desa. Di sisi lain di tingkat Desa, belum (mengakar) pehamanan ide-
ide pokok dari UU Desa. Tidak hanya itu, di kalangan aktifis NGO juga belum memahami UU ini 
secara utuh. Masih ada keraguan-keraguan yang harus kita jawab dengan pelbagai aktifitas untuk 
semakin menyebarluaskan (esensi) UU tersebut. 

Bertolak dari konteks di atas, IRE dan CCES menyusun program untuk memperkuat kapasitas desa 
sekaligus mencari tools untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam 
kepada kalangan pemerintah, aktivis sosial, kalangan media massa, dan masyarakat umum tentanga 
UU Desa. 
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Sesi Sharing Hasil Penelitian

Narasumber: Arie Sujito (Sosiologi UGM), Ashari Cahyo Edi (IRE), Indra Lubis (Staf Kemendesa)

Sesi ini membahas tentang hasil penelitian IREdan CCES. Selain itu, sesi ini juga mendiskusikan 
respon dan elaborasi dari Arie Sujito  (Peneliti Senior IRE) dan Indra Lubis (Kemendesa dan PDT). 
Riset tersebut dilakukan di 3 kabupaten yang dikenal memiliki indikasi positif dalam menyusun 
kebijakan dan program/kegiatan untuk desa. Ada tiga desa di tiap kabupaten yang diteliti, yakni 
Gunungkidul (DIY), Wonosobo (Jawa Tengah), dan Bantaeng (Sulawesi Selatan). Pemilihan desa 
dilakukan dengan diskusi stakeholders pemerintah dan CSOs. Pemilihan desa dilakukan melalui 
diskusi dengan pemda dan NGOs. Pengumpulan data dilakukan dengan interviu, observasi, dan 
FGD di desa dengan kategori “baik, sedang dan kurang”; analisis dokumen kebijakan.

Riset tersebut berangkat dari perubahan fundamental di UU Desa. Pertama, desa memiliki kewenangan 
yang bersifat asal usul dan lokal berskala desa. Kewenangan ini diakui oleh Negara. Kewenangan 
ini bukan “sisanya sisa” dari kewenangan kabupaten sebagai hasil desentralisasi, yang kemudian 
dibagi ke desa. UU desa menyatakan bahwa kewenangan ini bersifat asal usul dan berskala lokal 
desa, baik karena prakarsa pemerintah desa maupun masyarakatnya. 

Kedua, desa memiliki kapasitas keuangan yang lebih kuat. Ini dikarenakan skema dana desa dan 
alokasi dana desa. Rumusan ADD yang hanya dikurangi DAK dan ditambah DBH menjadikan alokasi 
jadi lebih besar. Ini peluang bagi desa untuk menjadi mandiri, berdaulat dalam menjalankan dua 
kewenangan di atas, tetapi juga memunculkan tantangan aspek demokrasi. Aspek demokrasi yang 
diidealkan terlembaga dalam musyawarah desa inilah yang merupakan argumen ketiga, yang 
membuat desa berbeda dari sebelumnya. Aspek administrasi dan keuangan, sejatinya, bisa diatasi 
dengan mudah jika partisipasi warga efektif tersalurkan di arena musyawarah desa. Pengawasan 
warga adalah kunci. Aspek teknis melengkapi saja. Terlebih, jika kelompok yang selama ini tak 
bisa bersuara bisa ikut berpartisipasi, maka demand warga akan lebih kuat mememaksa pemdes 
akuntabel. Aspek teknis yang canggih justru bisa jadi alat manipulasi jika warga tidak aktif mengawasi. 
Inklusi dalam praktik demokrasi desa, dalam hal ini kelompok marjinal dan rentan, merupakan 
tantangan sekaligus peluang. Dan ini menjadi ciri perubahan desa. 

Di tengah perubahan itu, ada gaps wacana terhadap UU Desa, yang mana ini berbahaya. Yakni, 
reproduksi pesimisme tentang ketakmampuan desa dalam mengelola keuangan. Kemudian, wacana 
persiapan UU Desa didominasi bimtek tentang pengurusan administrasi-keuangan desa. Dua arus 
wacana itu tampak mengecilkan isu demokratisasi desa pentingnya orientasi village governance 
pada kelompok rentan dan marjinal.  

Berangkat dari konteks di atas, maka penting untuk mengusung wacana pentingnya memberikan 
dukungan bagi desa dan kabupaten agar UU Desa lebih utuh dan efektif terlaksana, terutama 
penekanan aspek pelembagaan demokrasi desa dan pemihakan kelompok marjinal-rentan. Guna 
menuju kesana, riset ini dibatasi oleh cakupan. Di level kabupaten, riset ini berupaya mengkaji 
sejauhmana daerah telah memiliki dan mengembangkan instrumen baik dalam bentuk  kebijakan, 
program atau kegiatan yang ditujukan untuk mendukung desa dalam melaksanakan UU Desa.  Di 
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level desa, riset ini ingin memetakan potensi serta permasalahan desa dalam menjalankan UU Desa 
menuju desa yang berdaulat, demokratis dan mandiri. Riset juga mengkaji fasilitasi pemerintah 
desa bagi partisipasi kelompok rentan dalam praktik governance desa. 

Ada temuan-temuan menarik dari lapangan. 

•	 Di tingkat kabupaten, visi dan kebijakan bupati tentang desa mandiri masih berlanjut baik 
sebagaimana mewujud dalam penguatan perencanaan, BUMDes, akses ke layanan publik, 
dan infrastruktur desa. Praktik baik peninggalan program ACCESS  II berlanjut dengan 
baik seperti BUM Desa, RPJM Desa, desain pelibatan perempuan dalam musrenbangdes. 
Ini tentu tak lepas dari komitmen bupati. Merespon UU Desa, sayangnya pemda belum 
membuat kebijakan turunan seperti perbub kewenangan desa. Sementara di level desa, 
tampak jelas betapa  kepala desa jadi penentu inovasi. Ini menkonfirmasi gejala yang 
sudah umum. Di Rapoa, visi dan komitmen kepala desa untuk transparan dan membuka 
partisipasi jadi kunci. Efek sampingnya warga menggunakan kepala desa sebagai kanal 
aspirasi dan bukannya musrenbang desa. Pelibatan perempuan sudah dilakukan, namun 
kelompok rentan seperti manula dan difable belum. Kalaupun diundang, kehadiran 
kelompok rentan masih kurang berkorelasi dengan masuknya suara sebagai prioritas. 
Partisipasi di perencanaan relatif cukup baik, namun penganggaran masih cenderung 
elitis. 

•	 Temuan di Wonosobo. Pemda Wonosobo Sosialisasi UU Desa dengan tindak lanjut sbb: 
yakni sekolah pembaharuan desa, pilot program penyusunan RPJM Desa di 2 desa, 
Penguatan kapasitas 50 PNS yang akan memberikan asistensi teknis kepada desa; serta 
didahului pelatihan penggalian potensi desa (25 desa) pada 2013, dan pendampingan 
(16 desa) tahun 2014; namun belum ada BUMDes yang berdiri. Selain itu, telah muncul 
Peraturan Bupati tentang Dana Transfer Desa dan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. Di level desa, ada musdes tentang BUMDes untuk membahas sumber 
air bersih dilaksanakan dengan mengundang semua penerima manfaat. Ada pula desa 
memiliki mobil station dimanfaatkan sebagai ambulans desa dan menjadi kendaraan untuk 
urusan pelayanan publik. Salah satu desa riset juga menunjukkan, meski pemerintah desa 
telah membuka diri terhadap data dan informasi program pembangunan, namun warga 
lebih nyaman menanyakan pada pengurus RT dan membahas di forum informal seperti 
pengajian RT. Partisipasi warga perempuan terbatas karena hanya terlibat di pertemuan 
level dusun. Ini berkaitan dengan kedekatan lokasi, akses transportasi dan limitasi 
waktu yang dimiliki perempuan. Akibatnya forum desa masih tak tersentuh perempuan. 
Secara umum, warga miskin dan marjinal tidak mengalami diskriminasi dalam proses 
pembangunan desa dan pelayanan publik desa. Desa studi juga menunjukkan telah 
memiliki afirmasi berupa tidak membebani warga kelompok rentan dengan iuran sosial/
desa. Walau begitu, kelompok rentan masih di posisi hanya sebagai penerima program. 
Katerbatasan akses kelompok rentan-marjinal dalam pembahasan perencanaan di desa 
membuat program/kegiatan kelompok difable tidak muncul. 
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•	 Temuan di Gunungkidul adalah sebagai berikut. Gunungkidul adalah kabupaten yang 
paling aktif mengeluarkan regulasi dalam menyambut UU Desa. Pemda telah melakukan 
sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Lalu 
muncul perbub tentang pedoman penyusunan monografi desa, Hari Kerja dan Jam Kantor 
Desa, Hak Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
kepada Desa, Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa, Pedoman Penyusunan APBDesa 
Tahun Anggaran 2015, Besaran Siltap Kades dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2015, 
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan 
kepada Desa untuk Pembangunan Pedukuhan. Pemda juga tengah menyusun perda 
Perangkat Desa (Prolegda 2015), Pengelolaan Keuangan Desa (Prolegda 2015), perbub 
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, draft Raperbub tentang Pengelolaan 
Barang Milik Desa, Penyempurnaan Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKUDES).

•	 Di level desa, BPD di desa studi cukup aktif himpun keluhan dan usulan warga melalui 
hearing yang akan dibahas di pemerintah desa. Pemerintah desa menggratiskan biaya 
pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Informasi publik terkait perencanaan 
disampaikan melalui pemangku kewilayahan terutama kepala dukuh. Kelompok difabel 
sudah mulai dilibatkan dalam musyawarah dari dari tingkat dusun, desa, sampai tingkat 
kecamatan.  Pengembangan aset belum dipandu oleh agenda setting yang jelas: berdiri 
karena loba desa, tawaran pihak ketiga, dll. Desa-desa studi meskipun terbatas, telah 
berupaya untuk memperbaiki tatakelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayan 
dan sosial kemasyarakatan. 

•	 perlu panduan lebih lanjut dari daerah seperti pentingnya penerbitan Peraturan Bupati 
tentang Daftar Kewenangan Desa, penataan ulang mekanisme dan prosedur perencanaan 
daerah dan perencanaan desa, serta pengembangan instrumen-instrumen seperti 
panduan mereviu/penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Kabupaten juga 
sangat urgen untuk membuat instrumen lainnya adalah panduan dan pendampingan 
untuk pengembangan demokratisasi desa melalui pelembagaan Musyawarah Desa

Pembicara kedua Arie Sujito memaparkan tema terobosan untuk mempercepat pelaksanaan UU 
Desa. Inti presentasinya sebagai berikut.

•	 Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang awalnya dituukan agar dsa bisa mandiri dan 
berdaulat justru terhambat karena ada kabupaten yang tidak responsive. Tata kelembagaan 
dan regulasi yang semustinya menjadi payung implementasi UU ternate belum solid. Itu 
Fakta tersebut sejatinya ironi. UU Desa milik desa namun yang justru ditunggu adalah 
peran Kabupaten. 

•	 Arie juga menjelaskan tentang pentingnya menumbuhkan emansipasi warga yang 
bertumpu pada social capital. Enam bulan hingga delapan bulan terakhir ini debat 
mengenai UU Desa hanya soal administrasi. Isu demokrasi desa juga terabaikan. 
Pentingnya musyawarah desa sebagai forum yang bisa memastikan bahwa kewenangan 
dan keuangan akuntabel kurang mendapat perhatian. Sebab, sehebat apapun kepala 
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desa, kalau akuntabilitas tidak terlaksana, maka desa hanya akan menjadi sarang korupsi. 
Penguasaan teknis yang baik juga hanya akan memungkinkan pemerintah desa mengakali 
pelaporan. Musyawarah desa juga menjadi cara untuk menghadirkan pemerintahan desa 
yang dicirikan check and balances. 

•	 Yang penting lagi adalah soal pentahapan. Pentahapan ini berangkat dari grand design 
strategi implementasi. Kemendesa perlu memiliki ini. Jika tidak, hasilnya seperti saat 
ini. Desa kebingungan karena PP dikuatirkan akan diubah. Kemudian, regulasi daerah 
juga belum ada untuk menindaklanjuti permendagri dan permendesa. Desa akhirnya 
tersandera dan diam di tempat. 

•	 Isu krusial adalah tatakelola aset. Penguasaan aset di desa terhambat oleh fakta banyaknya 
regulasi sektoral yang mengatur desa. Belu lagi soal keadilan gender dan afirmasi pada 
kelompok rentan. Ada desa yang sudah bagus melakukan terobosan-terebosan, tapi ada 
juga desa di Inodnesia yang masih mengalami problem serius, keterbatasan SDM aparat 
pemerintahan desa dan masyarakat, dan warisan apatisme, lalu terjadi gejala disorientasi 
pembangunan. Revitalisasi partisipasi jadi penting. Terutama kelompok rentan. 

•	 Pendekatan pendampingan idealnya juga tidak bersifat sentralistis dan di-drop dari atas. 
. Skema pendampingan PNPM idealnya tidak diulang. PNPM meningkatkan partisipasi, 
tapi tidak meng-empower. Idealnya, pendamping berasal dari lokal desanya. Karena itu 
akan meningkatkan rasa memiliki. Akan ada komitmen lebih tinggi daripada pendamping 
professional dari luar. 

Pembicara ketiga, Indra Lubis (Kementerian Desa, Transmigrasi dan PDT), menyampaiakan presentasi 
sebagai berikut.

•	 Indra Lubis menegaskan tentang program Presiden Jokowi Nawacita, di mana ada 

•	 nawacita ketiga; membangun Indonesia dari pinggiran. Kemendesa juga melihat Nawacita 
kelima tentang kesejahteraan dan perekonomian (desa). Dari sinilah Kemendesa membuat 
program mulai dari nomenklatur hingga program-progam di kementerian. 

•	 Indra Lubis juga menunjukkan data penduduk miskin dimana  secara nasional ternyata 
yang terbesar di desa, bukan di kota. Ironisnya sumber dan aset desa lebih melimpah 
perkapita daripada di kota. Artinya ada sesuatu yang salah misalnya nilai tukar produk 
pertanian rendah, daya beli petani terhadap kebutuhan pangan lemah, dan sebagainya. 

•	 Indra lebih jauh menjelaskan tantangan di Kemendesa. Pertama, anggaran belum terlalu 
berpihak, misalnya, anggaran dana desa lebih besar daripada anggaran Kementerian. Dana 
desa (yang dianggarkan pemerintah) untuk tahun ini 20 triliun. Sedangkan dana anggaran 
Kementerian total 9 triliun, termasuk untuk daerah transmigrasi, kawasan tertentu, dan 
kawasan pedesaan.

•	 Sebagaimana telah diputuskan pada Rakornas Kementerian bahwa yang menjadi lokus 
dan fokus prioritas sesuai dengan RPJMN 2015-2019, Kemendesa menyusun nawakerja 
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yang menargetkan sebanyak 5.000 desa mandiri tahun 2015. Akan tetapi di RPJM yang 
diakomodasi atau disetujui sebanyak 2.000 desa selama lima tahun. Bukan 2.000 desa 
selama setahun. Beban saat ini tidak hanya harus mengurusi 74.000 desa, tapi juga 
daerah tertinggal  dan terbesar ialah transmigrasi. Belajar dari pengalaman orde baru saja 
yang menjalankan transmigrasi lebih dari 10 tahun tidak lebih dari 3 juta penduduk yang 
dilibatkan. Kita dikasih bebab dalam tempo 5 tahun sebanyak 4 juta. 

Diskusi

•	 Pihak Bappeda Gunungkidul menyatakan tidak berani melangkah karena aturan di atas 
belum lengkap. Ini terbukti PP 60 akhirnya juga direvisi. Daripada upaya pemda mengulang, 
maka lebih baik menunggu semua regulasi lengkap. Energi dan tenaga sayang jika, pemda 
membuat inisiatif lalu muncul permen baru.

•	 Perwakilan kelompok Difable menyatakan bahwa pendataan di desa tidak maksimal. 
Akibatnya, dengan basis data yang kurang baik maka desa tidak mengakomodir kelompok 
rentan. 

•	 Peserta perwakilan UIN Sunan Kalijaga merespon perihal pentingnya pelibatan mahasiswa 
melalui kuliah kerja nyata. KKN sangat strategis untuk didesain agar bisa mendukung 
pelaksanaan UU Desa. 

•	 Merespon btiga isu di atas, Ashari  menyarankan pentingnya inisiatif untuk konsultasi. 
Karena dengan konsultasi bisa dihindari kekeliruan hukum. Diskresi penting dilakukan tapi 
perlu dibarengi dengan konsultasi. 

•	 Berkaitan dngan kelompok rentan, Arie menyatakan agar kelompok rentan aktif. Karena 
faktanya, terjadi ketidakadilan sifatnya struktural kepada kelompok-kelompok yang selama 
ini dimarjinalisasi oleh lembaga representasi politik, termasuk eksekutif. Berkaitan dengan 
pendataan dan pembangunan yang dilakukan dari hasil pendataan, maka penting untuk 
mendorong Musrenbang mengapresasi kelompok-kelompok rentan seperti kelompok 
orang tua, anak-anak, difabel, dan sebagainya. Mereka tidak bersuara, bersuarapun 
kadang ada kendala. Misalnya, sarana transportasi atau waktu pelaksanaan yang tidak 
sensitive dengan situasi khusus mereka. 

Sesi Curah Gagasan Pelembagaan Demokrasi Desa

Fasilitator: Zainal Anwar dan Sugeng Yulianto

UUD Desa tidak hanya berbicara tentang keuangan desa, tapi juga kelembagaan desa. Bagaimana 
hubungan kelembagaan desa dalam satu aspek tatakelola desa berpadu pada kepentingan masyarakat. 
Misalnya forum desa yang melibatkan masyarakat, yang mungkin satu hal yang baru bagi warga 
(pemerintah) desa. Forum desa berbeda dengan Musrembangdes. Forum desa diperuntukkan 
untuk menjadi representasi dan kontrol terhadap pemerintahan desa. 
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Diskusi berupaya memetakan peluang dan tantangan dalam membangun hubungan kelembagaan 
desa menuju desa yang demokratis. 

•	 Upaya perlindungan kelompok rentan di desa, seperti upaya mencegah kekerasan seksual 
terhadap anak dan buruh migran, memerlukan pelembagaan dalam kebijakan desa. Karena 
itu, partisipasi para kelompok rentan ini sangat penting dalam merumuskan RPJMDes. 

•	 Partisipasi perempuan terkendala faktor teknis seperti pilihan waktu musyawarah. Di 
Kulonprogro, misalnya, musyawarah desa dilakukan di malam hari. Perempuan kesulitan 
terlibat dalam merumuskan kebijakan desa. Kantor desa jauh dan perempuan diwajibkan 
mengurus anak-anak dan yang lainnya di malam hari. Akibatnya perempuan hanya bisa 
aktif di tingkat dusun karena lokasi pertemuan dekat dengan rumah mereka. 

•	 Para perempuan di desa dampingan LSM tersebut lantas usul pembahasan RPJM Desa di 
siang atau sore hari. Tapi laki-laki menolak dengan alasan bekerja. Akhirnya perempuan 
diberikan sesi khusus untuk membuat RPJMDes sendiri dan pointer-pointer tersebut 
menjadi masukan agenda desa. Namun demikian, walaupun perempuan telah diberikan 
ruang partipasi dalam meremuskan kebijakan desa bila sampai ke kecamatan terdapat 
tantangan lagi, yakni masukan-masukan tersebut acap dipotong. 

•	 Keterlibatan perempuan juga harus dilihat lebih jauh. Jika representasi perempuan hanya 
dari kelompok mainstream, seperti PKK, maka kelompok yang selama ini rentan dan 
terpinggirkan dari kebijakan desa tidak akan terinklusi dalam proses deliberasi kebijakan 
desa. 

•	 Di desa panggungharjo, Bambanglipuro, Bantul menunjukkan cerita menarik. Di sana 
ruang partisipasi warga sudah dibuka. Tetapi, warga tidak juga menggunakan ruang 
tersebut. Warga perlu waktu untuk berubah mindset dan kesadarannya karena selama ini 
tidak mendapatkan akses partisipasi. 

•	 Akses bagi warga rentan terhadap pelayanan dan hasil-hasil pembangunan tidak lepas dari 
kualitas pendataan. Indikator yang digunakan BPS dan BKKBN, karena bersifat nasional, 
kerap gagal menangkap kekhasan lokalitas. Misalnya, ukuran kaya adalah kepeilikan 
rumah yang luas. Padahal rumah luas bisa saja dimiliki nenek yang harus mengasuh 
cucu dari TKW, atau anggota keluarga yang difabel dan tidak produktif. Rumah luas tidak 
selalu berarti aset yang produktif dan mensejahterakan. Jika data sudah tidak tepat, maka 
input bagi pembahasan di musyawarah desa juga sampah. Akhirnya musyawarah desa 
menghasilkan keputusan yang keliru.

•	 Inovasi di Panggungharjo, Bantul, menarik karena desa membuat dua indicator lokal yang 
diditipkan kepada pendata BKKBN dan BPS. Indikator tersebut ditujukan agar pendataan 
bisa menjangkau kelompok rentan seperti warga miskin, janda tua, perempuan kepala 
rumah tangga, difable dan seterusnya. 

•	 Terselenggaranya musaywarah desa yang efektif tidak lepas dari kapasitas BPD selaku 
penyelenggara.Peningkatan kapasitas BPD menjadi kebutuhan ketika secara umum 
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kapasitas BPD rendah. Yang menarik, hal itu juga disebabkan karena warga desa yang 
lebih mapan secara sosial, ekonomi, pendidikan memilih sibuk bekerja dan tidak mu jadi 
anggota BPD. 

Sesi Curah Gagasan Kewenangan dan Perencanaan Desa

Fasilitator: Sukasmanto dan Dina Mariana

Sesi ini mendiskusikan tentang kewenangan dan perenasi dimana sudah ada dua permendagri 
yang mengatur prihal kewenangan ini yakni Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Desa dan Permendesa No. 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa. 
Kewenangan ini mengatur penyelenggaran pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan ke masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Tentang kewenangan ini Permendesa 1/2015 belum diterjemahkan oleh peraturan bupati melalui 
perbub kewenangan lokal berskala desa. Untuk itu butuh kajian dan inventarisasi berupa kegiatan 
berskala lokal SKPD bagaimana kewenanangan ini diatur. Proses pengkajian dan inventerisasi 
kewenangan dapat melalui input desa untuk menjadi pembahasan pemerintah dan Kabupaten. 

Kewenangan desa menjadi strategi dalam implementasi UU Desa. Desa tidak akan bisa menyusun 
perencanaan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang di RPJMDes dan RKPDesa 
bila lingkup kewenangan desa tidak jelas. Ada dua pihak yang menyusun kewenangan; pihak pemda 
dan pihak desa. Perbub menjadi penting karena daftar kewenangan di Permendesa bersifat general 
dan butuk kontekstualisasi level kabupaten dan desa. Pembahasan kewenangan di level desa tidak 
lepas dari aspek demokrasi, yang mewujud dalam musyawarah desa. 

Berikut berapa rumusan FGD tentang: (1) bagaimana identifikasi kewenangan Kabupaten-desa melalui 
rute, strategi, dan pendekatannya; (2) apa saja peluang dan tantangan menjalankan kewenangan 
desa; (3) bagaimana strategi pelibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan desa.

•	 Ada inisiatif di Wonosobo, di mana pemda telah mulai berdiskusi dengan pemdes untuk 
mendaftar kewenangan asal-usul. Itu dilakukan sebelum keluar permendesa 1/2015. 
Setelah Permendesa keluar, Pemda menyurati SKPD-SKPD untuk mendaftar kewenangan 
apa saja yang desa bisa dan belum mampu. Respon SKPD beragam, ada yang menjawab 
ada yang tidak. Seyogyanya butuh dipilah, mana desa yang memang mampu dan yang 
tidak mampu. 

•	 Di Gunungkidul, Bapeda telah membicarakan sebelum lahirnya Permendes telah merancang 
penyempurnaan Perbub 24 Tahun 2007 Pelimpahan Peran Bupati kepada Camat. Yang 
spesifik dari Perbub ini ialah pembinaan dan pengawasan pemerintah desa, seperti evaluasi 
APBDes. Peran camat ingin diperluas termasuk pada perijinan. Namun terjadi tarik ulur 
yang luar biasa. Pihak Bappeda khawatir, jika pemilahan kewenangan antara kecamatan-
kabupaten saja sulit, apalagi kabupaten-desa. Pihak Bapeda menekankan agar pemilahan 
dan pemilihan kewenangan kabupaten-desa tetap dilakukan seara konkruen. Ada lingkup 
dan levelisasi yang jelas dengan melihat kapasitas dan mandate masing-masing.
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•	 Di Sleman, ada SK bupati Sleman No 15 tahun 2015, terkait perijinan. Namun SK tersebut 
tidak diikuti dengan adanya pembahasan dengan perda tata ruang dan tata wilayah. Di 
desa juga menjadi persoalan perihal tata wilayah. Sedangkan SK bupati hanya berbicara 
pelimpahan (perijinan) ke kecamatan. Desa protes, konflik terjadi ketika perijanan 
dilimpahkan ke kecamatan dan tanpa melibatkan desa. Hulu soalnya, di Permendagri 
Pedoman Pembangunan Desa tidak ada pengaturan tata ruang dan tata wilayah, berkaitan 
lingkup kewenangan desa dan kabupaten.

•	 Dari kasus tataruang desa, muncul kesan bahwa kabupaten belum memahami fungsi 
desa kawasan perdesaan. Ini menjadi persoalan di Selman. Misalnya di desa didirikan 
aparteman. Pendirian apartemen ini Kabupaten tidak melihat desa kawasan. Proses-proses 
perijanan pada Kabupaten hanya melalui desa administrasi, bukan kawasan perdesaan. 
Perijinan pembangunan hanya pada desa di mana pembangunan tersebut dilaksanakan. 
Sementera desa sebelahnya yang terdampak belum ada informasi yang memadai secara 
spesifik prihal pembangunan. 

•	 Berkaitan dengan perencanaan, di Desa Rappoa, Bantaeng, Sulawesi Selatan, desa 
melakukan inovasi. Sejak 2010 Rappoa melakukan pra-Musrembang hingga pasca 
Musrembang. Terkait hal tersebut, kades memberi instruksi kepala dusun untuk membuat 
program skala proritas di tingkat dusun. Selain itu, dari pengalaman Rappoa, Pada 
pelaksanaan Musrembang misalnya, desa sebenarnya tidak perlu adanya pendamping. 
Pendampingan tersebut bisa dioptimalkan dari LPM yang berjumlah 8 bidang. Bidang 
tersebut bisa difungsikan untuk mendampingi dan membangun desa. 

•	 Pada pelaksanaan Musrembang kita perdebatkan di forum BPD dengan pointer skala 
perioritas. Biar warga bisa memahami arah dan tujuan pembicaraan, warga yang datang 
diberikan materi yang sudah kami sediakan. Mereka membaca dan mengklarifikasi terkait 
apa yang baik dan tidak menurut mereka untuk pembangunan desa. Setelah klop semua, 
kita instruksikan rincian anggaran dan program desa di tempel di media publik di Rappoa. 
Hasil pembahasan tersebut tidak hanya ditempelkan di media publik milik desa, tapi juga 
kami umumkan di masjid. 

•	 Keterlibatan kaum marjinal dalam perencanaan diakui peserta FGD belum terjadi. Upaya 
untuk mengatasi hal itu, di Rappoa dilakukan “jemput aspirasi”. Memang mereka acap 
tidak bisa hadir di forum-forum desa. Namun demikian untuk menjalankan visi partisipasi, 
bila mereka tidak mampu hadir di tengah-tengah musyawarah desa, Pemdes mendatangi 
mereka dan melakukan pendekatan emosional. Kades menjalankan fungsi “blusukan”.

•	 Pemahaman warga tentang kelembagaan partisipasi masih rendah. Warga, karena tidak 
sing diundang musyawarah desa, tidak paham dan tidak nyaman mengakses dan terlibat. 
Kanal aspirasi dan partisipasi mereka adalah kepala desa. Bahkan di kasus Desa Rappoa, 
warga cenderung ke kades ketimbang ke BPD. 

•	 Di level kabupaten di Bantaeng, BPMPD mengakui bahwa pihaknya belum memiliki perbub 
kewenangan. Ia bahkan mengaku baru mengetahui pentingnya perbub tersebut. Ini 
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dikarenakan pemda juga tidak mlihat ada masalah berkaitan ketiadaan perbub tersebut. 
Pihak kabpaten memandang bahwa ada urusan jika yang diatur dan diurus desa, maka itu 
tidak bisa teralisasi karena tidak ada regulasi yang mendukung.  

•	 Ketidakjelasan kewenangan yang dikatakan tidak punya dampak, sejatinya telah 
menimbulkan dampak serius. Di Bantaeng, ada kisruh perebutan wewenang tentang 
kebersihan dan pengamanan Pasar Lamboca. Pemerintah desa memandang bahwa pasar 
merupakan kewenangannya, maka ia mengeluarkan SK dan memerintahkan orang untuk 
pengamanan pasar. Sementara itu, kelompok masyarakat lain yang sudah dulu diberi 
SK oleh pemda untuk menjalankan kebersihan dan pengamanan tidak terima. Akhirnya 
terjadi pertengkaran yang berujung korban jiawa. Kewenangan yang tumpang tindih 
seperti ini bisa merugikan masyarakat bawah. Kewenangan yang dapat diurus oleh desa 
misalnya, seharusnya dapat diminta ke Kabupaten.  

•	 Berkaitan dengan praktik inklusi, di Desa Rappoa, Bantaeng, dengan dukungan ACCESS 
II-AusAid telah menerapkan strategi pelibatan kelompok rentan. Warga dilibatkan secara 
terpisah, misalnya membuat forum musyawarah perencanaan pembangunan yang 
terpisah antara laki-laki dan perempuan. Pun bila ada kelompok rentan lain, itu dilakukan 
diskusi khusus. Selanjutnya hasil diskusi tersebut diusulkan di Musrembangdesa. 

•	 Secara regulasi, kebutuhan tentang pemilahan, pemilihan dan penetapan kewenangan 
desa merupakan amanat UU Desa dan PP 43. Itu menjadi dasar dari adanya Dana Desa. 
Prinsip yang mendasari adanya kewenangan desa adalah rekognisi dan subsidiaritas. 
Karena itu, sebagai bagian dari implementasi dua regulasi diatas dan Permendesa 
2/2015. daerah  harus mengkonteksualisasikan daftar kewenangan daerah sebagai wujud 
implementasi UU Desa. 

•	 Di tengah lambannya kabupaten, Desa Pangungharjo, Bantul, menunjukkan inisiatif 
yang sangat baik. Pada pertengahan tahun 2014 Pemdes a sudah menyerahkan daftar 
kewenangan desa ke Kabupaten. Ada sekitar 120 kewenangan yang bisa dilakukan 
oleh desa. Memang nalar logika hukumnya perbub ditetapkan dulu, baru desa memilih 
kewenangan untuk kemudian menetapkanya menjadi perdes. Yang menjadi persoalan di 
Kabupaten Bantul adalah untuk penetapan desa butuh perda. Penetapan desa baru 2 
minggu kemarin diparipurnakan terkait perda penetapan desa. Harapannya ada tindak 
lanjut dari bupati dengan mengeluarkan perbub penepatan kewenangan desa. 
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Sesi Presentasi dan Diskusi Tentang Pendampingan Desa

Narasumber: Imam Prakoso (Direktur CCES) dan Tri Harjono (Pengelola BUM Desa Bleberan)

Sesi ini bertujuan untuk membahas pendampingan desa. Diskusi dipantik oleh presentasi Desa 
Bleberan, Gunungkidul, yang sukses mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Unit 
usahanya adalah pengelolaan air terjun. Potensi alam itu dimanfaatkan bagi desa membuat paket 
wisata. 

Potret BUMDes di desa Bleberan merupakan keberhasilan desa melakukan institusionalisasi aspirasi 
masyarakat dan potensi desa terlembaga menjadi milik desa. Cerita Tri Harjono mengorganisir 
warga, meningkatkan kesadaran di kalangan warga untuk optimis dan sadar akan potensi mereka 
serta manajemen pengelolaan BUMDes jadi “benchmark” perihal pendampingan yang ideal. 

Berikut adalah intisasi presentasi pengelola BUM Desa Bleberan, Tri Harjono.

•	 BUMDes di Bleberan mencakup beberapa unit antara lain unit pengelolaan simpan pinjam, 
pengelolaan air bersih, dan yang terbaru pengelolaan desa wisata. Untuk pengelolaan 
desa wisata sebetulnya menjadi keinginan Tri Harjono sejak menjadi kepala desa tahun 
1996. 

•	 Potensi alam Bleberan sebelumnya tidak berkembang. Pangkalnya adalah kepala desa 
yang tidak cakap dalam memahami peran sebagai pemerintah desa. Hal ini kepala desa di 
Kabupaten Gunung Kidul, mungkin juga kepela desa di luar Jawa. Mereka tidak memahami 
peran pemerintah desa bahwa mereka dapat memaksimalkan peran kepala desa di tingkat 
desa. Desa bisa menjadi pusat pertumbuhan. Bila desa tumbuh, Kabupaten dan negara 
bisa tumbuh dan berkeadilan. 

•	 Desa Bleberan sukses karena dokumen RPJM Desa disusun tidak untuk kepentingan 
administrative. RPJM Desa merupakan cerminan nyata dari semangat, mimpi dan cita-cita 
warga. Mimpi dan angan-angan yang memang mengacu pada potensi dan aset yang mereka 
telah identifikasi. Jika hanya keinginan tanpa potensi, RPJMDes susah diaktualisasikan. 

•	 Desa juga kadang tidak konsisten. Dalam Musrenbang RKP Desa, warga justru membahas 
hal lain di luar RPJM Desa. Inkonsistensi itu juga tampak ketika warga memilih bagi rata 
suatu program, dan tidak memfokuskan pada prioritas. 

•	 Hadirnya desa wisata di Bleberan, telah mengubah pendapatan dari hanya Rp 1 juta 
menjadi Rp 1,2 milyar. Setiap tahun mengalami peningkatan sejak pendiriannya. Upaya 
ini memberikan kontribusi ke desa rata-rata Rp 64 juta per tahun dan masyarakat desa 
sebagai pekerja. BUMDes yang kami kelola telah memiliki karyawan dari masyarakat desa 
sendiri sebanyak 90 orang. Sementara itu dari BUMDes KITA memberikan kontribusi PAD 
ke Kabupaten sebesar Rp 210 juta/tahun (retribusi). Pemberdayaan ke masyarakat desa 
ialah memperdayakan warung di areal wisata, mengembangkan kelompok kuliner setiap 
ada paket wisata, dan sebagainya.

•	 Mulanya, Tri Harjono mengkonsep BUMDes dengan tim kecil. Tim kecil lantas identifikasi 
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kelemahan, peluang, ancaman, dan sebagainya. Tim kecil bekerja dahulu menyusun 
RPJMDesa. Setelah itu lantas meminta masukan dari pelbagai masyarakat. Dengan tim 
kecil ini kemudian mulai tahun 2007 desa membangun kemandirian desa melalui aset 
desa. 

•	 Berkaitan dengan keberhasilan itu, peran kepala desa menarik untuk dilihat. Pertama, 
kepala desa berperan memberikan inspirasi aktif untuk mengembangkan desa kepada 
seluruh perangkat desa dan masyarakat. Tidak harus menunggu ide-ide dari supradesa 
atau masyarakat. 

•	 Desa wisata Bleberan di-launching tahun 2010. Sebelumnya pengurus dalam BUMDes, 
termasuk pengembangan Desa Wisata, memiliki 33 orang pengurus. Namun demikian, 
tidak berjalan efektif. Akhirnya tim kecil yang berjumlah 6 orang memikirkan langkah 
prioritas ke depan. Awalnya tidak semua orang mengerti. Orang yang banyak dan tidak 
mengerti tersebut, akhirnya kita tinggalkan. Mereka tidak mengetahui bagaimana cara 
marketing. Akhirnya Tim Kecil menjalankan ide desa wisata dengan memanfaatkan 
kekayaan desa, misalnya pengelolaan hutan untuk wisata pendidikan, air terjun Sriketuk, 
tracking di sawah, pembuatan topeng, homestay dan kendaraan dari masyarakat desa 
sendiri kita sewakan kepada pengunjung. Hal ini juga berimbas pada peningkatan ekonomi 
masyarakat desa. Bila mereka dapat paket (dari pengunjung), mereka dapat menikmati 
keuntungan. Paket yang kami tawarkan untuk Desa Wisata Bleberan ialah Rp. 300 ribu 
bisa menikmati segala hal yang disedikan desa. Bila uang 300 ribu hanya bisa tidur di hotel 
semalam, di kami bisa sepuasnya mulai dari makan, tidur, nonton wayang, dan menikmati 
atraksi wisata. Sekarang BUMDesa juga sedang menyiapkan gua Rancang Kencono untuk 
meeting. Bila biasanya meeting di hotel, di sini bisa melakukan dengan suasana berbeda.

Presentasi Imam Prakoso, Direktur CCES. Imam fokus membahas tools untuk pendampingan ke 
desa dan kabupaten.

•	 Prasyaraat implementasi UUD Desa ialah yang mempunyai otoritas harus selalu 
mendengarkan. Pemegang otoritas desa harus mampu membuat warga yang selama ini 
tersisih mau terlibat dan bicara. Pesan itulah yang menjadi ruh dari tools yang disusun IRE 
dan CCES. Tools ini akan diterapkan dalam musyawarah desa dan perencanaan desa. Lokasi 
ilot programnya adalah Kabupaten Gunungkidul dan Bantaeng, di mana per kabupaten 
ada dua desa. Desa-desa ini dipilih melalui penelitian dan memperhatikan masukkan dari 
pemda dan pemdes serta NGOs. 

•	 Paling tidak ada lima tujuan dari pembuatan tools dan pendampingan yakni  meningkatkan 
kapasitas aktor-aktor desa, mendorong munculnya kader lokal atau mitra perubahan, 
mendorong payung hukum bagi desa di tingkat Kabupaten, menjalankan kapasitas SKPD 
terkait menjalankan peran supervisi kepala desa. Pilot program juga untuk kepentingan 
program meningkatkan kulitas instrumen di lapangan. 

•	 Output dari program ini, di level desa, adalah terbentuknya tim kerja desa. Mereka nantinya 
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potensial menjadi kader lokal yang potensial. Para kader dalam tim kerja desa nantinya 
akan memfasilitasi peningkatan partisipasi warga dalam perencanaan dan musyawarah 
desa.

•	 Program juga melakukan intervensi di Kabupaten, yang ke depan diproyeksikan akan 
mendampingi dan memberi asistensi kepada tim kerja desa. Identifikasi calon tim teknis 
akan melaui seleksi pimpinan SKPD. Cara kerjanya ialah coordinator program ini di level 
Kabupaten memberikan pendampingan dan asistensi kepada tim teknis Kabupaten. 
Sedangkan fasilator program di desa meningkatkan kapasitas kader desa yang memfasilitasi 
tim kerja. Sedangkan aktifitasnya ialah enam tahapaan yang akan kami atur kemudian.

•	 Guna atasi kegagalan, analisis resiko dilakukan. Tim teknis kabupaten bisa jadi akan bertele-
tele. Problemnya bisa soal honorarium. Karena itu, program akan meminta kesediaan 
SKPD, dan pembentukan tim teknis Kabupaten akan ditopang oleh endekatan ke bupati 
agar ada penetapan melalui SK bupati. Kita juga mensyaratkan kesediaan anggota tim 
teknis terlibat aktif dalam kegiatan ini, dan kesedian menggunakan instrumen program 
meskipun tidak ada peraturan menteri yang mengharuskan.

•	 Di tingkat desa IRE-CCES juga menyiapkan antisipasi diantaranya ialah ketetapan 
mendapatkan kader desa yang memenuhi kualifikasi, kesediaan dan keaktifan aktor-
aktor desa terlibat aktif sebagai tim kerja desa. Ada atau tidaknya program desa kader 
desa harus memberikan input. IRE-CCES mensyaratkan kesedian aktor-aktor desa untuk 
bekerja bersama dalam tim dan sekaligus juga termasuk dari kelompok rentan. IRE-CCES 
juga akan meminta kepada kader teknis untuk bersedia menggunakan instrumen program, 
meskipun tidak ada panduan baku dari pemerintah Kabupaten atau pusat. Tidak hanya 
itu, IRE-CCES juga sangat berharap adanya kesedian juga dari aktor-aktor tersebut agar 
dapat bekerja secara tim. 

•	 Instrumen ini sebenarnya bukan barang baru. Hanya bagaimana mengajak menuju proses 
demokratisasi di desa. Dengan adanya instrumen ini diharapkan pimpinan di desa atau di 
Kabupaten dapat mendengar permasalahan di tingkat desa. 

Diskusi

•	 Soal pendampingan, BPMPD Bantaeng ingin agar endamping tidak hanya dari PNPM. 
Artinya, pemda punya ruang untuk seleksi dan tidak terkesan di-drop dari atas. Pusat 
seharusnya buka ruang tersebut bagi pemda. Sebab sebelumnya, rekuritmen untuk 
tenaga pendamping program provinsi yang berasal dari luar Bantaeng akhirnya membuat 
si pendamping tidak paham konteks. Bahkan, dari pengalaman Bantaeng, orang luar yang 
menjadi pendamping hanya menyelesaikan tugas, bukan semata-mata mendampingi 
desa.Ada harapan agar fasilitator atau pendamping berkualitas lah yang mendampingi 
desa. 
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•	 Muncul pertanyaan soal akuntabilitas desa wisata kepada Tri Harjono. Itu dijawab, 
bahwa BUM Desa melakukan pelaporan setiap bulan dari setiap unit pada setiap tanggal 
5. Masing-masing unit membuat laporan secara tertulis dan lisan di Musrembangdes 
yang dihadiri 50 orang yang sebelumnya dikoordinasi oleh BUMDes. Musyawarah juga 
membicarakan sejauh mana pendapatan dan kendala yang dialami oleh unit tersebut 
dilaporkan di Musrembangdes. 

•	 Ada pula peserta dari Wonosobo yang sharing pengalaman mengeloa BUM Desa simpan 
pinjam. Pengalaman mereka, warga lebih tertib membayar hutang ke bank daripada ke 
BUM Desa. Belum lagi, ketika desa kelola air bersih, acapkali mereka munggak bayar, 
karena mereka berpikir bahwa aset yang dimiliki desa adalah aset miliknya sendiri yang 
bisa dimanfaatkan.

•	 Tri Harjono menjelaskan juga bahwa pendirian dan pengelolaan desa wisata ada 
persinggungan dengan LSM. Setelah bersinggungan dengan pelbagai instantsi, NGO, 
dan SKPD maka ia memiliki isu untuk membangun desa berbasis aset. Dari sinilah ia 
melakukan inventarisir masalah dan aset desa apa yang bisa digali dan dimanfaatkan.  
Dalam mendirikan dan mengelola BUMDes (desa wisata), pemdes tidak didukung siapa-
siapa. Sebelumnya pemdesmendirikan BUMDes yang tidak ada aturannya di perda. 
Sadar hukum, pemdes lalu membuat dasar perdes. Perdes mengatur sesuatu yang belum 
diatur oleh perda. Pada masa awal-awal pendirian BUMDes, ia banyak keliling termasuk 
ke DPR pusat untuk menggoalkan program kami (BUMDes). Akhirnya ia diberi bantuan 
oleh pemerintah pusat untuk pengelolaan air bersih. Pengelolaan air bersih awalnya 
kewenangan pusat, akhirnya pengelolaan tersebut milik desa. 

•	 Selain mendiskusikan soal kasus Bleberan, forum Tanya jawab juga membahas tentang 
pentingnya agar instrument/tools yang disusun IRE-CCES bersifat aplikatif. Pasalnya, 
banyak proyek dengan dukungan berbagai donor sudah membuat beragam instrument. 
Jangan sampai instrument menjadi sangat lengkap dan terlalu tebal. Atau, menjadi sangat 
akademik dan tak sesuai dengan kondisi desa.

•	 Peserta dari Bappeda Gunungkidul menyampaikan bahwa ada perbedaan antara wisata 
Goa Pindul dengan Bleberan. Goa Pindul kini jadi lahan konflik. Sementara Bleberan tidak. 
Ini membuktikan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam inisiasi pengelolaan aset 
menjadi sangat penting. Pihak kecamatan juga penting untuk dilibatkan sebagai pembina.
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Bab III 

Penutup

Seminar yang dilakukan selama dua hari ini merupakan forum diseminasi hasil riset yang dilakukan 
di Kabupaten Wonosobo-Jawa Tengah, Kabupaten Gunungkidul-Yogyakarta dan Kabupaten 
Bantaeng Sulawesi Selatan. Dalam program IRE-CCES yang didukung HIVOS bertajuk “Mendorong 
Tata Kelola Desa yang Mandiri, Berdaulat dan Demokratis”, kegiatan riset dan diseminasi riset 
ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini kabupaten dan 
desa mulai dari kebijakan yang dihasilkan tentang desa hingga melihat kondisi terkini desa mulai 
dari aspek pengelolaan desa hingga kondisi kelompok rentan yang ada di desa. Secara khusus, 
program ini juga melihat kondisi kelompok rentang yang ada di desa. Mengapa? Program ini ingin 
memastikan bahwa UU Desa memberi manfaat kepada kelompok rentan yang ada di desa, tidak 
hanya pada elit desa semata.

Pasca seminar hasil riset, tahapan berikutnya adalah menyiapkan instrumen atau alat bantu untuk 
memudahkan pelaksanaan UU Desa. Dalam seminar hasil riset, salah satu instrumen yang sudah di-
launching adalah web interaktif dan aplikasi interaktif bernama DESAKITA.ID yang berisi pengetahuan 
terkait UU Desa. Aplikasi ini bisa diunduh di google play. Instrumen lain yang dikembangkan 
adalah film, buku saku, modul, leaflet dan stand banner. Film pendek berisi tentang pentingnya 
musyawarah desa yang peka terhadap keberadaan, kepentingan dan kebutuhan kelompok rentan. 
Buku saku berisi tentang pelembagaan demokrasi melalui forum musyawarah desa. Adapun modul 
mengupas perihal kewenangan dan perencanaan desa-kabupaten. Sementara leaflet berisi tentang 
alur pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan stand banner mengampanyekan tentang 
kerjasama antar desa.

Instrumen atau alat bantu pelaksanaan UU Desa ini akan digunakan untuk bahan pendampingan 
di desa dan kabupaten. Program IRE-CCES dengan dukungan HIVOS ini juga akan melakukan 
pendampingan di Kab. Gunungkidul-Yogyakarta dan Kab. Bantaeng-Sulawesi Selatan. Setiap kabupaten 
akan dipilih dua desa yang akan didampingi secara intensif. Dalam proses pendampingan ini, ada 
satu koordinator kabupaten dan dua fasilitator desa. Mereka akan berperan sebagai intermediary 
agent yang menghubungkan desa dan kabupaten serta tim program IRE-CCES. 

Pasca pendampingan akan dilakukan kegiatan seminar sebagai arena diseminasi pengalaman 
melakukan pendampingan dan mengkampanyekan instrumen yang dipakai dalam proses 
pendampingan tersebut. Harapannya, metode pendampingan dan instrumen yang dipakai dalam 
pendampingan bisa dimanfaatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi atau 

kabupaten dalam upaya memajukan desa. 
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PENJELASAN ATAS  
PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN 

TRANSMIGRASI  
NOMOR 1,2,3,4 dan 5 TAHUN 2015 

DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UU DESA 

PRODUK HUKUM PERMEN DESA, PDT DAN 
TRANSMIGRASI 

 
PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015 

PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

 
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

 
PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015 

PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA 

 

PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015 
PENDAMPINGAN DESA 

PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015 
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN 

PEMBUBARAN BUM DESA 

PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015 
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015 
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PERMENDESA NO 1 TAHUN 2015 
PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

3 

SUBSTANSI PENGATURAN PERMENDESA 
NOMOR 1 TAHUN 2015 

1. KETENTUAN UMUM 

2. KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL 

3. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

4. TAHAP DAN TATACARA 

5. PUNGUTAN DESA 

6. PENETAPAN KEWENANGAN DESA 

7. KETENTUAN PENUTUP 
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1. Sistem organisasi perangkat Desa; 
2. Sistem organisasi masyarakat adat;  
3. Pembinaan kelembagaan masyarakat;  
4. Pembinaan lembaga dan hukum adat;  
5. Pengelolaan tanah kas Desa; 
6. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang 

menggunakan sebutan setempat; 
7. Pengelolaan tanah bengkok;  
8. Pengelolaan tanah pecatu; 
9. Pengelolaan tanah titisara; dan  
10.Pengembangan peran masyarakat Desa  
 

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  

RUANG LINGKUP 

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, 
menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul. 

5 

1. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat 
adat;  

2. Pranata hukum adat;  
3. Pemilikan hak tradisional;  
4. Pengelolaan tanah kas Desa adat;  
5. Pengelolaan tanah ulayat;  
6. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;  
7. Pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa 

adat; dan  
8. Masa jabatan kepala Desa adat. 

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA 
ADAT MELIPUTI : 

6 
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KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 
MELIPUTI: 

BIDANG 
PEMERINTAHAN DESA  

PEMBANGUNAN DESA 

KEMASYARAKATAN 
DESA 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA  

7 

Bupati/walikota melakukan pengkajian untuk 
identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan  
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa 
dengan cara : 
a) Inventarisasi daftar kegiatan yang ditangani oleh 

SKPD 
b) Identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerinatahn 

dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh desa 
c) Membentuk tim pengkajian dan inventarisasi 

TAHAP DAN TATACARA 

8 

PUNGUTAN DESA 

Desa dialarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi 
yang diberikan kepada masyarakat desa, yang meliputi : 

1. Surat pengantar 

2. Surat rekomendasi 

3. Surat keterangan 

Desa berwenang melalukan pungutan atas jasa usaha seperti: 

1. Pemandian umum 

2. Wisata desa 

3. Pasar desa 

4. Tambahan perahu 

5. Keramba ikan 

6. Pelelangan ikan 
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PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015 
PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA 

10 

SUBSTANSI PENGATURAN PERMENDESA 
NOMOR 2 TAHUN 2015 

1. KETENTUAN UMUM 

2. TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA 

3. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN  

4. HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS  

5. KETENTUAN PENUTUP 

11 

MUSYAWARAH DESA 

1. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis.  

2. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil 
keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk 
kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara 
Kesepakatan Musyawarah Desa yang di tandatangani 
oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala 
Desa.  

 

12 
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TATA CARA MUSYAWARAH DESA 

1. Perencanaan Kegiatan  
2. Penyusunan Bahan Pembahasan  
3. Pembentukan dan Penetapan Panitia  
4. Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat dan 

Sarana/Prasarana 
5. Penyiapan Dana 
6. Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan  
7. Pengundangan Peserta, Undangan, dan Pendamping  

 
 

 

13 

1. Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musyawarah 

Desa  

2. Pendaftaraan Peserta 

3. Penjelasan Susunan Acara 

4. Penundaan Kegiatan  

5. Penjelasan Materi Pembicaraan 

 

TATA CARA PENYELENGGARAAN 
MUSYAWARAH DESA 

14 

1. Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar permusyawaratan Desa 
berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata 
Tertib Musyawarah Desa. 

2. Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh 
menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat 
strategis. 

3. Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda 
Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah 
Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang 
yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan 
yang menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan 
tindakan yang bertentangan dengan hukum.  

4. Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat 
menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang 
berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta 
Musyawarah Desa.  

 

TATA CARA PERMUSYAWARATAN 

15 

1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada 
dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk 
mufakat.  

2. Dalam hal cara pengambilan keputusan tidak terpenuhi, 
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

3. Tata Cara Penetapan Keputusan 
4. Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa 
5. Penyelesaian Perselisihan 
6. Hal-hal yang bersifat strategis 
 

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

16 

PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015 
PENDAMPINGAN DESA 

17 

 

1. KETENTUAN UMUM 

2. TUGAS PENDAMPING 

3. MANAJEMEN PENDAMPINGAN DESA  

4. PENDANAAN  

5. KETENTUAN PERALIHAN  

6. KETENTUAN PENUTUP 

 

 

 

SUBSTANSI PENGATURAN PERMENDESA 
NOMOR 3 TAHUN 2015 

18 
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Tujuan pendampingan Desa meliputi: 
a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas 

pemerintahan desa dan pembangunan Desa; 
b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi 

masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang 
partisipatif; 

c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa 
antarsektor;  dan 

d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.  

 

TUJUAN PENDAMPINGAN DESA 

19 

Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi: 
a. Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara 

berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;  
b. Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan 

yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB 
Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan  

c. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah 
daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan 
upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui 
pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, 
termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan 
manajemen. 

RUANG LINGKUP PENDAMPINGAN DESA 

20 

PENDAMPING DESA 

Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang 
terdiri atas: 
a. tenaga pendamping profesional; 
b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa berkedudukan di 

desa; dan/atau 
c. pihak ketiga.  
 
Tenaga pendamping profesional terdiri atas: 
a. pendamping Desa berkedudukan di kecamatan 
b. pendamping Teknis berkedudukan di kabupaten; dan  
c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di 

pusat dan propinsi. 
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1. Pendamping Desa 
 Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan 

pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa 
2.  Pendamping Teknis 
 Pendamping Teknis bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan sektoral. 
3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat 
 Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan 

teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan 
peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi. 

4. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 
 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya 
gotong royong. 

5. Pihak Ketiga 
 Pihak ketiga harus melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam 

hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program 
kerja sama. 

 

TUGAS DAN FUNGSI PENDAMPING DESA 

22 

 
MANAJEMEN PENDAMPINGAN DESA 

 
1. Rekrutmen Pendamping Desa, Pendamping Teknis dan Tenaga Ahli 

Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara terbuka. Rekrutmen 
dilaksanakan di daerah dan ditetapkan oleh Menteri. 

2. Tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang 
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Sertifikasi kompetensi diterapkan 
secara bertahap. 

3. Pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan 
masyarakat diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk 
pelatihan. 

4. Pendamping melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja. Pihak 
pemberi kerja adalah pemerintah melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 
Kontrak kerja memuat hak dan kewajiban pendamping dalam pelaksanaan 
pekerjaan. 

5. pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan 
masyarakat diberlakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan secara 
berjenjang.  

6. Pemerintah Desa mengadakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 
melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Desa. 

23 

 
PENDANAAN PENDAMPINGAN DESA 

 • Sumber pendanaan terhadap pendampingan Desa berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten. 
 

• Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, tenaga Pendamping 
Profesional yang belum memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan 
oleh lembaga sertifikasi profesi masih tetap dapat menjalankan 
tugasnya selama dua (2) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini 
mulai berlaku 

24 
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PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015 
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN 

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) 

25 

SUBSTANSI PENGATURAN  
PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015 

1. KETENTUAN UMUM 

2. PENDIRIAN BUM DESA  

3. PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA 

4. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

5. KETENTUAN PERALIHAN 

6. KETENTUAN PENUTUP 
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PENDIRIAN BUM DESA 

 

MAKSUD 

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya 
menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi 
dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa 
dan/atau kerja sama antar-Desa. 
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TUJUAN 

a.  Meningkatkan perekonomian Desa; 
b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan   

Desa; 
c. Meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam  pengelolaan  potensi  

ekonomi Desa; 
d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau   

dengan pihak ketiga; 
e. Menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang  mendukung  

kebutuhan layanan umum warga; 
f.    Membuka lapangan kerja; 
g. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan   

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; 
dan 

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli 
Desa. 
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PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA 

 

BENTUK ORGANISASI 

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi: 
a.  Perseroan  Terbatas  sebagai  persekutuan  modal,  dibentuk    

berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan 
modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai 
dengan peraturan perundang- undangan tentang Perseroan 
Terbatas; dan 

b.  Lembaga  Keuangan  Mikro  dengan  andil  BUM  Desa  sebesar  
60  (enam puluh)  persen,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan  tentang lembaga keuangan mikro. 

29 

ORGANISASI PENGELOLA BUMDESA 

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi 
Pemerintahan Desa. 
(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM 

Desa terdiri dari: 
a.  Penasihat; 
b.  Pelaksana Operasional 
c.  Pengawas. 

(2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
menggunakan penyebutan nama setempat yang 
dilandasi semangat kekeluargaan dan 
kegotongroyongan. 

30 



28 Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional

 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

(1) Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan 
kriteria BUM Desa. 

(2) Gubernur  melakukan  sosialisasi,  bimbingan  teknis  
tentang  standar, 
prosedur,   dan   kriteria   pengelolaan   serta   
memfasilitasi   akselerasi pengembangan modal dan 
pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi. 

(3) Bupati/Walikota   melakukan   pembinaan,   pemantauan   
dan   evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan 
sumber daya manusia pengelola BUM Desa. 

31 

 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

(1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum   
Peraturan Menteri ini berlaku tetap dapat menjalankan 
kegiatannya. 

 
(2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan 
ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) 
tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku. 

32 

PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015 
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015 
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SUBSTANSI PENGATURAN PERMENDESA 
NOMOR 5 TAHUN 2015 

1.  KETENTUAN UMUM 
 

2. PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA 
 

3. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN 
DESA  

 
4. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA  
 

5. KETENTUAN PENUTUP  
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PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA 

 
1. Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan 

untuk mendanai pelaksanaan kewenangan 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 
berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. 

2. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

3. Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas 
belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah 
Desa. 

35 

 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK 

PEMBANGUNAN DESA 
 

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan 
untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan, melalui:  
a. Pemenuhan kebutuhan dasar; 
b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa; 
c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan 
d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. 
 

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud, meliputi:  
a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 
b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu;dan 

36 
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Lanjutan 

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud  
untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:  
a. Mendukung kedaulatan pangan;  
b. Mendukung kedaulatan energi;  
c.Mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan  
d. Mendukung pariwisata dan industri.  

 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK 

PEMBANGUNAN DESA 
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Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud  
didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan 
pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, 
yang diantaranya dapat meliputi:  
a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;  
b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;  
c. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;  
d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;  
e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;  
f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;  
g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;  
h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran 

untuk budidaya perikanan; dan  
i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.  

Lanjutan 

 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK 

PEMBANGUNAN DESA 
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Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam  
didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan 
pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, 
yang diantaranya dapat meliputi:  
a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:  
b. Komoditas tambang batuan  
c. Rumput laut;  
d. Hutan milik Desa; dan  
e. Pengelolaan sampah.  

 

Lanjutan 
 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK 
PEMBANGUNAN DESA 
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PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  DESA 
 

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN mencakup : 
a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; 
b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh 

BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa 
lainnya; 

c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa; 

d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal 
untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat 
Desa; 

e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih 
dan sehat; 

f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan 
Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan   

40 

Lanjutan 

  
g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:  

1. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; 
2. Kelompok Perempuan; 
3. Kelompok Tani; 
4. Kelompok Masyarakat Miskin; 
5. Kelompok Nelayan; 
6. Kelompok Pengrajin; 
7. Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak; 
8. Kelompok Pemuda; dan 
9. Kelompok Lain Sesuai Kondisi Desa. 

 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK 

PEMBANGUNAN DESA 
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TERIMA KASIH 
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Materi 2

Desa Membangun Indonesia
Indra Sakti Lubis

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

TRISAKTI DAN NAWACITA 
VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 

7 MISI 

Keamanan nasional yg mampu menjaga 
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian 
ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan 

mencerminkan kepribadian Indonesia 
sebagai negara kepulauan. 

Masyarakat maju, 
berkeimbangan dan 

demokratis 
berlandaskan negara 

hukum. 

Politik LN bebas 
aktif dan 

memperkuat jati 
diri sebagai negara 

maritim 

Kualitas hidup manusian 
Indonesia yg tinggi, maju 

dan sejahtera 

Bangsa berdaya 
saing 

Indonesia menjadi negara 
maritim yg mandiri, maju, kuat 
dan berbasiskan kepentingan 

nasional 

Masyarakat yg 
berkepribadian 

dalam kebudayaan. 

NAWACITA – 9 agenda prioritas 

Akan menghadirkan 
kembali negara untuk 
melindungi segenap 
bangsa dan memberi 

rasa aman pada 
seluruh WN 

Akan membuat 
Pemerintah tidak 
absen dg memba-
ngun tata kelola 
Pem. yg bersih, 
efektif, demo-

kratis dan 
terpercaya 

Akan membangun 
Indonesia dari 
pinggiran dg 

memperkuat daerah-
daerah dan desa dlm 

kerangka Negara 
Kesatuan 

Akan menolak 
Negara lemah 

dengan melalukan 
reformasi sistem 

penegakan hukum 
yang bebas korupsi, 

bermartabat dan 
terpercaya. 

Akan mening-katkan 
kuali-tas hidup manusia 

Indonesia melalui: 
Indonesia Pintar, 
Indonesia Sehat, 

Indonesia Kerja dan 
Indonesia Sejahtera 

Akan mening-katkan 
produktivitas rakyat 

dan daya saing di 
pasar internasional 

Akan 
mewujudkan 
kemandirian 
ekonomi dg 

menggerak-kan 
sektor-sektor 

strategis 
ekonomi 
domestik 

Akan 
melakuka
n revolusi 
karakter 
bangsa 

Akan memper-
teguh Kebhi-
nekaan dan 

memperkuat 
restorasi sosial. 

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK 
(12 program aksi-115 prioritas utama) 

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI  
(16 program aksi) 

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 
program aksi) 

1.Membangun 
wibawa politik 
LN dan 
mereposisi 
peran Indonesia 
dalam isu-isu 
global (4) 

2.Menguatkan 
sistem 
pertahanan 
negara (4) 

3.Membangun 
politik keamanan 
dan ketertiban 
masyarakat (8) 

4.Mewujudkan 
profesionalitas 
intelijen negara 
(7) 

5. Membangun 
keterbukaan 
informasi dan 
komunikasi publik 
(7) 

6.Mereformasi 
sistem dan 
kelembagaan 
demokrasi (6) 

7.Memperkuat 
politik 
desentralisasi dan 
otda (11) 

8.Mendedikasikan 
diri untuk 
memberdayakan 
desa (8) 

9. Melindungi dan 
memajukan hak-
hak masyarakat 
adat (6) 

10. Pemberda-yaan 
Perempuan dalam 
politik dan 
pembangunan (7) 

11. Mewujudkan 
sistem dan 
penegakan hukum 
yang berkeadilan 
(42) 

12. Menjalankan 
reformasi birokrasi 
dan pelayanan 
publik (5) 

1. Dedikasikan pembangunan 
kualitas SDM 

2. Membangun ke-daulatan 
pangan berbasis agribisnis 
kerakyatan 

3. Mendedikasikan program 
u/ mem-bangun daulat 
energi berbasis 
kepentingan nas.  

4. Untuk pengua-saan SDA 
melalui 7 langkah & mem-
bangun regulasi 
mewajibkan CSR &/atau 
saham u/ masyarakat lokal/ 
sekitar tambang, 
penguatan kapa-sitas 
pengusaha nasional 
(trmsuk penambang 
rakyat) dlm penge-lolaan 
tambang berkelanjutan. 

5. Membangun 
pemberdayaan 
buruh 

6.Membangun 
sektor 
keuangan 
berbasis 
nasional 

7.Penguatan 
investasi 
domestik 

8.Membangun 
penguatan 
kapasitas fiskal 
negara 

9.Membangun 
infrastruktur 

10. Membangun 
ekonomi maritim 

11. Penguatan 
sektor kehutanan 

12. Membangun tata 
ruang dan 
lingkungan 
berkelanjutan 

13.Membangun 
perimbangan 
pembangunan 
kawasan 

14.Membangun 
karakter dan 
potensi wisata 

15.Mengembangkan 
kapasitas 
perdagangan 
nasional 

16.Pengembangan 
industri 
manufaktur 

1.  Berkomitmen 
mewujudkan 

pendidikan sbg  
pembentuk karakter 

bangsa 

2.  Akan 
memperteguh 
kebhinekaan 

Indonesia dan 
memperkuat 

restorasi sosial 

3.  Akan 
membang

un jiwa 
bangsa 
melalui 

pemberda
yaan 

pemuda 
dan olah 

raga 
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Gambaran Kemiskinan di Indonesia
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Angka Kemiskinan Desa 2013-2014 (%) 

2014 2013

2013: 14,42% 

2014: 14,17% 

Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014 
(April 2014)

  Terdapat 10.985 desa/kelurahan (13,37%) tidak ada SD (termasuk MI).

  Terdapat 275 kecamatan (3,89%) tidak ada SLTP.

  Terdapat 816 kecamatan (11,54%) tidak ada SLTA.

  Sebanyak 117 kecamatan (1,65%) tidak tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu).

  Sebanyak 1.495 kecamatan (21,13%) tidak ada pasar dengan bangunan.

  Sebanyak 12.659 desa/kelurahan (15,40%) tidak ada keluarga pengguna listrik PLN.

  Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19%) tidak ada penerangan di jalan utama desa.

  Sebanyak 12.636 desa/kelurahan (15,73%) dari 80.337 desa/kelurahan yang sarana 
transportasinya darat, ternyata kondisi jalannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 
atau lebih sepanjang tahun

 teridentifikasi sebanyak 256 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara 
lain (desa/kelurahan terdepan), yaitu 60 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di 
Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di 
Papua.

 terdapat 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) yang berada di 77 pulau dari sebanyak 92 
pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005

Tipologi dan Pertambahan Jumlah Desa

Petern
akan

Perta
mban
gan

Perhut
anan

Perind
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n/
Jasa

Perlad
angan Pesisir Perke

bunan
Persa

wahan

2008 0.2 0.24 3.43 8.86 8.73 14.14 17.33 47.08
2011 0.29 0.45 3.4 9.75 12.92 15.11 17.63 40.45
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Sejak tahun 2005, perkembangan jumlah 
desa di Indonesia meningkat pesat. 
Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada 
tahun 2005 – 2008 yaitu sebesar 7,8% 

Urbanisasi Desa - Kota
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Perkotaan Perdesaan

Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan 2,18% pertahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 1% 
pertahun. Pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64% pertahun. 

1. Masih terbatasnya konektivitas antara desa-kota dan persebaran pusat pertumbuhan 
yang menyediakan pelayanan ekonomi dan sosial dengan desa-desa di sekitarnya;  

2. Masih rendahnya keterkaitan antarsektor dari hulu ke hilir yang dapat menciptakan 
diversifikasi kegiatan ekonomi di perdesaan serta memperkuat hubungan ekonomi antara 
kota dan desa;  

3. Belum optimalnya kerjasama antardaerah yang dapat mendorong terjadinya 
peningkatan keterkaitan antara desa-kota dan antar daerah administrasi 
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Tugas dan fungsi Kementerian DPDTT
(pasal 2 dan 3 Perpres 12/2015)

 Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 1) pembangunan desa
dan kawasan perdesaan, 2) pemberdayaan masyarakat desa, 3) 
percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan 4) transmigrasi untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

 Fungsi

Selain menjalankan fungsi di internal kementerian, KDPDTT
menyelenggarakan fungsi a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan,
pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu,
pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman,
dan pengembangan kawasan transmigrasi, b) pengawasan dan pelaksanaan
tugas kementerian, c) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, d)
pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikandan pelatihan, serta
pengelolaan informasi

Susunan Organisasi
(pasal 4 Perpres No. 12/2015)

a. Sekretariat Jenderal; 

b. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

c. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan; 

d. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu; 

e. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal; 

f. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; 

g. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi; 

h. Inspektorat Jenderal; 

i. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi; 

j. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan; 

k. Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal; 

l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah; 

m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan 

n. Staf Ahli Bidang Hukum. 

FOKUS DAN LOKUS PRIORITAS
Fokus Prioritas 

1. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
ekonomi, koneksitas dan transportasi, telekomunikasi dan informasi, infrastruktur energi

2. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

3. Pengembangan kawasan-kawasan khusus dan pertumbuhan

4. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa tertinggal

Lokus Prioritas

1. Desa-desa tertinggal diseluruh Indonesia

2. Desa-desa dan kawasan pedesaan di perbatasan, pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil

3. Desa-desa rawan bencana alam, sosial dan konflik diseluruh Indonesia

4. Kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia Bagian Tengah dan 
Timur

9 

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Permendesa No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Permendesa No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Permendesa No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa

Permendesa No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Permendesa No. 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2015

Sinergi dalam pembiayaan desa
UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah

 Pasal 285 ayat 2 dan Pasal 294 ayat 3

Dana Desa sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat
dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat
Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan
undang-undang mengenai Desa.

 Pasal 372 UU

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menugaskan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa, dengan pengaturan
untuk pendanaan urusan Pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat
dibebankan kepada APBN, sedangkan urusan Pemerintahan yang ditugaskan oleh
Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dibebankan kepada APBD Provinsi/Kab/Kota.

Pendapatan Desa
(pasal 72 UU No. 6/2014)

 Pendapatan asli Desa.

 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab/kota paling sedikit 10% dari pajak
dan retribusi daerah.

 ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dalam APBD
setelah dikurangi DAK.

 Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan ADD dimaksud, Pemerintah dapat
melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

 Besaran alokasi APBN yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan
di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap, yang dihitung berdasarkan
jumlah desa dan dialokasikan dgn memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
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Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kab/Kota
(pasal 73 UU No. 6/2014)

 Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan
keuangan yg bersumber dari APBD kepada Desa

 Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus

 Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan

 Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan
pengelolaannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dalam rangka
percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pembinaan dan Pengawasan
(pasal 112 UU No. 6/2014)

 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan
kepada perangkat daerah

 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa dengan : a.
Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi, dan
pertanian masyarakat desa, b) meningkatkan kualitas pemerintahan
dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan,
dan d) mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah
ada di masyarakat desa.

 Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang dimaksud
dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sasaran Pembangunan Kemendesa
 Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya

jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri
sedikitnya 2.000 desa

 Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk
mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten dengan target
outcome sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 
persen;

2. Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 
persen; dan

3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata 
sebesar 69,59 

 Sasaran pembangunan bidang ketransmigrasian tahun 2015-2019 adalah:

1. Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman
(SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan
hasil pertanian/ perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional, dan 

2. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan
dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan.

Terima Kasih
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PENGUATAN KAPASITAS  
AKTOR DESA 

Dalam “Pelembagaan Demokratisasi Desa” dan 
“Kewenangan dan Perencanaan Desa” 

Diimplementasikan oleh IRE dan CCES
Didukung oleh

HIVOS Foundation

RASIONAL
 Implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa segera diterapkan. Kesiapan

berbagai pihak menjadi isu yang paling urgen, mengingat pemahaman tentang
UU itu sendiri masih sangat terbatas dan juga dukungan regulasi pada tingkat
daerah masih belum semuanya terpenuhi.

 Pemahaman yang harus diterjemahkan dari kebijakan dengan fakta di lapangan
membentuk kesenjangan yang beragam.

 Selama ini kelompok-kelompok rentan dan marginal di desa belum banyak
terlibat dalam proses pembangunan, baik dari sisi pengambilan keputusan
maupun menerima manfaatnya secara nyata.

 Pendampingan dan asistensi teknis dilakukan untuk ikut andil mengurangi
kesenjangan pemahaman di atas.

 Pendampingan dan asistensi teknis difokuskan pada pelembagaan
demokratisasi di desa serta memperjelas kewenangan desa dan perencanaan
desa.

RASIONAL
PENELITI

AN

PENYUSUNA
N

INSTRUMEN

PENDAMPI
NGAN & 

ASISTENSI 
TEKNIS

REVISI 
INSTRUME

N

REPLIKASI

TUJUAN
 Meningkatkan kapasitas aktor-aktor desa

 Mendorong munculnya kader lokal sebagai agen perubahan

 Mendorong lahirnya payung hukum bagi desa di tingkat Kabupaten

 Mengembangkan kapasitas SKPD terkait menjalankan peran supervisi
kepada Desa

 Meningkatkan kualitas instrumen peningkatan kapasitas berdasarkan
praktek lapangan

KELUARAN
 Adanya tim kerja desa dan tim teknis Kabupaten

 Munculnya kader lokal potensial yang berperan menjadi fasilitator
lokal/organik desa

 Rancangan Perdes dan Rancangan Perbup

 Pemahaman tim kerja desa akan musdes meningkat

 Pemahaman tim teknis akan peran supervisi Kabupaten meningkat

 Pemahaman tim kerja desa akan perencanaan dan penganggaran meningkat

 Adanya feedback terhadap instrumen yang dipraktekkan (Kabupaten dan
Desa)

OUTCOME
Kader lokal dapat mereplikasi kegiatan yang sama di

kemudian hari

Keterlibatan aktif kelompok rentan/marginal di dalam
musdes

Keterlibatan aktif kelompok rentan/marginal dalam
perencanaan dan penganggaran

 Instrumen dapat digunakan ditempat lain. 

Materi 3
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IMPACT
Desa lebih percaya diri untuk merencanakan

daerahnya sendiri berdasarkan kapasitas dan potensi
yang ada.

 Inovasi-inovasi tata kelola dan upaya peningkatan
kesejahteraan berkembang

Munculnya agen perubahan baru di desa

Munculnya aktor dari kelompok rentan di desa

PENDEKATAN DAN STRATEGI
 Pendekatan dan strategi yang digunakan berbeda antara Desa

dan Kabupaten.

 Di kabupaten program ini mendampingi dan memberi asistensi
kepada tim teknis, di desa melalui peningkatan kapasitas kader
desa yang diharapkan menjadi agen perubahan “baru”. 

 Identifikasi calon tim teknis melalui pimpinan SKPD terkait dan
bagian organisasi Pemerintah Kabupaten

 Identifikasi kader desa melalui diskusi bersama aktor-aktor desa, 
termasuk kepala desa, BPD dan tokoh-tokoh lain serta masukan
dari kelompok rentan  

PENDEKATAN DAN 
STRATEGI

Koordinator kabupaten memberikan pendampingan
dan asistensi kepada tim teknis Kabupaten

Fasilitator program di desa meningkatkan kapasitas
kader desa yang mamfasilitasi tim kerja desa. Tim kerja
desa terdiri dari unsur-unsur stakeholder desa,
termasuk kelompok rentan/marginal.

Pendampingan dan asistensi teknis menggunakan
instrumen yang dikembangkan berdasarkan studi dan
beberapa FGD sebelumnya.

CAKUPAN KEGIATAN
 Audiensi pihak-pihak

 Identifikasi:
 anggota tim teknis kabupaten
 Kader desa dan aktor-aktor/stakeholder Desa

 Diseminasi UU Desa dan Instrumen
 Lokakarya Kabupaten dan Desa

 Pendampingan dan Asistensi Teknis
 Pertemuan
 FGD
 Perumusan kebijakan

 Perumusan feedback/umpan balik

 Revisi Instrumen

ANALISIS RESIKO
KABUPATEN
Kesediaan SKPD dan Pembentukan Tim Teknis

Kabupaten

Ditetapkannya tim teknis melalui SK Bupati

Kesediaan anggota Tim Teknis terlibat aktif dalam
kegiatan ini

Kesediaan menggunakan instrumen program meskipun
belum ada panduan atau kepastian regulasi dari
Kementerian

ANALISIS RESIKO
RANAH DESA

 Ketepatan mendapatkan kader desa yang memenuhi
kualifikasi

 Kesediaan dan keaktifan aktor-aktor desa terlibat aktif
sebagai tim kerja desa

 Kesediaan aktor-aktor desa untuk bekerja bersama dalam
tim dengan keanggotaannya termasuk kelompok rentan

 Kesediaan menggunakan instrumen program meskipun
tidak/belum ada panduan yang baku dari Pemerintah
(Kabupaten/Pusat)
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Mendorong Terwujudnya Tata 
Kelola Pemerintahan Desa 

yang Berdaulat, Mandiri dan 
Demokratis 

Tim Peneliti IRE & CCES 

Konteks Penelitian 
Implikasi UU Desa 
• Desa memiliki kewenangan yang bersifat 

asal usul dan lokal berskala desa.  
• Desa memiliki kapasitas keuangan yang 

lebih kuat. 
• Desa memiliki kelembagan musdes yang 

secara substansi merupakan spirit 
partisipasi warga, inklusi dalam kebijakan 
dan secara umum demokratisasi desa.  

Konteks Penelitian 
Gaps Diskursus 
• Reproduksi pesimisme tentang 

ketakmampuan desa dalam mengelola 
keuangan 

• Wacana persiapan UU Desa didominasi 
bimtek tentang pengurusan administrasi-
keuangan desa 

• Isu peran kabupaten dalam fasilitasi desa 
dan isu demokratisasi desa terutama inklusi 
kelompok rentan cenderung terabaikan  
 

Lingkup Riset 
• Di level kabupaten. Riset ini berupaya mengkaji 

sejauhmana daerah telah memiliki dan 
mengembangkan instrumen baik dalam bentuk  
kebijakan, program atau kegiatan yang ditujukan 
untuk mendukung desa dalam melaksanakan UU 
Desa.  

 
• Di level desa.  

(1) Memetakan potensi serta permasalahan desa 
dalam menjalankan UU Desa menuju desa yang 
berdaulat, demokratis dan mandiri 

(2) Mengkaji fasilitasi pemerintah desa bagi 
partisipasi kelompok rentan dalam praktik 
governance desa 
 
 

 
 

Metodologi 
• Daerah studi: 3 kabupaten yang dikenal 

memiliki indikasi positif dalam menyusun 
kebijakan dan program/kegiatan untuk desa.  

• Tiga desa di tiap kabupaten, yakni 
Gunungkidul (DIY), Wonosobo (Jawa Tengah), 
dan Bantaeng (Sulawesi Selatan). Pemilihan 
desa dilakukan dengan diskusi stakeholders 
pemerintah dan CSOs. 

• Pengumpulan data dilakukan dengan interviu, 
observasi, dan FGD di desa dengan kategori 
“baik, sedang dan kurang”; analisis dokumen 
kebijakan. 
 

TEMUAN-TEMUAN RISET 

Materi 4
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Ranah Kabupaten di Bantaeng  
• Visi dan kebijakan bupati tentang desa 

mandiri: penguatan perencanaan, BUMDes, 
akses ke layanan publik, dan infrastruktur desa 

• Praktik baik peninggalan program ACCESS II 
berlanjut dengan baik: BUM Desa, RPJM Desa, 
desain pelibatan perempuan dalam 
musrenbangdes 

• Kebijakan turunan untuk merespon UU Desa 
belum ada i.e. perbub kewenangan desa 
 

Ranah Desa di Bantaeng 
• Kepemimpinan desa menjadi penentu.  
• Masih ada ketergantungan warga pada tokoh 

untuk menyuarakan aspirasi. 
• Pelibatan perempuan sudah, namun 

kelompok rentan seperti manula dan difable 
belum. 

• Kehadiran kelompok rentan masih kurang 
berkorelasi dengan masuknya suara sebaga 
prioritas 

• Partisipasi di perencanaan relatif cukup baik, 
namun penganggaran masih cenderung elitis. 

Ranah Kabupaten di Wonosobo 
• Sosialisasi UU Desa dengan tindak lanjut sbb: 

1. Sekolah pembaharuan desa, pilot program 
penyusunan RPJM Desa di 2 desa 

2. Penguatan kapasitas 50 PNS yang akan 
memberikan asistensi teknis kepada desa 

3. Didahului pelatihan penggalian potensi 
desa (25 desa) pada 2013, dan 
pendampingan (16 desa) tahun 2014; 
namun belum ada BUMDes yang berdiri 

4. Adanya Peraturan Bupati tentang Dana 
Transfer Desa dan Penghasilan Tetap 
Kepala Desa dan Perangkat Desa 

 

Ranah Desa di Wonosobo 
• Musdes tentang BUMDes untuk membahas sumber air 

bersih dilaksanakan dengan mengundang semua 
penerima manfaat.  

• Desa memiliki mobil station dimanfaatkan sebagai 
ambulans desa dan menjadi kendaraan untuk urusan 
pelayanan publik. 

• Desa membuka diri terhadap data dan informasi 
program pembangunan, namun warga lebih nyaman 
menanyakan pada pengurus RT dan membahas di 
forum informal seperti pengajian RT.  

• Perempuan yang terbatas terlibat di pertemuan level 
dusun, tidak bisa mengakses keterbukaan di level desa 
tersebut. 

Ranah Desa di Wonosobo 
• Secara umum warga miskin dan marjinal tidak 

mengalami diskriminasi dalam proses 
pembangunan desa dan pelayanan publik 
desa.  

• Desa tidak membebani warga kelompok 
rentan dengan iuran sosial/desa 

• Partisipasi kelompok rentan dalam 
musrenbangdes masih kurang; mereka 
sebatas sebagai penerima program 

• Program desa untuk kelompok difable belum 
tampak 

 
 
 
 

Ranah Kabupaten di Gunungkidul 
• Sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala 

Desa dan Perangkat Desa 
• Penerbitan Peraturan Bupati (Perbub): 

– No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Monografi Desa 
– No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Upacara Pemberangkatan Jenazah Kepala 

Desa dan Perangkat Desa. 
– No. 17 Tahun 2014 tentang Hari Kerja dan Jam Kantor Desa  
– No. 19 Tahun 2014 tentang Hak Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
– No. 23 Tahun 2014 tentang Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

kepada Desa. 
– No. 41 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa 
– No. 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 

2015. 
– No. 58 Tahun 2014 tentang Besaran Siltap Kades dan Perangkat Desa Tahun 

Anggaran 2015 
– No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 
– No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada 

Desa untuk Pembangunan Pedukuhan. 
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Ranah Kabupaten di Gunungkidul 
• Penetapan Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Produk Hukum 

Desa 
• Finalisasi Raperbub tentang Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa di Desa 
• Draft Perda tentang Perangkat Desa (Prolegda 2015) 
• Penyusunan Raperda Pengelolaan Keuangan Desa (Prolegda 

2015) 
• Penyusunan draft Perbub tetang Pedoman Pelaksanaan 

Pengelolaan Keuangan Desa 
• Penyusunan Draft Raperbub tentang Pengelolaan Barang 

Milik Desa 
• Penyempurnaan Sistem Informasi Keuangan Desa 

(SIKUDES) 
 

Ranah Desa di Gunungkidul 
• Desa studi telah melakukan penyesuaian dengan 

struktur organisasi pemerintahan desa sesuai 
dengan PP 43/2014 

• BPD aktif himpun keluhan dan usulan warga 
melalui hearing yang akan dibahas di pemerintah 
desa 

• Pemerintah desa menggratiskan biaya pelayanan 
kependudukan dan catatan sipil 

• Informasi publik terkait perencanaan 
disampaikan melalui pemangku kewilayahan 
terutama kepala dukuh 

Ranah Desa di Gunungkidul 

• Kelompok difabel sudah mulai dilibatkan 
dalam musyawarah dari dari tingkat dusun, 
desa, sampai tingkat kecamatan.  

• Pengembangan aset belum dipandu oleh 
agenda setting yang jelas: berdiri karena 
loba desa, tawaran pihak ketiga, dll. 
 

Rekomendasi 
Desa-desa studi meskipun terbatas, telah berupaya untuk 
memperbaiki tatakelola pemerintahan, pembangunan, 
pemberdayan dan sosial kemasyarakatan. Namun perlu 
panduan lebih lanjut dari daerah 
• Urgen bagi daerah untuk menerbitkan Peraturan Bupati 

tentang Daftar Kewenangan Desa.  
• Daerah penting menataulang mekanisme dan prosedur 

perencanaan daerah dan perencanaan desa  
• Daerah juga penting untuk mengembangkan instrumen-

instrumen seperti panduan mereviu/penyusunan RPJM 
Desa, RKP Desa, dan APB Desa. 

• Instrumen lainnya adalah panduan dan pendampingan 
untuk pengembangan demokratisasi desa melalui 
pelembagaan Musyawarah Desa 
 

Rekomendasi 
Mendorong pemerintah kabupaten/kota 
mengembangkan kebijakan daerah dan desa  yang 
berpihak kepada kelompok rentan.   

– Identifikasi dan pendataan kelompok marjinal 
dan rentan di desa.  

– Peningkatan kapasitas untuk kelompok marjinal 
dan rentan di desa agar mampu terlibat dalam 
kegiatan pemerintahan, pembangunan, sosial 
dan pemberdayaan masyarakat.  
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Materi 5

PEMAHAMAN PERAN PEMDES

DESA :adalah struktur pemerintahan yg
paling bawah yg sangat strategis
karena Desa/pemdes adalah
bersinggungan langsung dengan
Masyarakat sehingga peran
pemerintah Desa adalah sangat
penting :

.

pemerintah
pentingpentingpentingpentingpentingpentingpentingpentingpentingpentingpentingpentingpenting
pemerintah
pentingpentingpentingpentingpentingpentingpenting

Desa adalah merupakan pusat
pertumbuhan

Lanjutan 
Peran Desa/pemerintah Desa belum mampu :

 Menemu kenali masalah,
potensi, Kelemahan, peluang
dan ancaman di tingkat Desa

 Menggali gagasan untuk
membangun sebuah mimpi (VISI)

 Menyusun strategi untuk
menggapai mimpi ( Misi )

REFORMASAI MENTAL (ala jokowi)

Kepala Desa dengan beban pilihan 
yang masih sistem politik uang.

Perangkat Desa, BPD, Lembaga 
masyarakat ( menunggu perintah 
sang kepala Desa )

TIDAK KONSISTEN
 Perangkat Desa walaupun sudah ada 

RPJMDESA tidak konsisten karena 
adanya Musrenbangdesa masyarakat 
memberikan tekanan kepada 
pemerintah Desa .

 Masyarakat kadang mengusulkan sesuai 
dengan keinginan bukan pada 
kebutuhan.

 Sehingga visi ini di kesampingkan 
karena dorongan masyarakat yng blm 
memahami Visi kedepan

Awal kebangkitan

Keprihatinan warga masyarakat ttg
kesulitan akan air bersih. Setiap musim
kemarau mengalami kekurangan air 
bersih, bahkan per kk 1 s/d 5 tengki
per bulan @ Rp. 100.000 (pasca 
gempa )
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lanjutan

Keprihatinan ttg PAD Desa Bleberan yg
rata – rata per tahun kurang dari
Rp.1.000.000

Permasalahan masyarakat akan lembaga
mikro keuangan

Lanjutan

Semangat tinggi utk dapat Mencapai Visi
Desa Bleberan

PROSES PENYUSUNAN 
RPJMDESA
 SAYA MEMBUAT KONSEP :

POTENSI/KEKUATAN , KELEMAHAN, PELUANG DAN 
ANCAMAN 

 MEMBUAT TIM KECIL :

Untuk menguarai/ mencari ttng kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman

 DISKUSI BERSAMA LEMBAGA DESA ( TERBATAS )

Mendiskusikan tentang konsep dari tim kecil apakah 
ada tamabahann dan pengurangan

Lanjutan :
DARI HASIL DISKUSI KITA MENCOBA 

MEMBUAT VISI dan MISI

KITA DISKUSIKAN BERSAMA LEMBAGA KESELURUHAN 
BPD, LPMD

PENYUSUNAN RPJMDESA
Pembentukan tim penyusun rpjmdesa

SOSIALISAI

KEKUATAN KELEMAHAN

ANCAMANPELUANG

Membangun inspirasi
dan memberikan

inspirasi pada yang
lain
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IDENTIFIKASI MITRA 
PERUBAHAN 

Pikirkan siapa saja PIHAK-PIHAK 
yang bisa membantu mewujudkan 

Impian Anda…………….. 

 

Yg di depan berani berkorban 

Pengelolaan Wisata Alam

PEMBAGIAN SHU

Besarnya bagi hasil usaha BUMDes
setiap tahun dipergunakan untuk :
 pemupukan modal usaha : 30 %

 pendapatan asli Desa       : 20 %

 Pengembangan potensi : 20 %

 pendidikan pelatihan pengurus :  5 %

 Tunjangan pengurus : 10 %

 Dana cadangan : 10 %

 Dana social :   5 %

PENDAPATAN BUMDes

Tahu
n

Pendapatan Biaya
oprasional

Dana Pemupukan
mudan & cadangan

PAD

2007 84,643,520 36,235,944 44,288,376 0

2008 117,838,650 42,361,404.5 51,775,050.25 4,740,439

2009 110,494,340 38,705,853.5 47,307,496.5 4,896,208

2010 122.500.000 41,090,683.5 50,221,946.5 4,213,000

2011 117.802.2000 99.002.277 47,120,800 3.759.944

HASIL USAHA BUMDES TH 2012

 Desa wisata           : Rp. 1.096.010.600 
 

 Biaya  oprsnl, pemb & LL    : Rp.     774.565.580 
 

 SHU                : Rp.    321,445,020 

PEMBAGIAN SHU 2012
321.445.020

Pemupukan Modal 30% 96.433.506

PAD Desa 20% 64.289.004

Pengembangan potensi 20% 64.289.004

Dana Pengurus BUMDes 10% 32.144.542

Dana Cadangan 10% 32.144.542

Dana pendidikan 5% 16.072.251

Dana Religi dan sosial 5% 16.072.251
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HASIL USAHA BUMDES TH 2013

 Desa wisata          : Rp.      974.739.900 
 Pengelolaan air bersih      : Rp.      105.167.000 
 Ued Sp                : Rp.            230.000 
 Jumlah                : Rp. 1,084.856.900 

 
 Biaya  oprsnl, pemb & LL  : Rp.    874.554.054 
 SHU                   : Rp.    210.302.784 

Pengelolaan Rp

PEMBAGIAN SHU 2013
SHU 210,302,784
Pemupukan Modal 15% 31,545,418

PAD Desa 25% 52,575,696

Pengembangan potensi 25% 52,575,696

Dana Pengurus BUMDes 15% 31,545,418

Dana Cadangan 5 % 10,515,139

Dana pendidikan 5% 10,515,139

Dana Religi dan sosial 10% 21,030,278

LAPORAN LABA/RUGI 

No. PENDAPATAN Rp. No. BIAYA Rp.  

1. PENDAPATAN UNIT WISATA        
1.242.799.131  1. BIAYA UNIT WISATA         883.969.878  

2. PENDAPATAN UNIT PAB           
144.331.900  2. BIAYA UNIT PAB           94.916.400  

3. PENDAPATAN  UNIT UED-SP                    
681.370  3. BIAYA UNIT UED SP                 398.000  

4. Pendapatan lain  4. Biaya Listrik           10.132.440  

   5. Biaya Konsumsi              1.861.000  

   6. Biaya Transpot              1.805.000  

   7. Biaya ATK                 410.300  

      

      

    Hasil Usaha/Laba         394.319.383  

      

 Jumlah Pendapatan        
1.387.812.401   Jumlah Biaya     1.387.812.401  

DESA BLEBERAN 

PER 31 DESEMBER 2014 

NERACA 
No. AKTIVA Rp. No. PASIVA Rp.  

1. Kas              
44.445.486  1. Utang pihak III  

2. Simpanan di Bank           
305.919.550  2. Titipan  

3. Piutang  3. SHU berupa Inventaris          
692.985.038  

4. Titipan  4. SHU th 2012 ( Cadangan )           
23.609.562  

5. Inventaris           
814.150.438  5. SHU th 2013 belum dibagi           

53.601.491  

6. Susutan Inventaris  6. SHU th 2014 berupa inventaris         
121.165.400  

7. Harta Tetap     

      

    Hasil Usaha         
273.153.983  

      

 Jumlah Aktiva        
1.164.515.474   Jumlah Pasiva     

1.164.515.474  

PEMBAGIAN SHU 2014
SHU 273,153,983
Pemupukan Modal 15% 40,973,097,45

PAD Desa 25% 68,288,495,75

Pengembangan potensi 25% 68,288,495,75

Dana Pengurus BUMDes 15% 40,973,097,45

Dana Cadangan 5 % 13,657,699,15

Dana pendidikan 5% 13,657,699,15

Dana Religi dan sosial 10% 27,315,398,30

DAMPAK PERKEMBANGAN 
BUMDES

No Karyawan Jumlah orang

1 Karyawan bumdes 6
2 Karywan unit usaha

Ued –sp
3

3 Karyawan unit usaha
PAB

6

4 Karyawan Unit usaha
Wisata

81 org
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Lanjutan.

 Dampak perekonomian masyarakat :

 Jumlah warung yg menempati lokasi wisata 52 warung

 Jumlah kelompok industri : 9 klp

 Jumlah kelompok Kuliner : 6 klp

 Jumlah home stay : 25 home stay

 Kontribusi ke 11 Padukuhan : 4.000.000/th

Untuk Meraih Mimpi ..…
 Buang ‘jauh-jauh’ RASA MALU

 Singkirkan keraguan-raguan dalam “keranjang sampah”
 Beranilah ‘keluar’ dari “ ZONA NYAMAN” dan rutinitas

 Segera Dimulai !!!

Semua orang ingin 
SUKSES, tapi takut 
GAGAL.

•Tidak ada orang yang 
belajar sepeda tidak 
jatuh. GAGAL adalah 
tangga menuju SUKSES MATUR NUWUN

CP. TRIHARJONO. 081328216842/087839033383 
PIN. 2BD87A40 

Outing & Motivation
Desa Wisata Bleberan
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Notulensi
Seminar dan Lokakarya Nasional

Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri, dan 
Demokratis

Yogyakarta, 29-30 April 2015

Sesi I 
29 April 2015; 08.30-12.00

Pembahasan: 
Presentasi dan Diskusi Hasil Riset “Menuju Desa Berdaulat, Mandiri dan Demokratis; Peta Prob-
lem dan Kapasitas Desa-Kabupaten”

Narasumber:
1. Ashari Cahyo Edi (Peneliti IRE dan Koordinator riset dan pengembangan instrumen)
2. Arie Sujito (Tim Ahli dan Peneliti Senior IRE Yogyakarta)
3. Dirjen Pengembangan Masyarakat dan Desa – Kemendesa/Staf Ahli Kemendesa

Menit Materi
09.23 Pembukaan oleh Riana

Riana, selaku pembawa acara, mengucapkan selamat datang kepada para peserta dan 
membacakan susunan acara yang akan berlangsung selama dua hari kedepan. Selan-
jutnya mempersilahkan Direktur IRE untuk memberikan kata sambutan.

09.24 Sambutan Direktur IRE

Bapak ibu tamu undangan yang kami muliakan selamat pagi Assalamu’alaikum 
warahmatullahi wabarkatuh. Salam sejahtera dari kami untuk kita semua. Yang 
terhormat bapak Indra dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 
bapak ibu dari pemerintah daerah di lingkungan DIY dan Jawa Tengah, bapak ibu 
kepala desa, rekan-rekan akti�s NGO, rekan-rekan perwakilan dari media, kami 
ucapkan selamat datang di Hotel Jayakarta dalam forum selama dua hari untuk sekali 
lagi kita membahas tentang desa. 

Desa sudah menjadi bagian kerja IRE. Sudah bertahun-tahun IRE melakukan akti-
�tas yang mendukung pembaharuan Desa. Mulai dari peningkatan kapasitas pada 
perangkat pemerintahan desa, kemudian pada warga masyarakat, dan pada waktu itu 
mendorong lahirnya RUU Desa yang disahkan pada akhir 2013 menjadi UU pada 
2014. Keberhasilan membuat payung regulasi tentang Desa di tingkat
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nasional tidak boleh berhenti pada lahirnya UU tersebut, kita harus mengawal im-
plementasi atau pelaksanaan UU tersebut. IRE juga telah banyak melakukan akti�tas 
mengawal implementasi UU tersebut seperti peningkatan kapasitas pada pemerinta-
han daerah dan pemerintahan desa. (Pengawalan) tersebut sekaligus sosialisasi dan 
memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah, desa, dan warga masyarakat 
desa tentang urgensi UU ini agar bermanfaat untuk (kemajuan) desa.

Mengapa harus dikawal? Kita harus akui bahwa keberadaan dari turunan UU terse-
but terdapat beberapa peraturan yang dirasa belum terhadap implementasi semangat 
UU Desa, sebut saja PP 43 atau PP 60 yang akan direvisi oleh Kementerian Desa. 
Hasil studi IRE sampai hari ini menunjukkan peta permasalahan terkait implementa-
si UU tersebut, misalnya yang pertama adalah belum siapnya pemerintah Kabupaten 
di dalam menentukan kewenangan desa. UU maupun PP memandatkan Kabupaten 
untuk membuat peraturan bupati tentang kewenangan desa, ternyat banyak Kabu-
paten di Indonesia belum menyusun perbub tentang kewenanangan Desa. Di sisi 
lain di tingkat Desa, belum (mengakar) pehamanan ide-ide pokok dari UU Desa. 
Tidak hanya itu, di kalangan akti�s NGO juga belum memahami UU ini secara utuh. 
Masih ada keraguan-keraguan yang harus kita jawab dengan pelbagai akti�tas untuk 
semakin menyebarluaskan (esensi) UU tersebut.

Oleh karena itu, Institute for Research and Empowerment (IRE) bersama Center for 
Civic Engagement and Studies (CCES) yang didukung oleh Hivos  menyusun pro-
gram untuk memperkuat kapasitas desa sekaligus mencari tools untuk memberikan 
pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam kepada siapa saja, kalangan 
pemerintah, akti�s sosial, kalangan media massa, dan masyarakat umum tengan UU 
Desa. Program ini didukung oleh Hivos. Dimulai dengan penelitian, kemudian kita 
merumuskan kira-kira tools apa dalam rangka untuk sosialisasi dan memperdalam 
pemahaman tentang UU Desa.

Ketika tools itu sudah disusun dan dilakukan perbaikan, juga dilakukan pemilihan 
beberapa desa yang akan dijadikan sebagai pilot project yang akan terus didamp-
ingi sebagai mitra bagi IRE dan CCES untuk dipantau sejauh mana perkembangan 
mereka di dalam implementasi UU Desa. Salah satu tools akan dilounching hari ini 
oleh direktur CCES, Imam Prakoso. Pak Imam akan menjelaskan cara kerja tools 
tersebut kepada kita untuk memahami UU Desa. Forum dua hari ini ini adalah shar-
ing pengalaman dan pengetahuan tentang implementasi UU Desa. Untuk itu, kami 
mengharapkan ibu dan bapak dapat berpartisipasi aktif di dalam proses lokakarya 
selama dua hari ini agar hasil dari lokakarya dapat menjadi bahan bagi kita bersama 
kerja-kerja kedepan dalam rangka mewujudkan  desa yang berdaulat, mandiri, dan 
demokratis.

Terimakasih kepada bapak Indra yang sudah bersedia hadir ke Jogja mewakili 
kementerian yang baru terbentuk dari pemerintahan Jokowi-JK yang sangat kita 
harapkan menjadi garda terdepan dalam perjuangan-perjuangan mewujudkan desa 
berdaulat, mandiri, dan demokratis. Kepada bapak ibu dan peserta undangan, IRE 
dan CCES berharap dapat aktif dalam setiap sesi. Saya kira itu pengantar awal dari 
saya mewakili IRE dan CCES. Selamat berdiskusi. Akhir kata, wassalamu’alaikum 
warahmatullahi wabarkatuh.



66 Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional

09.34 Feedback dari pembawa acara dan co�ee break

09.50 Pembukaan sesi I oleh Moderator; Sukasmanto

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarkatuh. Bapak ibu yang kami hormati. Kita 
memasuki sesi berikutnya, yaitu presentasi dan diskusi hasil riset yang bertema 
“Menuju Desa yang Berdaulat, Mandiri, dan Demokratis.” Kita juga akan mematakan 
problem dan kapasitas desa dan Kabupaten. 

Di depan kita sudah ada tiga narasumber. Narasumber di sebelah kiri Ashari Cahyo 
Edi, peneliti IRE dan koordinator riset dan pengembangan instumen di program ini. 
Di sebelah kanan saya Ari Sujito, tim ahli dan peneliti senior IRE. Dan di sebelah kiri 
saya pak Hendra Lubis, sta� ahli Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tert-
inggal RI. Saya sendiri Sukasmanto dari IRE yang akan menghantarkan presentasi 
dan diskusi pada sesi pertama.

Presentasi pertama akan disampaikan oleh pak Ashari yang akan mempresentasikan 
hasil riset IRE pada program ini. Kemudian presentasi kedua disampaikan oleh pak 
Ari Sujito yang mungkin bisa membingkai atau memberikan ide-ide baru terkait 
tema ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari pak Idra Lubis tentang 
bagaimana mendorong desa yang berdaulat, mandiri, dan demokratis. Setelah ketiga 
presentasi kita simak, selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi. Untuk waktu 
presentasi diusakan 20 menit, silahkan mas Ashari.

09.53 Pembicara 1 oleh Ashari Cahyo Edi, peneliti IRE 

Saya akan mempresentasikan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti yang 
disampaikan pak Kris (Krisdyatmiko, Direktur Eksekutif IRE), bahwa riset ini adalah 
peta awal untuk memahami gap dan untuk menyusun instrumen yang mendukung 
implementasi UU Desa. Riset ini didorong oleh konteks, yang pertama kita mema-
hami bahwa UU Desa membawa implikasi cukup fundamental. Satu sisi UU Desa 
ini memberikan kewenangan desa. Sisi lain, desa bukan lagi sub ordinat Kabupaten. 
Rasionalisasi asa itu kemudian muncul alokasi dana desa dengan jumlah yang sig-
ni�kan. Hal lain yang absen dari perdebatan ketika kami berdiskusi dengan perang-
kat desa di Flores Timur, Kabupaten Tuban, maupun juga di provensi-provensi yang 
lain, wacana yang selalu bergulir ialah soal keuangan. 

UU ini juga mengamanatkan demokratisasi desa. Upaya tersebut (demokratisasi 
desa) kurang kurang kuat. Melalui riset ini harapannya nanti kita bangun dan kita 
dukung desa mewujudkan demokratisiasi dan pengelolaan keuangan desa. Ketika 
demokratisasi kuat, tidak melulu soal bimtek (bimbingan teknis) atau soal ribet-ribet 
administrasi keuangan desa. Hal lain dari spirit penelitian ini adalah tentang inklusi 
kelompok marjinal dan atau inklusi kelompok rentan. Secara administratif atau 
kebijakan saya yakin dinas punya, tapi bagaimana desa dapat mengkontekstualisasi 
soal di�nisi, bagaimana melakukan pendataan, dan mengafermasi dari aspirasi atau 
kepentingan kelompok marjinal atau rentan. 
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Berangkat dari itu riset ini berupaya untuk melihat di level Kabupaten dan desa ten-
tang implementasi UU Desa. Ruang lingkup dari riset ini adalah di level Kabupaten 
kami hendak melihat dan mengkaji sajauh mana daerah telah mengimplementasi in-
strumen dalam mendukung UU Desa. Instumen ini bisa berbentuk program, kebija-
kan, dan kegiatan. Ini menjadi re�eksi kami bahwa berhasil tidaknya UU Desa tidak 
melulu tentang Desa, tapi perspektif yang kita bangun dari perspektif modernis yang 
melihat persoalan individu harus kita kritisi dan sejauh mana enabling atau fasilitasi 
di level Kabupaten setelah keluar PP atau permendagrinya.

Lalu, di level desa kita hendak melihat potensi dan permasalahan desa dalam men-
jalankan UU Desa yang berdaulat, demokratis, dan mandiri dari sisi pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan, dan sosial kemasyarakatan. Secara spesi�k riset ini 
juga ingin melihat sejauh mana a�rmasi dari pemerintah desa ketika UU ini sudah 
ada dalam perangkat dan aturan walau belum sempurna, terutama PP 43 dan PP 
60. Setidaknya sudah cukup memadai sebagai kebijakan awal bagi Kabupaten untuk 
memulai mempersiapkan diri mendampangi desa.  Terutama sejauh mana partisipasi 
kelompok rentan dalam praktik pemerintahan.

Dari segi metode riset ini kualitatif dengan daerah penelitian di Kabupaten Wono-
sobo, Gunung Kidul, dan Bantaeng. Kami memilih daerah tersebut disamping 
karena kedekatan IRE, juga daerah-daerah tersebut bisa dibilang “pelari” tercepat 
dalam merespon UU Desa dan existing condition yang berkaitan pada pelaksanaan 
tata kelola governance desa yang baik. Masih-masing Kabupaten kami memilih tiga 
desa.  Di masing-masing desa ini tidak ditentukan oleh tim peneliti, tapi juga meli-
batkan diskusi dengan stakeholders institusi pemerintahan dan masyarakat sipil. 
Sehingga (dari pelibatan tersebut) muncul (kriteria) desa yang sudah maju, yang 
masih kurang, dan sedang memulai inisiatif-inisiatif baru. Kalau melihat lebih jauh 
terhadap desa yang kami teliti terdapat data base praktis dari masing-masing aspek. 
Ada desa yang bagus dari tata kelola pemerintahan, desa yang bagus dalam mengelo-
la BUMDes, dan ada pula desa yang bagus dalam mengelola modal sosial sehingga 
menjadi sumber ketahanan desa. Memang riset ini tidak luput dari subjekti�tas, 
tujuan riset ini karena ingin melihat peta masalah dan potensi.

Untuk Kabupaten Bantaeng kami melihat visi dan kebijakan bupati tentang desa 
sangat kuat. (Hal tersebut) sangat tampak dari perencanaan, penguatan kelembagaan 
BUMDes, penguatan akses layanan publik, dan infrastruktur desa. Tahun 2013 lalu 
IRE telah melakukan riset dengan ACCESS dan di tahun 2014 juga kami lakukan 
riset (di Bantaeng), kami melihat peninggalan ACCESS masih terus berlanjut dan 
dikembangkan. Namun di penelitian ini kami belum menemukan upaya dari Ka-
bupaten untuk mencoba menindaklanjuti dan mengkontekstualisasi beberapa sub-
stansi yang penting dari UU Desa. Seperti yang disinggung mas Kris tadi berkaitan 
dengan kewenangan ke dalam peraturan bupati. Aspek lain, misalnya RPJMDes 
berbasis Asset, penguatan kelembagaan BUMDes, dan praktik-praktik transparansi 
masih terpelihara dan suistanable. Hal tersebut bisa dilihat, misalnya di Desa Rappoa 
menginformasian kebijakan dan layanan publik sampai sekarang sejak pendampin-
gan ACCESS masih berlanjut.
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Kemudian dari tiga desa yang kami lihat, desa Rappoa, desa Kuntojai, dan desa 
Kaloling. Di desa Kaloling masih muncul pengelolaan BUMDes. Di desa Rappoa 
tata kelola pemerintahannya sangat menonjol. Dan di desa Kuntojai masih terawat 
perencanaan desa berbasis Asset.  Kami mencoba mengabstraksi dan mengambil 
pembelajaran bahwa pertama, kepemimpinan desa menjadi sangat dominan dan 
menentukan. Saya yakin pak Irfan merasakan itu.

Pengetahuan warga soal pentingnya mengakses informasi publik dan pentingnya 
untuk berpartisipasi bisa kita katakan cukup bervariasi. Tidak semua desa memiliki 
itu, maka kemudian sosialisasi yang dilakukan kepemimpinan desa menjadi sangat 
penting sekali. Masih ada ketergantungan warga kepada tokoh masyarakat. Misalnya, 
walaupun sudah dibuka akses partisipasi, tapi tidak seluruh warga dapat merubah 
kultur ketergantungan pada tokoh masyarakat.

Yang menarik juga ada peningkatan kelompok perempuan. Regulasi di Bantaeng 
mensyaratkan Musrembang ada dua tahapan, khusus kelompok perempuan dan 
kelompok laki-laki. Hal itu juga memberikan a�rmasi terhadap kelompok perem-
puan. Namun kelompok rentan yang lain belum bisa terakomodasi, misalnya kelom-
pok manula dan penyandang disabilitas. Hal lain ditemukan bahwa orangnya sudah 
hadir, tapi aspirasi mereka tidak cukup masuk menjadi perioritas. Jadi kesimpulann-
ya, kehadiran saja tidak cukup. Perlu upaya-upaya lain kehadiran bisa bermakna dan 
meanstreaming kebijakan desa berpsektif masyarakat atau kelompok rentan. Hal ini 
terkom�rmasi pada tahun 2013 partisipasi kelompok difabel ada, tapi tidak masuk 
ke level penganggaran menjadi elitis lagi. Sementara membicarakan politik anggaran 
ialah untuk pembangunan. 

Di Wonosob ada hal menarik, misalnya sekolah pembaharuan desa. Meskipun 
lingkupnya baru dua desa, tapi ini menunjukkan upaya Kabupaten untuk mengem-
bangkan kapasitas. Walaupun begitu ada keberatan dari desa karena biaya dari pihak 
ketiga dirasa mahal. Biayanya sekitar 15 juta untuk sekali pendampingan. Terus ada 
penguatan kapasitas desa untuk pendamping desa yang diambil dari PNS. Sejauh 
ini ada 50 PNS yang diambil dari PNS Kabupaten dan kecamatan dengan proyeksi 1 
PNS mendampingi 3 desa. PNS ini tidak melakukan pendampingan desa sebagaima-
na diberitakan di koran, tetapi lebih melakukan asisstensi teknis ketika desa meminta 
asistensi. Dengan 236 desa, maka akan kurang sekitar 18 orang PNS untuk melaku-
kan pendampingan. 

Dari sisi penggalian potensi desa pada tahun 2013 ada pelatihan penggalian potensi 
dan pendampingan desa tahun 2014 bagaimana desa dapat merintis BUMDes. Sam-
pai sekarang belum ada BUMDes yang dapat didirikan.  Jadi pengelolaan aset masih 
berbasis kelompok. Ada juga dari Kabupaten melakukan upaya transfer ke desa. 
Kalau dulu desa menerima total  45 Milyar, setelah proyeksi UU Desa meningkat 
menjadi 113 Milyar. Hal lain soal pendapatan tetap perangkat dan kepala desa sudah 
diatur. Adanya asset di desa sebagai penambahan tunjangan desa.
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Dari sisi dinamika di desa soal kaitannya dengan gap atau sejauhamana desa mem-
berikan ruang partisipasi bisa dibilang relatif sama. Kalau di Wonosobo kelompok 
perempuan baru terlibat di level-level dusun, sehingga partisipasi di level desa min-
im. Kaitannya dengan transparansi dan informasi, desa masih nyaman dengan tokoh 
dan forum-forum kelembagaan lainnya di desa. Dari sisi pelibatan masih menjadi 
objek daripada subjek di dalam mengakses informasi, layananan, dan lainnya.

Di Gunung Kidul sudah banyak regulasi yang ditelurkan oleh Kabupaten. Namun, 
bagi IRE kaitannya dengan kewenangan dan perencanaan masih belum ditindaklan-
juti. Waktu Musrembang terakhir ketika IRE turut serta dalam beberapa sesi kami 
sudah mananyakan kaitannya dengan kewenangan dan perencanaan. Hambatannya 
ialah memerlukan konsolidasi. Memerlukan pemilahan kewenangan antar SKPD dan 
beberapa regulasi terkait kewengan pengelolaan keuangan desa.

Di desa Poncong terlihat bagus dalam menfasilitasi proses perencanaan, tapi 
pengembangan BUMDes bersifat aksidental. Tidak didasari oleh agenda setting dari 
awal bahwa aset desa akan digunakan untuk apa. Di desa Plumbutan kita menemu-
kan bagaimana membangun representasi di level desa. BPD aktif untuk turun ke du-
sun-dusun. Walaupun warganya memiliki hambatan atau kesulitan dalam mengko-
munikasikan aspirasi, tapi mereka memiliki form-form yang memungkinkan warga 
menyalurkan aspirasi. Kaitannya dengan transparansi, informasi, dan perencanaan 
akses ke aktor masih berlaku sistem “buka tutup.” Dari sekian desa yang kami riset 
baik di Wonosobo atau di Bantaeng, desa Plumbutan mempunyai a�rmasi terhadap 
kelompok rentan. Terdapat pendampingan  dan pengkapasitasan masyarakat desa 
yang memiliki awerness tentang pelibatan kelompok rentan.

Riset dari temuan itu muncul beberapa rekomendasi untuk mewujudkan upaya-
upaya implementasi UU Desa. Kami merekomendsasikan beberapa hal untuk 
daerah; 1. Mendesak bagi bupati untuk membuat peraturan bupati yang berkaitan 
dengan da�ar kewenangan; 2. Memandang penting untuk menata ulang prosedur 
dan perencanaan Desa agar desa tidak lagi dipandang sebagai subordinat pemerintah 
Kabupaten. 3. Istrumen yang berkaitan review RPJMDesa. 4. Penyusunan instrumen 
RKP Desa dan PAD Desa. 5. Dan instrumen yang terkait bagaimana desa punya pan-
dungan cukup komprehensif tentang pelembagaan demokrasi desa melalui musya-
warah desa. Yang terakhir (6), pemerintah kebupaten penting punya kebijakan cukup 
solid yang berkaitan pada a�rmasi kelompok rentan dan juga penguatan kapasitas 
bagi kelompok  rentan agar lebih bermakna untuk proses-proses kebijakan di desa. 

Saya kira itu, mungkin kita bisa sambung dengan diskusi. 

10.20 Moderator mengomentari dan mempersilahkan ke Ari Sujito

Ashari sudah menyampaikan beberapa temuan terkait implementasi UU Desa di 
level Kabupaten dan desa. Terlihat adanya gap dari kebijakan di pusat dan daerah. 
Dari rekomendasi yang sudah dipaparkan tersebut kita diskusikan lebih lanjut. Saya 
persilahkan pak Ari Sujito. 
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10.21 Pembicara 2 Ari Sujito tentang Mencari Terobosan dan Model Replikatif “Gagasan 
Akselerasi Implementasi UU Desa”

Saudara Ashari tadi sudah menceritakan gambaran yang berhasil dipotret IRE ber-
sama CCES yang menunjukkan bahwa implementasi UU Desa sesungguhnya sangat 
dipengaruhi oleh seberapa responsif Kabupaten untuk melakukan supervisi dan 
seberapa kreatifnya desa mengambil peran. Kalau kita cermati perdebatan selama 6 
bulan terakhir ini desa diajak untuk resah, galau, dan ditakut-takuti. Desa dianggap 
tidak punya kapasitas dan desa nanti dianggap terancam dengan situasi baru karena 
uang masuk desa.  Hal itu semakin menguat pada saat tata kelembagaan dan regulasi 
yang semustinya menjadi payung implementasi UU belum solid. Itu catatan saya. 

Saya mengajak kita mereview sedikit tentang tujuan pokok UU mau kemana. Seka-
rang meanstream-nya orang menyiapkan tata kelola supaya akuntable dan transpar-
an, tetapi roh UU Desa tidak seperti itu. Roh UU Desa ialah, sebagaimana menjadi 
jargon, menjadi berdaulat, mandiri, dan demokratis. Jadi bagaimana kita dapat 
membreakdown semangat tersebut. Yang kedua, penataan ulang kelembaganaan dan 
regulasi. Lalu kita bicara soal perspektif dan pendekatan. Kemudian probelm empirik 
secara umum. Ashari tadi sudah menjelaskan tiga Kabupaten dengan tipologi ber-
beda dan inofasi yang bermacam-macam. Lalu kita membutuhkan pendampingan 
seperti apa untuk membantu problem empirik seperti ini. Dan mengapa kita juga 
perlu membuat semacam terobosan atau inisiatif dan terakhir kita akan mendiskusi-
kan bagaimana mereplikasi terobosan itu menjadi scall-up, mumpung ada mas Indra 
yang bisa disampaikan ke menteri. 

Sebenarnya UU Desa milik desa, tapi yang justeru ditunggu perannya adalah Kabu-
paten. Ini ironi. Mustinya desa harus bagaimana. Karena subjek utama yang ingin 
kita hendak gerakkan adalah desa. Dan kita tahu persis sebagian besar Kabupaten  
gara-gara UU Desa dianggap “mengurangi” otoritas desa. Nanti yang Bantaeng, Sle-
man, Bantul, dan sebagainya di sini bisa cerita. Di Wonosobo, Banteng, dan Gunung 
Kidul memiliki ciri berbeda. Apa yang dipresentasikan Ashari tadi juga dialami 
oleh berbagai Kabupaten di Indonesia. Di daerah tersebut mempunyai tipologi yang 
berbeda. Paling tidak ada salah satu kunci, bila desa kreatif dan proaktif mengambil 
peran dapat melaksanakan tujuan UU Desa tentang  perubahan desa.

Tujuan utama UU Desa itu ada perubahan struktural pemerintahan desa dan supra 
desa. Ini menyangkut kedudukan dan kewenangan. Makanya perdebatannya ini 
panjang. Dalam situasi seperti ini justru titik tekan daulat rakyat adalah bagaimana 
desa melakukan inovasi dan tidak takut dengan Kabupaten. Pikiran saya seperti itu. 
Tapi hal itu sepertinya dibayang-bayangi Kabupaten. Dalam pengaturan kewenangan 
perubahan struktural relasi kuasa antar Kabupaten dan Desa harus jelas sebagaimana 
diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014. Hal itu ditandai oleh desa harus sadar doku-
men politik perencanaan desa. Alat bergainging juga termasuk penggunaaan dana 
desa dan pengelolaan asset. Itu poin krusial. Kalau desa mengikuti skenario Kabupat-
en tidak ada gunanya UU Desa. Poin ini saya tegaskan bahwa desa jangan ragu untuk 
membuat inisatif gara-gara Kabupaten tidak melalukan apa-apa.
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Yang kedua, menumbuhkan emansipasi warga yang bertumpu pada social capital. 
Enam bulan hingga delapan bulan terakhir ini debatnya hanya urusan exel, kuitansi, 
laporan administrasi. Tidak ada debat soal reforma agraria, debat tentang penguatan 
ekonomi lokal, dan soal bagaimana social capital yang krisis kegotoroyongan dapat 
direvitalisasi. Kalau semuanya sudah ngomong itu (hal teknis), maka soal inventa-
risasi atas aset juga mustahil dilakukan. 

Yang ketiga, demokrasi lokal. CCES juga konsen terhadap itu. Pentingnya musya-
warah desa sebagai forum yang bisa memastikan bahwa kekuasaan itu akuntabel. 
Jangan nanti dikonstruksikan sekedar tiap tahun melaporkan. Sekedar menyampai-
kan ke publik, tetapi apakah mandat pengelolaan sumber daya berdasarkan ke-
wenangan yang dimiliki dari desa itu betul-betul terlaksana untuk rakyat atau tidak. 
Sehebat apapun kepala desa, kalau akuntabilitas dibajak dalam pengertian admin-
istratif  dan menitikberatkan perubahan rakyat berdaya desa tidak akan membuat 
terobosan. 

Kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan dan check balancies saya kira bisa kuat 
bila pengelolaan keuangan dan transformasi desa berbasis kemandirian. Kalau kita 
lihat di KIP UU Nomor 6 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014, dan PP 60 Tahun 2014 
tentang penyelenggaraan desa, dana desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan 
Peraturan Desa, dan sebagainya sudah banyak. Akan tetapi saya terakhir bicara den-
gan pak Menteri PP ini mau direvisi, tetapi Permen-nya sudah terbit nanti kita bisa 
cek. IRE waktu itu sudah punya dokumen bersama FITRA, analisis atas review itu. 
Ini sangat penting kita diskusikan. 

Prihal kelembagaan dan regulasi perubahan tentatif nawa kerja berimplikasi ke 
bawah. Saya berdiskusi dengan perangkat desa di Bantul kemarin prihal tafsir atas 
PP. Hal itu tidak terjawab. Kemudian kesiapan daerah menjawab pertanyaan-pertan-
yaan riuh. Saya pernah mengusulkan ke Kementerian Desa agar Kementerian Desa 
punya grand design dan tahapan sehingga kalau nanti hendak melakukan sesuatu 
seperti revisi PP itu diletakkan untuk menjawab yang beranalogi. Saya yakin mereka 
bisa melakukan. Kemudian mengenai skema pendampingan, lalu beberapa perda, 
raperbub, dan seterusnya. Tadi cerita Ashari juga menjelaskan bahwa beberapa 
Kabupaten sudah menerbitkan peraturan bupati dan perda. Tetapi perda dan pera-
turan bupati sekarang posisinya belum meyakinkan. Masih ragu bila ada perubahan 
nomenklatur dan seterusnya. Kita selalu dijebak. Tatakelola ini sifatnya administratif, 
bukan akuntabilitas pelayanan publik dan seterusnya. Juga terjadi debat di antara 
perangkat desa yang penting selamat dan tidak korupsi, tapi programnya tidak ceto 
(jelas). Atau kita membuat gebrakan, tapi dasar hukumnya belum jelas. Budiman 
(anggota DPR RI, Budiman Sujatmiko) pernah statemen secara politis “lakukan 
apapun desa, jangan takut.” Nah, dia pening menjadi garansi, kalau aku jadi dia aku 
juga bisa bilang seperti itu. Karena tidak, ya berbeda omongannya. Poin saya adalah, 
desa sekarang dibayang-bayangi ketidakresponsifan Kabupaten. Karena itu, kuncinya 
bukan Kabupaten. Menurut saya desalah yang justeru berinisiatif. Ini ada beberapa 
kepala desa yang bisa cerita soal seperti itu.
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Nah, perspektifnya apa? UUD Desa ialah untuk memperkuat lokalitas dan kerakya-
tan. Saya sebut pemberdayaan plus. Karena pemberdayaan itu sudah de�sit. Tidak 
lagi punya makna yang emansipatoris. Beberapa CSR yang charity aja judulnya 
pemberdayaan, padahal juga enggak. Madzhabnya Mendagri ini masih pembinaan. 
Madzhabnya Kementerian desa pemberdayaan. Sebetulnya legitimasinya lebih kuat 
Kementerian desa. Nah, sekarang tinggal Kementerian desa punya pasukan eng-
gak untuk memobilisasi perspektif dan pendekatan tersebut menjadi program nyata 
sehingga (desa) melahirkan terobosan. Kemudian bottom up, pembangunan berbasis 
perencanaan masyarakat, keadilan pembangunan, memadukan pertumbuhan dan 
pemerataan, dan kombinasi partisipasi dan teknokrasi. Sekarang banyak desa rata-
rata diajari tentang teknokrasi. Diinstalkan sistem, nanti apa saja yang bisa diuang-
kan, dan itu setahun diperbincangkan.  Ada juga yang ditakut-takuti, atau mungkin 
disikat oleh kejaksanaan. Saya yakin kalau desa bisa kreatif desa bisa keluar dari 
konstruksi teknokrasi. 

Juga soal pemanfaatan aset desa dan keberlanjutan sumber daya agraria juga harus 
diperbincangkan. Karena itu soal substansi. Di DIY misalnya, tidak banyak mem-
bicarakan hal ini. Terbitnya Pergub DIY yang membahas masalah tanah belum 
diperbincangkan. Mungkin takut ya. Tapi ini harus diperbincangkan. Karena itu soal 
substansi dibandingkan sekedar negara membelanjakan uang. 

Soal sensitif gender dan a�rmasi pada kelompok rentan yang tadi juga nyambung 
dengan saudara Ashari. Problem empirisnya sekarang kita harus akui secara nasional 
masih terjadi kesenjangan kapasitas antar desa; ada desa yang sudah bagus melaku-
kan terobosan-terebosan, tapi ada juga desa di Inodnesia yang masih mengalami 
problem serius, keterbatasan SDM aparat pemerintahan desa dan masyarakat, dan 
warisan apatisme, lalu terjadi gejala disorientasi pembangunan. Memperbaiki me-
kanisme perencanaan pembangunan MusrembangDes belum  berarti dapat menin-
gkatkan kualitas partisipasi. Ini juga kritik pada kita bahwa bila kita ingin membuat 
model yang hendak direplikasi atau sekedar membuat rute baru atau memberi 
makna baru tentang partisipasi.

Saya mengapresiasi riset ini mengalamatkan pentingnya a�rmasi kelompok rentan. 
Kemudian adanya mindset konservatif dan tidak bergerak takut salah, kebijakan 
fragmented, lamban dan disconnect. Beberapa hal yang telah disebut bahwa desa 
dihadapkan pada situasi tidak jelas karena Kabag Pemdes Kabupatennya tidak mem-
berikan supervisi. Riset yang dikerjakan IRE dan CCES sebenarnya mau menjawab 
gap tersebut. Selain menciptakan instrumen yang membantu replikasi bestpractices 
desa-desa dan Kabupaten yang telah membuat terobosan itu, poin pentingnya adalah 
instrumen itu dapat dijadikan  alat negosiasi termasuk sistem informasi yang dipakai.

Saya usul juga sesi kedua untuk penyiapan fase transisional menuju pelembagaan 
sistem baru. Kemarin ada perangkat desa yang mempertanyakan kepada Kabupaten 
tentang switch sistem baru itu, jawabanya sederhana saja “ya pokoknya disesuaikan 
dengan yang ada.” Jadi tidak memberi jawaban apa kira-kira kalau nanti mekanisme 
baru itu diadaptasi.
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Kedua, dari program desa yang tadi juga diceritakan kita harus membuat terobosan 
baru pendekatan pendampingan yang tidak menggunakan model lama seperti 
PNPM. PNPM itu sudah usang. Biarlah menjadi cerita sejarah. PNPM meningkatkan 
partisipasi, tapi tidak meng-empower. Karena ia melepas dimensi civil society den-
gan institusi pemerintahan desa. Sehingga mena�kan identitas desa sebagai identita-
tas yang utuh. Saya bersama teman-teman mendorong pendampingan organik yang 
mendorong agar desa itu melahirkan agen-agen dari desa sendiri. Bukan drop-drop-
an yang sifatnya kimiawi. Karena dengan seperti itu pendamping tahu kondisi real; 
strukturnya, kulturnya, approach-nya. Yang dibutuhkan orang-orang desa bukan ser-
ti�kat fasilitator. Itu beli saja bisa. Yang dibutuhkan adalah perspektif untuk meng-
empower mereka. Nah, ini saya kira advokasi riset ini penting untuk membantu dae-
rah menumbuhkan skills. Yang lain juga kita dorong untuk memperkuat teknokrasi 
managemen pemerintahan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, dan pengembangan 
kawasan. Ada banyak contoh best practices yang bisa diblow-up.

Kita harus mendorong desa melakukan inisiatif dan terobosan. Tidak harus menung-
gu Kabupaten bergerak, sekalipun sudah dimandatkan dalam Undang-Undang. Dan 
cara pandang dari konservatisme menuju progresif. Tadi cerita mengenai Wono-
sobo, Bantaeng, Gunung Kidul menggambarkan pentinganya ide-ide progresif yang 
muncul dari desa. Yang juga luput dari perbincangan Undang-Undang desa terutama 
implementasinya ialah soal gerakan sosial desa. Hal ini sempat disinggung oleh Men-
teri. Jangan sampai Undang-Undang Desa ini hanya diisi meanstream teknokrasi 
atau bahkan birokratisasi desa.Yang musti muncul adalah gerakan sosial, emansipasi, 
dan politisasi partisipasi pembangunan warga. Ini penting. 

Harapan kami dari replikasi dan scalling up dari tools yang akan disosialisasikan 
nanti dapat merumuskan model yang tepat, kontekstual, instrumen yang aplikabel, 
partisipasi perempuan dan kelompok rentan, pengembangan komunitas, pengem-
bangan BUMDes, pelayanan publik, kelola sumber agraria atau asset, dan demokra-
tisasi (responsif)  desa secara keseluruhan. Hal itu juga diharapkan dari input bapak 
ibu yang hadir di sini nantinya bestpractices ini dapat dirumuskan dengan tepat. 

10.45 Feedback dari moderator

Moderator mengomentari pembicara kedua prihal inovasi, perspektif dan pen-
dekatan, pemberdayaan plus-plus, problem impiris yang coba digaris bawahi dari 
penelitian Ashari soal pendampingan desa, terobosan dari desa, dan rekomendasi 
yang bisa dikembangkan bahwa UU Desa adalah milik desa untuk memperjuangkan 
kesejahteraan desa. 

Moderator mempersilahkan Indra Lubis dari Kemendesa RI
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10.47 Pembicara 3 Indra Lubis; Kementerian desa, PDT dan Transmigrasi RI dengan tajuk 
Desa Membangun Indonesia.

Terima kasih. Saya menyampaikan pesan dari bapak menteri Marwan Jakfar untuk 
minta maaf, karena tidak bisa hadir. Saat ini sedang mengikuti kegiatan pra-Musrem-
bang Nasional yang dilakukan oleh Bappenas. Di sini saya coba tagline “desa mem-
bangun Indonesia” implementatif. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden bahwa 
menteri tidak punya program sendiri-sendiri, tetapi berhubungan dengan kemen-
terian yang lain. Yang mempunyai program adalah Presiden dan Wapres. Yang saya 
tampilkan di sini sebagai review untuk kita berdiskusi. 

Desa mendapat porsi khusus dan disebut langsung dalam program pemerintah saat 
ini, Nawacita. Di nawacita ketiga; membangun Indonesia dari pinggiran. Sesung-
guhnya kita di Kementerian Desa tidak hanya melihat di poin ketiga, kita juga meli-
hat di Nawacita kedua bahwa kehadiran negara yang selama ini dikesankan absen 
hadir kembali bersama masyarakat. (Selain itu juga kita melihat) pada Nawacita 
kelima tentang kesejahteraan dan perekonomian (desa). Dari sinilah kita berangkat 
(membuat program) mulai dari nomenklatur hingga program-progam di kemente-
rian. 

Pengalaman teman-teman di pemerintahan desa melakukan Musrembang, kita juga 
melakukan Musrembang. Artinya kita juga ingin melihat aset kita sebenarnya bera-
pa. Ternyata aset kita (di Kementerian PDT dan Transmigrasi) seperti yang ditunjuk-
kan ini (slide presentation) yang diambil dari (data) Bappenas dan BPS cukup miris. 
Misrisnya kita bisa lihat bahwa jumlah penduduk miskin secara nasional terbesar di 
desa, bukan di kota. Kita juga bisa lihat gra�k angka kemiskinan di kota lebih kecil 
daripada di desa.  Ironisnya sumber dan aset desa lebih melimpah perkapita dari-
pada di kota. Artinya ada sesuatu yang salah di sini. Kita bisa lihat berkaitan dengan 
pangan, nilai tukar petani, daya beli petani terhadap kebutuhan pangan lemah dan 
sebagainya. 

Baru-baru ini BPJS juga mematakan potensi Desa. Misalnya berbicara tentang pen-
didikan masih ada sekitar lebih 10.000 desa belum memiliki sekolah tingkat dasar. 
Juga di daerah perbatasan cukup luas yang selama ini tidak pernah tersentuh. Tidak 
hanya itu bila diaudit forensik data jumlah desa tidak singkron dengan data BPS dan 
Kemendagri. BPS mengatakan desa sekitar 73000-an, sementara Kemendagri ada 
sekitar 75000an. Selanjtunya, kalau kita lihat dari segi tipologi dan karakteristik desa 
dari tahun ketahun ada perubahan struktur. 

Dengan turunnya UU Desa ini sengaja kita hendak mengisi kekurangan yang ada di 
desa. Sebagaimana disebutkan di nawacita ketiga kita melihat anggaran belum terlalu 
berpihak, lebih besar anggaran dana desa daripada anggaran Kementerian. Satu sisi 
itu positif. Tapi untuk mengurusi 74000 desa masih jauh dari memadai. Dana desa 
(yang dianggarkan pemerintah) untuk tahun ini 20 triliun. Sedangkan dana ang-
garan Kementerian total 9 triliun, termasuk untuk daerah transmigrasi, kawasan 
tertentu, dan kawasan pedesaan.
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Kita juga sering bicarakan tentang migrasi dan urbanisasi desa. Apakah kita dapat 
menciptakan lapangan pekerjaan baru ke depan. Kita bisa lihat (masih banyaknya) 
TKI (dari desa) misalnya, dikarenakan tidak adanya harapan hidup yang memadai 
di desa. Dari hal itu kita harapkan ada  pergeseran ke depan. Tadi mas Ari dan mas 
Ashari sudah menyampaikan tentang Kementerian Desa dalam UU Desa. Sesuai 
dengan Kepres Nomor 19 Tahun 2015 menjadi tanggung jawab  Kementerian. Tadi 
juga sudah disinggung tentang pembangunan, pemberdayaan, percepatan daerah 
tertinggal,  dan transmigrasi. Saat ini kita mendapat mandat juga, walaupun APBN 
selesai (dibahas) untuk tahun 2016, untuk wilayah perbatasan mengurusi masalah 
transmigrasi. Pemerintah mencanangkan wilayah perbatasan sebagai halaman depan 
Indonesia dengan negara tetangga. Dalam kementerian desa kami menyebut safe 
village. Ini tupoksi dari Kementerian Desa. Kementerian baru ini menggabungkan 
tiga kultru birokrasi; PDT, Transmigrasi sebagai bagian dari nakertrans yang lama, 
dan ketiga adalah PMD dari kemendagri. Sekarang porsi pasukan terbesar ialah dari 
PDT. Dari PMD yang menanangi desa sebanyak 107 orang yang bersedia berjibaku 
di Kementerian baru.

Sebagaimana telah diputuskan pada Rakornas Kementerian bahwa yang menjadi 
lokus dan fokus prioritas sesuai dengan RPJMN 2015-2019, kita menyusun nawaker-
ja yang menargetkan sebanyak 5.000 desa mandiri tahun 2015. Akan tetapi di RPJM 
yang diakomododasi atau disetujui sebanyak 2.000 desa selama lima tahun. Bukan 
2.000 desa selama setahun. Beban saat ini tidak hanya harus mengurusi 74.000 desa, 
tapi juga daerah tertinggal  dan terbesar ialah transmigrasi. Belajar dari pengalaman 
orde baru saja yang menjalankan transmigrasi lebih dari 10 tahun tidak lebih dari 3 
juta penduduk yang dilibatkan. Kita dikasih bebab dalam tempo 5 tahun sebanyak 4 
juta. 
 
Hal yang menarik juga setelah UU Desa lahir malah yang mendukung dulu agak 
lemas. Kenapa saya mengatakan demikian, karena di dalam Peraturan Menteri Desa 
yang pertama jelas menyebutkan tentang hak kewenangan asal usul dan kewenangan 
desa. Permen desa yang pertama itu meliputi penataan sistem organisasi dan pelem-
bagaan masyarakat adat, penataan hukum adat, pemilikan hak tradisional, pengelo-
laan tanah kas desa adat, dan pengelolaan tanah hak ulayat. Namun hal tersebut 
tidak direspon dengan cepat, baik oleh desa atau civil society yang selama ini con-
cern tentang itu. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa ada beberapa gap antara 
pemerintah di daerah antara desa, Kabupaten, dan provinsi. Termasuk juga kita telah 
melahirkan Permendesa tentang Tatib Musrembang, (ini mungkin kita dapat elabo-
rasi) tentang Pendamping, dan juga penetapan perioritas. Kalaua kita lihat dari Per-
mendesa (No 1/2015, No. 2/2015, No. 3/2015, No. 4/2015, No. 5/2015) peluang desa 
sangat besar untuk berkreasi. Benar yang telah disampaikan (mas Ari) sebagaimana 
dikatakan Menteri Desa (Marwan Jakfar) bahwa pendamping desa harus menjadi 
bagian dari gerakan sosial desa.
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Kita mempunyai agenda dengan karakteristik desa yang berbeda-beda. Belajar dari 
pengalaman transisi otonomi daerah (penerapan awal otonomi daerah)  ada kega-
mangan dari pemerintah pusat memberikan transfer kekuasaan pada pemerintah 
Kabupaten atau provinsi. Sekarang (malah) pemerintah Kabupaten yang mengalami 
kegamangan karena tugas atau (sebagian) wilayah  kekuasaan diambil pemerintah 
desa. Persoalan ini kita targetkan selesai dalam tempo satu tahun. 

Dalam pelaksanaan impelementasi UU Desa ada semaca transisi. Kita harapkan pada 
2016 seterusnya program di desa akan berjalan lebih lancar, termasuk unit-unit kerja 
di pemerintahan daerah. Selama ini PDT tidak mempunyai unit di Kabupaten atau 
provinsi. Transmigrasi selama ini bergabung di Nakertrans atau Sosial. Desa hari ni 
banyak diurus oleh satuan yang bernama badan yang secara hirarki tidak punya pagu 
anggarannya sendiri. Hasil rakornas bulan lalu di Jakarta sudah diberi arahan kepada 
setiap pemerintah daerah untuk menyiapkan perangkat-perangkat yang mendukung 
implementasi UU Desa dan menyesuaikan nomenklatur pemerintahan yang baru. 

Saya pikir mendapat berkah luar biasa hadir pada hari ini karena bisa melihat riset 
yang dilakukan teman-teman IRE untuk mendorong peran aktif dari pemerintah 
Kabupaten. Bagaimana kita mendorong peran aktif dari pemerintah Kabupaten. 
Sebab sorotan terbesar prihal UU Desa dialamatkan kepada pemerintah pusat. Se-
bagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 sudah jelas mengatur tentang dana 
desa sebagai transfer dari pemerintah pusat. Sesungguhnya bila kita kombinasikan 
dana desa melalui APBN dan pemerintah Kabupaten juga memberikan titik fokus 
yang kuat, sebagaimana dijelaskan tentang Bantaeng, desa bisa lebih besar potensinya 
untuk berdikari. Apalagi dana (yang mengalir) dari provinsi. Sebagaimana saya men-
gunjungi Aceh minggu lalu didapati bahwa APBD 17 triliun. Seadainya pemerintah 
provinsi mau fokus juga mengembangkan gampong mungkin akan lebih dari 1,4 
miliyar yang dicita-citakan sebagaimana disebutkan dalam UU Desa. 

Untuk itu peran dari perguruan tinggi, lembaga riset, dan donor sangat penting un-
tuk mensosialisasikan untuk membantu akslerasi implementasi UU Desa. Misalnya 
memperkuat kapasitas untuk pengelolaan BUMDes, seperti yang kita lakukan den-
gan pihak UGM beberapa waktu lalu. Jadi seperti yang disampaikan saya tadi bahwa 
pendapatan desa sebagaimana pasal 72 UU no. 6/2014 ternyata sumber pendanaan 
desa bisa bermacam-macam. Kalau selama ini yang didengar dari alokasi APBN. 
Kementerian Desa juga mendorong pendanaan dari dana CSR (corporate social 
responsiblity). 

Selama ini banyak perusahaan mengatakan telah menggunakan dana CSR dalam 
konteks pemberdayaan pembangunan. Kita menemukan kunjungan kerja Menteri, 
kawasan industri Jababeka desa-desa di sekitarnya sangat susah. Jadi kita mendorong 
‘memaksa’ perusahaan-perusahaan untuk mensinergikan CSR untuk desa. Saya 
menemukan di luar Sulawesi Tengah ada CSR yang dialokasikan kepada desa lebih 1 
M tidak ada bekas. Kita seharusnya bersinergi. Potensi dana yang besar dapat disin-
ergikan dengan peluang. Yang kita dorong dari dana CSR bukan hanya pengelolaan 
keuangannya, tapi juga sejauh mana CSR dapat meningkatkaan  pengelolaan ta-
takelola pemerintahan dan sumber pendapatan seperti BUMDes. 
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Tadi juga telah dijelaskan bahwa ada ketakutan-ketakutan di desa pasca disahkannya 
UU Desa. Desa takut tidak dapat mengelola keuangaannya dengan baik. Pembangu-
nan desa adat dan desa yang berkarakter pesisir saat ini juga masih kurang terlihat. 
Saya setuju sebagaimana menjadi keinginan bapak menteri Kementerian Desa bahwa 
pihak kementerian akan mengunjungi sebanyak mungkin daerah Kabupaten dan 
mendorong desa untuk berkreasi sebaik mungkin. Untuk pengelolaan keuangan 
desa, kita akan segera akan menandatangani MoU dengan Ikatan Akuntan Indo-
nesia untuk merancang akuntansi desa sesederhana mungkin. Kita minta kepada 
mereka (Ikatan Akuntan Indonesia) untuk merancang sistem plat and play akuntansi 
keuangan desa yang dapat dipraktikkan dengan mudah.  

Harapan kita dari kementerian desa bahwa dana itu harus dilihat sebagai stimulun. 
Dana desa bukan solusi bedah aset. Kenapa begitu? Kalau teman-teman yang sudah 
melakukan Musrembang atau penyusunan RPJM, sesungguhnya nilai atau aset yang 
dimiliki teman-teman jauh lebih besar daripada apa yang akan dikontribusikan oleh 
APBN. Artinya dana desa dapat menstimulasi BUMNDes, pembenahan pemeri-
nah, kesejahteraan, dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dapat 
diperpanjang dengan diskusi

11.19 Moderator mengomentari dan mempersilahkan peserta untuk memberi respon atas 
tiga presentasi yang sudah disampaikan.

11.20 Muhammad Farhan, dari Administrasi Pengembangan Desa Kabupaten Gunung 
Kidul

Yang pertama kami merespon bapak Indra. Kita mendorong kementerian desa. 
Untuk dana desa, kami belum melakukan �nalisasi perbub tentang pengajuan dana 
desa, karena perubahan PP 60 dan peraturan Menteri Keuangan belum diterbitkan. 
Hampir tiap hari teman-teman buka web belum keluar. Jadi mohon penjelasannya. 

Yang kedua, kebetulan yang rapat koordinasi di Menteri Keuangan teman kami, 
ketika rencana perubahan PP 60 khussnya pasal 12 tentang penghitungan alokasi 
ke masing-masing desa itu berubah sangat signi�kan. Saya sempat kaget. Informasi 
tersebut juga sudah sampai ke sebagian desa. Sehingga dengan peraturan tersebut 
tadinya desa dapat kecil bisa naik atau yang tadinya dapat bisa dapat besar lumayan 
signi�kan. Dengan pola bagi merata dengan pola 90 persen menjadi perubahan sig-
ni�kan. Itu saja komenter untuk pak Indra. Semoga regulasinya nanti cepat keluar.

Selanjutnya untuk pak Ari dan pak Ashari. Memang logika birokrasi berbeda dengan 
teman-teman di luar. Ketika kita mensikapi regulasi yang baru UU atau PP, kemu-
dian memang berbeda-beda responnya. Setelah keluar PP 43 dan PP 60 tanggapan 
sangat beragam sekali. Antar Kabupaten juga bisa berbeda sesuai dengan karakter-
istiknya masing-masing. Ada yang nekat membuat regulasi transisi dan sebagainya. 
Dasar melakukan kebijakan menelurkan sebuah regulasi atau perda itu tidak bisa 
cepat. Apalagi perda butuh diskusi dengan DPRD. Sehingga masing-masing kami 
berbeda dalam menyusun regulasi.
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Kalau di Gunung Kidul ialah persoalan keuangan dan nanti menyusul aset. Kami 
tidak mau desa nanti khawatir bila regulasinya belum jelas. Karena yang berisiko 
keuangan. Dari sisi administrasi dan pelaporan itu standar. Biar tidak seenaknya 
berkarya. Ruang kreasi bagi desa dan kebupaten itu tetap ada, tetapi batasannya juga 
ada. Kalau di luar keuangan mengciptakan kegiatan silahkan, tapi kalau berbicara 
soal pengelolaan keuangan itu standar. Kita bukan menakuti desa. Kami berharap 
dengan regulasi yang jelas nanti kepala desa dan perangkat lebih nyaman dalam 
bekerja. Persoalan keuangan itu riskan. Kita tidak bisa seenaknya berinovasi. Kalau 
seenaknya nanti berisiko. Teman-teman dari pihak lain (pihak ketiga) mengawasi 
terus. Itu logika birokrasi.

Dalam menyusun regulasi di daerah ada asasnya bahwa tidak boleh bertentangan 
dengan aturan di atasnya. Kalau kita nyusun dengan terburu-buru dan ternyata 
berbeda nanti dapat membuang energi dan biaya. Saya bayangkan ketika anggaran 
semakin besar berlipat sekian kali dari APBDes yang lama, ketika itu tidak dimulai 
sejak awal akan menimbulkan resiko silpa lebih besar. Misalnya kalau silpanya lebih 
dari 30 persen kan itu emang-eman. Tidak akan terlaksana program yang sudha 
terencana di desa. Sayangnya Gunung Kidul melatih sekretaris desa, sementara sek-
retaris desa mau ditarik. Tapi kita berharap sementara mereka belum dipindah dapat 
bermanfaat bagi desa.

Sebenarnya penggaran kegiatan bukan sekedar penyerapan anggaran atau sekedar 
terlaksananya program kegiatan. Ketika desa sudah melakukan anggaran berbasis ki-
nerja dapat dilihat dari tujuan tercapai atau tidak secara kualitatif. Jadi tidak sekedar 
administratif atau menghabiskan anggaran. Yang kita inginkan ialah tidak sekedar 
administratif. Kita juga telah mendorong, misalnya bagaimana ketika menyusun 
RAB atau DPA (dokumen pelaksanaan APBDes) tidak hanya kecanggihan anggaran, 
tapi mendorong adanya kualitas sebuah kegiatan. Saya kira itu.

11.29 Hesti dari Sabda 

Sangat berbahagian sekali di sini. Saya belum paham betul UU Desa, PP 43, dan PP 
60. Yang saya pengin tahu dari hasil riset yang telah dipresentasikan. Dalam peneli-
tian tersebut dikatakan belum ada pelibatan dari unsur kelompok rentan, perem-
puan, kelompok difabel, dan lansia. Terus, apakah ada peraturan desa yang 
mengakomodir kepentingan dari kelompok rentan itu? 

Kedua apakah mungkin jika anggaran dari UU Desa menciptakan basis data di 
tingkat desa. Seringkali melakukan pendataan mungkin update data tidak selalu 
maksimal. Dengan basis data yang baik tidak hanya dapat mengakomodir kelompok 
rentan, juga dapat mengakomodir dari administrasi, regulasi, konteks sosial budaya 
dan infrastrukur. 

11.31 Feedback moderator
Terima kasih, selanjutnya penanya ketiga.
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11.32 Fajrul Munawir, dosen PMI (Pengembangan Masyarakat Islam) UIN Sunan Kalijaga

Diskusi ini penting sekali. Mahasiswa acap diterjunkan ke masyarakat, melalui 
program KKN. PMI sebagai jurusan pengembangan masyarakat memandang perlu 
adanya sosialisasi UU Desa di kalangan mahasiswa. Saya juga mendengar dari Ke-
menterian Desa akan melibatkan perguruan tinggi. Saya mengapresiasi juga kepada 
IRE yang telah melakukan penelitian terkait ini. Tadi disebutkan bahwa di Bantaeng, 
kepala desa menjadi tokoh utama. Hal ini mungkin banyak terjadi di desa-desa di 
Indonesia. Bila tokoh utama sadar akan pentingnya UU Desa akan menguntungkan 
(masyarakat) desa. Akan tetapi fenomena yang muncul akhir-akhir ini banyak desa 
yang perangkat desanya tidak siap menjalankan itu. Pada pelaksanaan pemilihan 
kepala desa juga ada yang tidak fair. Untuk itu menurut saya bagaimana (pelaku ke-
bijakan) menyiapkan model pemilihan kepala desa yang lebih objektif dan berkuali-
tas. 

Selain itu, bagaimana UU Desa dapat mencerahkan mahasiswa untuk mengembang-
kan potensi desa melalui KKN (kuliah kerja nyata). MoU yang telah dilaksanakan 
perlu diperkuat lagi. Bila UU Desa lebih dikenal pihak kampus (mahasiswa) akan 
lebih mudah memberikan pendampingan dan pemberdayaan ke desa terutama saat 
melakukan KKN. 

11.37 Feedback dari Indra 

Menanggapi Farhan. Benar pak. Sejak rakornas kita pertama 2014, revisi PP 43 dan 
PP 60 mencuat. Banyak daerah khususnya pemerintah daerah dari Timur merasa 
dengan formulasi yang lama tidak mendapatkan apa-apa. Melalui rakornas kita 
dorong perubahan, namun sampai sekarang belum keluar dari Setneg (Sekretaris 
Negara). Termasuk juga PMK (peraturan Menteri Keuangan) masih tarik-menarik. 
Relatif dari hampir semua kementerian belum turun DIPAnya. Tapi kita sudah siap. 
Kita menjaga-jaga pada bulan Mei kita tancap gas. Seperti dibilang tadi, bukan hanya 
di desa, tapi concern juga terjadi di pusat. Makanya salah satu usulan kita revisi PP 
60 yang lama bahwa transfer (dana desa) ketiga bulan November. Kita usulkan men-
jadi Oktober. Jadi masih cukup waktu di daerah supaya menghindari Silpa tadi. Pada 
PP yang lama patokannya dana desa 9,6 sisa dana PNPM tahun sebelumnya. Kita 
harapkan tidak menunggu. Makanya kita dorong inisiatif ini.

Menanggapi Hesti. Saya pikir ini concern yang menarik. Bagaimana desa dapat 
memfasilitasi kelompok rentan. Tidak lepas tangan. Akan tetapi, kelompok rentan 
dan difabel jangan menunggu dari inisiatif pemerintah desa. Mereka harus terlibat 
aktif dalam proses menyuarakan di Murembang, penyusun RPJMDes, hingga APB-
Des. 
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Menanggapi Fajrul. Mengenai peran mahasiswa saya kira ini (UU Desa) menjadi 
momentum. Bagi mahasiswa perguruan tinggi dapat melihat irisannya. Umumnya 
mahasiswa berasal dari desa atau kampung, seharusnya mahasiswa bisa mengisi 
ruang-ruang di luar tenaga pendamping. Sebagai pribadi saya tidak setuju pendamp-
ing harus ada serti�kasi. Sebagaimana dikatakan mas Farhan, bahwa politiknya ini 
agak gede. Tapi kalau kita lihat sejak awal tim transisi sudah mengatakan ini (pros-
esnya) menjadi satu pintu. Sejak awal UU Desa mengamanatkan bahwa desa menjadi 
satu kesatuan. Kita tidak mau bergerak mundur, kita maju ke depan. Pengembangan 
74.000 desa dalam tempo lima tahun tidak matchsense. Kita mendorong pemerintah 
beberapa Kabupaten sebagai pilot project yang akhirnya menjadi stimulus bagi desa-
desa yang lain. Maka adanya pihak ketiga meningkatkan pembangunan 5 ribu desa 
dapat menjadi stimulus untuk role model untuk desa-desa yang lain. Terima kasih.

11.44 Feedback dari moderator dan langsung diberikan kesempatan selanjutnya kepada 
Ari Sujito

11.45 Ari dari IRE

Menanggapi Farhan. Kabupaten memiliki prosedural iya, tetapi demokrasi kita 
justeru gagal terjebak sekedar oleh prosedur. Karena yang prosedural belum tentu 
akuntabel. Yang perlu kita koreksi adalah makna pentingnya prosedur terletak pada 
seberapa responsifnya Kabupaten. Prosedur salah satu tahapan, tapi inisiatif dan re-
sponsif lebih penting. Contoh bila ada masyarkat (desa) bertanya kepada Kabupaten 
tentang hal-hal yang pokok berkenaan dengan implementasi UU Desa. Hal itu tidak 
bisa dijawab sekedar “saya tidak tahu, prosedurnya belum turun”. Harus Kabupaten 
atau provinsi mencari informasi dan melakukan trobosan. Provinsi Jogja ini belum 
juga mempunyai roadmap implementasi UU Desa. Sebagaimana disampaikan pak 
Indra bahwa perhatian kita masih di ADD pusat, daerah belum. Saya tidak menga-
takan bahwa prosedur tidak penting, tetapi belajar dari pengalaman perencanaan 
pembangunan bahwa procedure is procedure. Prosedur bukan tujuan dari akhir 
policy. UU Desa ini juga jangan sampai disandra oleh elit dan prosedur-prosedur. 
Pemerintah pusat dan daerah harus responsif membawa policy itu lebih efektif untuk 
mewujudkan desa mandiri, demokratis, dan berdaulat. Saya mengapresasi Gunung 
Kidul dalam perencanaan pengentasan kemiskinan. Administratif prosedural tidak 
terlalupenting, yang lebih penting ialah sensi�tas dan responsibiltas pemerintah. 
Sehingga pemerintah desa dapat lebih kreatif dan berinisasi melakukan langkah-
langkah strategis.

Menanggapi Hesti. Saya setuju bahwa semangat lahirnya UU Desa ini ialah men-
dorong partisipasi kelompok-kelompok rentan. Tidak hanya itu juga bagaimana 
tercipta keadilan yang sifatnya struktural kepada kelompok-kelompok yang selama 
ini dimarjinalisasi oleh lembaga representasi politik, termasuk eksekutif. Secara 
normatif juga bagaimana menciptakan demokrasi partisipatif. Akan tetapi faktanya 
tidak. Misalnya, seberapa sensitif Musrembang mengapresasi kelompok-kelompok 
rentan seperti kelompok orang tua, anak-anak, difabel, dan sebagainya. Mereka tidak 
bersuara, bersuarapun kadang ada kendala.
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UU Desa memberi ruang mereka (kelompok rentang) bersuara dan merepresentasi 
dirinya sebagai bagian pengambil kebijakan strategis,  misalnya pada Musranbeng 
dan RPJMDes, dan lainnya. Kalau UU ini bekerja, besok representasi pengambilan 
keputusan strategis menyangkut RPJMDes, APBDes, termasuk soal aset, kerjasama 
desa, dan seterusnya tidak boleh diputuskan antara kepala desa dan perangkatnya, 
tetapi juga melibatkan lembaga-lembaga representasi seperti petani, perempuan, 
kelompok difabel, dan sebagainya. Kelompok tersebut harus berani mengambil ini-
siatif. Ini merupakan salah satu tanda apakah ada perubahan relasi kuasa struktural 
atau tidak. 

Ngomongin BUMDes, ini sekaligus kritik pada Kementerian Desa. Asal usul dan 
semangat BUMDes adalah mengapressi gerakan ekonomi desa. Saya mengkritik 
pemerintah bukan hanya menyediakan pengadaan BUMDes 5000 itu. Sebagai ide 
besar boleh, tapi metodeloginya jangan kemudian desa dipatekan mendapat jatah 
sekian-sekian. Untuk beberapa bulan berjalan, tapi nanti akhirnya tutup. Sebaiknya 
pemerintah menjemput inisiatif desa, misalnya dengan melibatkan teman-teman 
CSO prihal inovasi-inovasi BUMDes.
 
Soal update databese, teman-teman menyiadakan tools sebagai wadah menyimpan 
atau database desa. Database ini dimaksudkan sebagai sumber informasi yang dapat 
diakses oleh publik. Dengan tools itu mengumpulkan informasi dan memaknai data 
itu dalam mengambil keputusan. IRE bermitra dengan lembaga lain untuk men-
gakses tersebut. Nanti akan melaunching desakita.id. Dari database ini kelompok 
dapat memasukkan potensi desa dan perencanaan desa. Poinnya adalah bukan ke-
lengkapan data, tapi juga dapat mempengaruhi perencanaan dan pembangunan desa. 

Menanggapi Fajrul; Soal pilkades dan money politic sudah menjadi isu lama. Yang 
perlu dicatat ialah tidak ada yang objektif dan tidak ada intersubjektif. Memastikan 
pilkades beres bukan terletak pada panitianya, tetapi sikap kritis. Seperti halnya 
pemilu di Inodonesia. Jangan berharap pelaksanaan politik bersis di Indonesia ke-
pada KPU atau Panwaslu. Sudah menjadi rahasia publik bahwa di Indonesia sistem 
sudah dirancang sesuai dengan akuntabilitas publik, tapi bisa disiasati. Tidak salah, 
perdebatan demokrasi di Indonesia hanya soal prosedur saja. Mereka tahu soal men-
gatasi money politics, tapi mereka juga tahu bagaimana cara money politics lolos.  
Pilkades dapat dirancang pada peningkatan social civic education, prihal sikap kritis 
warga sehingga menjadi menu politik warga sehari-hari. Jangan sampai warga ber-
politik menjelang Pilkades, pilkada, atau lainnya. Poin pentingnya ialah bagaimana 
mempolitisasi partisipasi warga lewat pengaruh dia dalam hal perencanaan pemban-
gunan dan jalannya kekuasaan. 
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Usulan terkait KKN alternatif menarik. Kita sudah mendorong munculnya relawan-
relawan desa agar tidak lagi muncul lagu lama “mereka dirampas haknya tergusur 
dan lapar.” Mahasiswa harus menjadi pejuang dan fasilitator di desa. Jangan drop-
dropan lagi. Mantan fasilitator PNPM lebih baik memfasilitasi tumbuhnya fasilitator 
baru di desa, bukan menjadi fasilitator sendiri di desa. Jangan sampai ada mantan 
fasilitator PNPM minta jatah lagi di desa. Jadi keberhasilan fasilitator ialah melahir-
kan fasilitator-fasilitator baru di desa. Jadi harus ada pendampingan desa melalui 
KKN tematik dan model replikasi sebagai alat promosi untuk menumbuhkan apre-
siasi (masyarakat) desa. Terimakasih

11.57 Feedback dari moderator dan mensilahkan Ashari menjawab pertanyaan dari peserta
11.58 Feedback Ashari

Menanggapi Hesti. Mengenai pelibatan kelompok rentan, ada case di desa Plembutan 
bahwa Pemdesnya mengundang warga dari kelompok rentan dan difabel untuk ikut 
serta dalam merumuskan kebijakan desa. Pelibatan kelompok difabel penting sehing-
ga hal ini dapat meningkatkan kapasitas daerah atau kawasan. Testimoni pj. Kepala 
Desa menarik bahwa ada satu orang (difabel) pemikirannya cerdas dan rasional. 
Hal ini penting untuk mengubah mindset bahwa kelompok difabel dapat menjadi 
aset. Hanya saja, pelibatan kelompok rentan tersebut memerlukan peran aktif (dari 
kelompok rentan sendiri). Dari temuan riset ini bahwa kalaupun ada keterlibatan 
(dari kelompok rentan), tidak menghasilkan prioritas. Untuk itu, keterlibatan terse-
but tidak hanya terpenuhinya kebutuhan praktis dalam hal ini pembangunan, pelay-
anan, alokasi, tapi juga yang lebih strategis ialah relasi kuasa yang berimplikasi lebih 
jauh yakni bisa mengakses agensi, policy maker, dan sumber daya.

Menanggapi Farhan. Saya ingat cerita dari Pak Wahudi dan Pak Irwan David bahwa 
harus memiliki etikat berani untuk menggunakan diskresi. Dari cerita pak Irwan 
sebagaimana riset saya pada tahun 2013 bahkan di dra� APBDes sudah dikonsutlasi-
kan di tingkat inspektorat. Artinya ketika diskresi itu mau digunakan proses konsul-
tasinya mungkin yang agak tirani. Kalau kasusnya di Rappoa cukup berhasil.

12.02 Tambahan dari moderator sebelum menutup sesi; Di Gunung Kidul ada praktik 
pelibatan kelompok rentan sebagai praktik baik sebagai proses perencanaan dan 
peraturan. 

Moderator menutup sesi dan mempersilangkan Imam Prakoso untuk menlaunching 
aplikasi desa.

12.04 Penyampaian tools atau instrumen aplikasi desa oleh Imam Prakoso

Siang ini baru kami lakukan so�launching. Dalam proses enam bulan kedepan, sete-
lah hari ini, IRE dan CCES akan melakukan launching di desa. Kita merencanakan 
empat desa yang menjadi pilot project. 
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12.07 Pemutraran video aplikasi desakita.id

Sebagaimana disampaikan di halaman utama desakita.id bahwa aplikasi ini meru-
pakan sebuah Web Interaktif dan Aplikasi Interaktif yang berisi pengetahuan terkait 
Undang-Undang Desa. Disajikan melalui  8 kisah (story telling) bersama 8 karakter 
dalam menemukan pengetahuan terkait Undang-Undang Desa. Pengguna dapat me-
milih cerita yang diinginkan, mendalami kisah dari karakter yang ada, lalu melihat 
tautan UU Desa yang terkait di dalam dialognya, dan juga membaca temuan media 
informasi yang didapatkan dalam perjalanannya. Setelah sebuah kisah selesai, maka 
pengguna dapat membaca hasil singkat dari sebuah cerita dan silahkan untuk dibagi-
kan (share) untuk stiap orang melalui sosial media. Ensikopedia Interaktif UU Desa 
ini disajikan ibarat sebuah permainan (game) sederhana dalam memahami UU Desa. 
Besar harapan, media ini sebagai alat inspiratif yang mempercepat tercapainya Desa 
yang Mandiri, Berdaulat dan Demokratis di Indonesia.

12.09 Penyampaian dan sosialisasi aplikasi kita dan desa.

Kalau sudah dilewati seperti yang telah di putar di video, pengguna nanti dapat 
memberikan masukan yang dapat menjadi feedback ke desa. Kira-kira bulan No-
vember dapat diaplikasikan di desa pilot. Hal ini sebagai upaya untuk menumbuhkan 
partisipasi warga di desa. Memang tidak semua desa dapat mengakses internet, tetapi 
harapannya aplikasi ini dapat memberikan sumbangsih pada pembangunan di desa 
untuk mengawal proses implementasi UU Desa. Dengan aplikasi ini diharapkan agar 
masyarakat desa dapat memahami secara komprehensif prihal implementasi UU 
Desa.   

12.18-
12.19

Sesi pertama ditutup oleh Zainal dan mempersilangkan peserta makan siang.
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Sesi II
29 April 2015; 13.30 – 15.00
Diskusi “Pelembagaan Demokrasi Desa”
Fasilitator :
Abdur Rozaki dan Sugeng Yulianto

Menit Materi
13.37 Diskusi dipandu oleh Zainal Anwar dan Sugeng Yulianto 

Zainal memberikan pengantar diskusi “Pelembagaan Demokrasi Desa”. 

UUD Desa tidak hanya berbicara tentang keuangan desa, tapi juga kelembagaan 
desa. Bagaimana hubungan kelembagaan desa dalam satu aspek tatakelola desa 
berpadu pada kepentingan masyarakat. Misalnya forum desa yang melibatkan 
masyarakat, yang mungkin satu hal yang baru bagi warga (pemerintah) desa. Forum 
desa berbeda dengan Musrembangdes. Forum desa diperuntukkan untuk menjadi 
representasi dan kontrol terhadap pemerintahan desa. Pada diskusi kali ini kita dapat 
memetakan peluang dan tantangan sejauh mana membangun hubungan kelemba-
gaan desa menuju desa yang demokratis. Dapat dimulai dari tantangan dan kendala 
dari desa. 

Yulianto menambahkan
Kita mendiskusikan bagaimana tantangan dan kendala dalam mendorong desa 
demokratis. Kami undang bapak ibu untuk menyampaikan pengalamannya sejauh 
ini. 

Yulianto persilahkan peserta diskusi

13.43 Linda dari Kaliurang; Mitra Wacana Women Reseourch Center

Mitra Wacana melakukan pendampingan di dua Kabupaten, di Kulonprogro dan 
Banjarnegara. Kami menodorong perempuan untuk melek partisipasi dan demokra-
si. Isu di Banjarnegara yang diangkat adalah kekerasan seksual anak. Sedangkan di 
Kulon Progo desa memberikan perlindungan terhadap perempuan desa yang men-
jadi buruh migran. Kita penginnya ada perdes yang melindungi perempuan. Kami 
mendorong perempuan di desa itu untuk berpartisipasi merumuskan RPJMDes. 

Berbicara mengenai tantangan, pengalaman kami  di Kulon Progro, terdapat ken-
dala musyawarah desa dilakukan di malam hari. Perempuan kesulitan terlibat dalam 
merumsukan kebijakan desa. Mereka (perempuan) bisa aktif di tingkat dusun karena 
dekat dengan rumah mereka. Jadi sulit untuk ikut serta murumuskan kebijakan di 
tingkat desa. Mungkin agak jauh bila ke kantor desa dan malam hari mereka men-
dampingi anak-anak dan semacamnya. Menurut kepala desa, yang penting mereka 
sudah mengundang. Berkaitan dengan riset yang telah disampaikan tadi salah satun-
ya mengenai pelibatan perempuan. Perempuan terlibat, tapi perempuan yang mana? 
Siapa? Jangan-jangan PKK. Karena selama ini yang banyak terlibat atau diundang 
untuk merumuskan kebijakan atau sosialisasi di tingkat desa ialah PKK.
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Melalui implementesai UU Desa kami mendorong perempuan benar-benar dili-
batkan. Bukan hanya cecklist. Pengalaman di Kulon Progo bisa menjadi pelajaran. 
Untuk itu atas usul mas Rozaki, kami memberikan masukan kepada pemerintahan 
desa untuk mengadakan musyawarah desa atau merumuskan kebijakan desa yang 
melibatkan perempuan dapat diadakan di siang atau sore hari. Tapi laki-laki me-
nolak dengan alasan bekerja. Akhirnya perempuan diberikan sesi khusus untuk 
membuat RPJMDes sendiri dan pointer-pointer tersebut menjadi masukan agenda 
desa. Namun demikian, walaupun perempuan telah diberikan ruang partipasi dalam 
meremuskan kebijakan desa bila sampai ke kecamatan terdapat tantangan lagi, yakni 
masukan-masukan tersebut acap dipotong.

13.47 Sugeng Yulianto menanggapi

Saya kira itu bisa teratasi bila UU Desa benar-benar diimplementasikan. Dalam 
MusyDes juga membicarakan hal-hal strategis, termasuk di dalamnya prihal investasi 
yang masuk ke desa. Untuk itu MusyDes harus benar-benar dibicarakan secara serius 
lewat forum itu. Dengan UU Desa yang lebih realistis dan peduli gender dapat ter-
wujud keinginan tersebut. Disilahkan yang lain. 

13.48 Fajri dari peneliti lokal Bantaeng, Sulawesi Selatan

Di penelitian ini saya mendampingi mas Rozaki sebagai peneliti lokal. Saya dulu per-
nah di ACCESS. Bicara tantangan yang pertama, terutama di Bantaeng, kita banyak 
mendorong kawan-kawan akti�s desa yang sudah kami tingkatkan kapasitasnya un-
tuk merebut pimpinan desa. Kami mendorong mereka untuk untuk menjadi kepala 
desa. Dengan harapan para akti�s desa menjadi kepala desa nantinya apa yang 
menjadi keinginan desa lebih baik. Akan tetapi pada pelaksanaannya mereka tidak 
terpilih. Ini tantangan bagi akti�s desa. Masyarkaat desa melihat bahwa calon kepala 
desa tidak dilihat dari kapasitas. Kami melihat ada pengaruh-pengaruh di desa dan 
politik uang. Masyarakat desa memilih kepala desa dari calon yang memiliki pen-
garuh, daripada kapasitas.

Yang kedua, ialah menjadi penting membuat sistem di desa. Bagaimana sistem ta-
takelola di desa dapat berjalan dengan baik. Jadi siapapun yang akan menjadi kepala 
desa dia akan mengikuti sistem itu. Bila kita melihat dari hasil penelitian ini bahwa 
desa-desa yang bagus tergantung pada kepala desanya. Bila kepala desanya bagus, 
maka bagus pulalah desa itu. Sistem yang didorong dan diperbaiki dapat memberi-
kan peran bagi siapapun yang menjadi kepala desa untuk memajukan desa sesuai 
dengan sistem yang diterapkan. Nantinya kemajuan desa tidak tergantung pada sepe-
nuhnya pada sosok perorangan. Persoalannya saat ini desa bertumpu pada kemam-
puan individu kepala desa sendiri. 
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13.52 Wahyudi, lurah desa Panggungharjo

Berbicara tentang Musyawarah desa sebagai sebuah arena bagi aktualisasi partisipasi 
warga sudah dibuka di beberapa desa. Sebenarnya di beberapa desa sudah membuka 
peluang atau ruang partisipasi warga. Namun praktisnya ruang tersebut belum disa-
dari oleh warga secara maksimal. Mungkin karena sudah terlalu lama mereka (war-
ga) dibungkam. Akhirnya ruang partisipasi yang telah dibuka tidak termanfaatkan 
secara maksimal. beberapa hal memang sudah kami lakukan. Kami melakukan se-
buah “pembajakan” atas aturan dalam rangka membuka ruang-ruang publik bahkan 
melembagakan. Kami melakukan proses pelembagaan partisipasi untuk membangun 
keseimbangan dan relasi antara pemerintah desa dan warga desa. 

Merespon partisipasi dan kekuatan civil society, sebagaimana disampaikan hasil 
penelitian tadi, tidak banyak menentukan arah pembangunan daerah. Yang lebih 
penting ialah menciptakan pemimpin seperti yang disampaikan dari Bantaeng tadi. 
Jadi kompetisi politik di ranah lokal menjadi pertaruhan untuk menciptakan suatu 
mekanisme yang demokratis. Satu contoh misalnya, kami sudah mencoba mende-
sentralisasi musyawarah desa menjadi musyawarah menjadi musyawarah RT. Ke-
betulan PKKBN melakukan pendataan keluarga tahun 2015. Yang dulunya mereka 
berjalan sendiri-sendiri dan sekterol, kini dengan menerapkan musyawarah RT 
mereka bisa berpartisipasi mewujudkan pembangungan desa. Kita bisa “memaksa” 
BKKBN untuk melibatkan aparatur pemerintah desa dalam proses itu. Salah satu hal 
yang dilakukan ialah hasil peremusan yang disampaikan ke BKKBN harus melalui 
musyawarah RT. Sebenarnya hal itu sebagai pancingan bagaimana nantinya warga 
tertarik pada isu-isu terkait pendataan. Karena persepsi masyarakat bahwa bila 
ada pendataan pasti ada sesuatunya. Dan mereka berkepentingan untuk mengawal 
proses tersebut. Hal ini kami gunakan sebagai sebagai sebuah eksperimentasi untuk 
mengukur tingkat partisipasi warga atas sebuah isu yang sensitif bagi mereka, yakni 
tentang (kesejehateraan) keluarga.

Bahkan kami juga tumpangi data-data yang user-nya pemerintah desa. Jadi kader 
pendata yang dibuat oleh BKKBN kami manfatkan juga untuk memperoleh data-da-
ta dari masyarakat terkait dengan data-data misalnya keluarga dengan resiko tinggi 
(terlantar), keluarga difabel, dan lainnya. Ini mungkin agak keluar dari konteks, tapi 
paling tidak dapat menjadi gambaran keadaan di desa. Mungkin di Kabupaten Ban-
tul merupakan daerah yang mengeluarkan beberapa perda tentang desa, misalnya 
tentang organisasi desa, tentang penetapan desa, dan tentang pemilihan lurah desa. 
Kemarin pada waktu pelaksanaan perda tentang organisasi desa kita mendorong agar 
ada kewenangan yang diberikan oleh negara melalui UU Desa untuk tidak dibajak, 
misalnya mengenai penempatan pamong desa, reorganisasi, restrukturisasi, dan 
sebagainya.

Itu menjadi kewenangan kita (desa) sebagai kesempatan  untuk melakukan pena-
taan ulang atas semua unsur sumber daya manusia yang ada di desa. Salah satu yang 
kita lakukan misalnya, pertama-tama kita pensiunkan seluruh perangkat desa dan 
kemudian kita angkat kembali dengan penataan ulang untuk meningkatkan kinerja 
pemerintahan desa. Hal tersebut untuk menumbuhkan inovasi dan kreasi perangkat 
desa. 
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13.58 Feedback dari Yulianto
Ya, menarik sekali pak. Panggungharjo telah melakukan terobosan atau inovasi 
untuk mengatasi kendala partisipasi. Beliau mencontohkan proses pendataan di desa 
yang musyawarahnya didesentralisasikan dari desa ke tingkat RT. Saya kira ini con-
toh menarik. Barangkali nanti bisa ditularkan ke desa lain. 

Kami persilahkan yang lain untuk berbagi. 

13.59 Amin Purnadi dari Kabupaten Wonosobo

Perlu diingatkan kembali bahwa UU Desa ini memberikan mandat musyawarah 
desa tidak lagi bertumpu pada kepala desa. Saat ini yang memimpin rapat ialah BPD 
(Badan Permusyawaratan Desa), bukan kepala desa. Nah, kita perlu lihat sejauh 
mana kapasitas BPD hari ini. saya memandang BPD kita hari ini masih lemah. 
Bagaimana Musyawarah berjalan baik bila yang memimpin rapat tidak tahu apa-apa. 
Untuk itu masukan saya bagaimana meningkatkan kapasitas BPD. BPD akan berger-
ak bila ada laporan tertentu dari masyarakat, bukan atas inisiatif mereka sendiri un-
tuk mencari permasalahan yang ada di desa. BPD Sebagai penyeimbang pemerintah 
desa juga harus memiliki kemampuan teknis, seperti memimpin forum rapat, dan 
lainnya.  

14.01 Feedback dari Yulianto

Kira-kira strateginya seperti apa untuk memastikan representasi berjalan dengan 
baik?

14.01 Kadang orang-orang di desa perlu teknik lain. Mungkin lebih baik kita yang datang. 
Kader DPD atau kepala desa perlu jemput bola. Karena orang-orang seperti ini tidak 
terbiasa di forum rapat, ketika diundangpun tidak berani ngomong. Perlu teknik 
yang baru, khususnya BPD turun ke bawah.

14.04 Masnawi, kepala desa Sempol Wonosobo

Saya menyambung. Sebenarnya masalah di desa ialah sumber daya manusia. Saya 
berpikir bahwa bila di desa sistemnya baik, maka semua akan berjalan baik. Tetapi 
yang praktikkan gagal. Ternyata orang yang menjadi ketua RT ini orang yang 
diplokoto (terpinggirkan) termasuk yang menjadi ketua BPD. Orang yang memiliki 
kemampuan baik dari sisi ekenomi dan sosialnya di kelompoknya tidak mau, akh-
irnya memaksa orang lemah memimpin di posisi tersebut.  
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Sebagaimana disampaikan oleh pak Amin, menurut saya selaku kepala desa tidak 
harus orang yang terpinggirkan itu ikut dalam musyawarah. Kalaupun ikut, mereka 
acap tidak berbunyi. Kalau mengacu pada UU Nomor 6 tahun 2014 juga rekrutmen 
kepala desa tidak baik, karena dengan pendidikan minimal SMP. Lantas apa yang 
akan didapat? Mungkin dari seribu orang hanya satu yang dapat memimpin dengan 
baik walau lulusan SMP. Orang di desa cenderung memilih kepala desa karena yang 
bersangkutan dianggap baik, bukan dilihat dari kapasitasnya memimpin pemerinta-
han desa. Pembuatan pola rekrutmen yang baik sangat penting. Karena dengan be-
gitu akan melahirkan pada penjabaran visi dan misi desa di RPJMDes dan RKPDes.

14 Feedback Ari Sujito

Saya kira model demokrasinya ini (pernyataatn Masnawi dan Amin) menarik. Waktu 
menyusun UU Desa saya kira suasana batinnya ialah mau mengangkat forum atau 
arena yang selama ini lebih banyak berproses secara informal yang tidak muncul di 
dalam pengambilan keputusan. Soal model seperti apa implementasi demokrasi di 
desa, terserah dipasrahkan ke masing-masing desa. Yang penting pada prinsipnya 
pengambil policy harus mendengarkan suara rakyat dan rakyat harus berani bicara. 
Belum tentu dijamin kepentingan rakyat terwakili bila rakyat tidak berani bicara. 
Anggapan bahwa walaupun warganya tidak pernah bicara, tapi yang terpenting 
pemimpinnya pro rakyat, terjamin? Belum tentu. Walaupun dia (warga) miskin atau 
berpendidikan rendah harus diberi kesempatan bicara. Mengapa pentting? Cara pan-
dang Kabupaten ke desa dulu juga begitu. Untuk itu masyarakat desa harus terlibat 
aktib pada proses partisipasi dari awal. Konsep demokrasi desa ialah mengupayakan 
yang pasif menjadi aktif, yang aktif menjadi bersuara, yang bersuara menjadi sebuah 
keputusan. Ini bedanya demokrasi Kabupaten dan Desa. Antara masyarakat dan 
pemimpin dekat.

Pada sebuah kesempatan di Solo, saya mendapat pertanyaan “mengapa kepala desa 
tidak ikut partai politik, sementara bupati boleh? Kan sama-sama jabatan politik?” 
Saya diam dan selanjutnya membuat analogi, “kalau anda diberi kesempatan seperti 
bupati di partai politik, anda mau tidak pemilunya melalui undang-undang pemilu? 
Harus juga diusulkan oleh partai-partai yang ada. Anda mau juga gak kalau nanti ada 
pembagian ADD yang tidak adil gara-gara kebutuhan partai? Partai tidak mendapat 
jatah, dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya demokrasi sosial bertumpu di desa. 
Pelaksanaan demokrasi di desa ialah penguatan social capital. Kabupaten itu hanya 
institusi pemerintahan, sementara desa itu komunitas dan rakyatnya. Kabupaten 
hanya punya SKPD, tapi di desa memiliki model format pemerintahan yang memi-
liki hubungan emosional dengan masyarakat. Kalau kepala desa seperti partai politik 
dan anggarannya seperti pengelolaan parti politik bisa bacok-bacokan.
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Kuncinya demokrasi ialah yang tidak bersuara berani bersuara, yang tidak hadir 
menjadi hadir, dan yang hadir memiliki kualitas kehadirannya. Tidak hanya makan 
snack dan setuju. Sesi ini bisa digali lebih jauh prihal model atau format kontrol 
kekuasaaan, partisipasi, dan penyelenggaraan akuntabilitas seperti apa yang menu-
rut bapak ibu penting. Seperti yang ditanyakan mbak Hesti “kelompok difabel dan 
kelompok rentan bagaimana ya caranya bersuara?” Tadi mas Wahyudi memberikan 
contoh yang bagus apakah dia�rmasi, apakah model liberal, atau model pendekatan-
pendekatan yang dikoordinasi. Jogjakarta itu, maaf, banyak yang tidak demokratis. 
Jadi kita saling belajar dari beberapa daerah di sini. Terimakasih

14.13 Feedback Yulianto

Demokrasi di desa itu untuk memastikan akuntabilitas. Saya kira itu kata kuncinya.

14.13 Hesti dari Sabda

Kalau perempuan dan difabel memang dipersyaratkan untuk berpartisipasi dalam 
kebijakan di desa memang baik. Akan tetapi ada beberapa kendala seperti halnya 
pelaksanaan Musrembang di malam hari dan adanya infrastruktur yang belum ‘ber-
pihak’ pada kaum difabel. Selain itu, berbicara mengenai perspektif anak barangkali 
memang anak belum bisa memberikan suara, namun ada ruang-ruang yang bisa kita 
manfaatkan untuk pelibatan anak misalnya dengan kondisi yang menyenangkan. 

14.15 Dian dari Mitra Wacana

Saya share pengalaman saja. Setali dengan apa yang diampaikan oleh kepala desa 
Panggungharjo tentang pendataan, di desa Nogorejo, Galur di Kulon Progo menggu-
nakan pendataan BKKBN dan BPS. Yang melakukan pendataan adalah kader-kader 
perempuan yang turun langsung dan mereka dibayar murah sekali. Ini menurut 
saya satu peluang bagaimana perempuan perlu difasilitasi. Persoalannya adalah bila 
menggunakan data BKKBN atau BPS mereka telah disediakan indikator sebelumnya 
dari pusat. Misalnya miskin, miskin itu anggota keluarga dibandingkan dengan tanah 
tempat tinggal. Di desa Nogorejo rumahnya gede-gede dan tanahnya luas. Itu bukan 
kaya. Mereka tidak dapat memetakan tingkat kesejahteraan menurut versi mereka 
(perempuan). Ketika kami melakukan pendampingan terhadap ibu-ibu untuk me-
matakan kemiskinan menurut mereka, miskin karena perempuan kepala keluarga, 
miskin karena lansia yang dititipi anak oleh orang tuanya yang jadi TKI, miskin 
karena difabel berat. Dan hal itu tidak tercatat, dikarenakan rumahnya yang luas dan 
dianggap kaya. 

Di desa pendampingan, mereka (perempuan) mendapat data-data tersebut secara 
akurat. Hal tersebut tidak tercover oleh lembaga. Dari sini orang desa dapat mem-
buat data sendiri dan membuat indikator sendiri. Hal tersebut dapat menjadi data 
pembangunan. Sebab acap data yang disediakan oleh lembaga desa tidak sesuai den-
gan BKKBN atau BPS. Bisa tidak di luar indikator BKKBN atau BPS?
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Satu lagi soalan investasi di Sentolo. Sentolo menjadi kawasan industri di Kulon Pro-
go. Di situ akan masuk industi pengeolahan limbah B3 (bahan beracun berbahaya). 
Yang menjadi masalah kelompok perempuan di sana adalah sosialisasi itu tidak 
transparan. Para perempuan di desa tersebut kurang tercerahkan karena informasi 
dan sosialisasi tidak mumpun dari pihak terkait. Yang ikut sosialisasi hanya beberapa 
dan dibayar. Tidak hanya itu, PKK harus diberi pemahaman prihal pemahaman ten-
tang industrialisasi dan pelibatan perempuan desa secara berkesinambungan. Terima 
kasih.

14.22 Feedback Yuli; 

Ketika ada investasi yang mau masuk ke desa dan masyarakat tidak setuju bisa 
saja dimasukkan Musydes melahirkan rekomendasi yang nantinya dapat dijadikan 
pijakan bagi Kabupaten menerbitkan perijinan menyangkut investasi desa. Musdes 
sebenarnya dapat dioptimalkan melalui implementasi UU Desa. 

14.23 Rindang dari Mitra Wacana; 

Masalahnya adalah perijinan dari kecamatan. Dalam megaproyek di Kulon Progo 
misalnya, Sentolo menjadi pilot project kawasan industri. Sekarang ada pabrik arang, 
Quick sudah masuk, dan terakhir adalah limbah rumah sakit atau B3. Yang dikha-
watirkan warga limbah tersebut, terutama B3, beracun dan dapat “kececer” karena 
akan bersentuhan dengan masyarakat atau anak-anak. Takutnya limbah tersebut 
akan membawa penyakit. Sosialisasi yang belum sampai adalah pemahaman tentang 
seberapa beracunnya limbah tersebut dan bagaimana mengantisipasinya. Sosialisasi 
yang dibutuhkan tidak sekedar pembangunan pembangunan limbah saja. Camat di 
sana perempuan. Kami melihat sepertinya memang sengaja ditaruh camat perem-
puan dan beliau dengan think tank-nya bupati. Jadi agak susah. Kemarin RPJMDes 
dengan mas Rozaki sudah muru-muru (wanti-wanti) soal UU Desa. Kemarin itu 
kami menghadirkan kepala desa-kepala desa yang sendang resah dan pada saat clos-
ing pertemuan bu Camat datang dan memberi statmen bahwa dia hendak menjadi 
RPJMDes melalui paketan. Akhirnya kita loyo lagi. 

14.27 Feedback dari Yulianto

Saya kira kasus ini menarik. Disilahkan dari yang lain.

14.28 Tugiman, kepala desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul

Desa kami mungkin termiskin dan tertinggal se Indonesia. Untuk masuk ke desa 
kami harus menempuh jarak 50 Km dari jalan utama. Akan tetapi berkaitan dengan 
Musydes atau Musydus masyarakat kami sudah terbiasa dan berjalan lancar. Apalagi 
adanya bantuan keuangan khusus. Perbulan sejak tahun 2013 mendapatkan 1 juta. 
Berhubung warga kami semuanya miskin, diambil yang termiskin. Itu menjadi ajang 
diskusi bulanan. Masing-masing pedukuhan dapat dan jumlahnya lumayan banyak. 



93Proceeding  Seminar dan Lokakarya Nasional

Walaupun desa miskin, desa kami mendapat juara satu ketahanan pangan provinsi 
dan nomor dua nasional. Setiap kepala desa mempunyai gaya kepemimpinan yang 
berbeda. Kami mengajak ke masyarakat bahwa biarpun desa miskin jangan sampai 
tidak ada makanan. Salah satunya kami punya kiat khusus setiap warga untuk mena-
namkan sayuran di kebun. Hal tersebut bisa bermanfaat ketika misalnya tidak punya 
uang untuk kebutuhan pangan, sayur atau cabe tinggal petik. Tidak hanya itu, kami 
dan dukuh sudah mentransformasikan desa kami sebagai desa yang bebas narkoba. 
Kami juga sudah melakukan deklarasi, bersama desa-desa yang lain dalam satu 
kecamatan, stop pernikahan usia dini sejak tahun 2015. Kebetulan yang lolos sejak 
tahun 2013 hingga sekarang adalah desa Merteluh. Kami melihat bahwa kerentanan 
KDRT biasanya berada di usia dini. Untuk itu di desa kami menggalakkan perni-
kahan tidak di usia dini. Tidak hanya itu, kami juga menggalakkan kerajinan akik, 
mumpung lagi booming, bagi pemuda untuk tidak ada alasan menganggur.

Mengenai APBDes kami memberikan ruang kepada siapapun untuk mengakses, baik 
kaum rentan dan lainnya. Kami tidak memberikan uang kepada kelompok-kelom-
pok di sesa seperti Karang Taruna, kami mendorong kelompok desa untuk membuat 
program. Setelah itu, dari program-program yang diusulkan dan menurut kami ba-
gus selanjutnya kami alokasikan anggaran pada pengembangan program dimaksud 
dengan melihat efekti�tas program yang sudah diusulkan sebelumnya. Sejauh mana 
program yang diusulkan efektif bagi warga masyarakat.

14.34 Feedback dari Yulianto

Strateginya seperti apa? 

14.35 Feedback dari Yulianto

Ini fenomenal ya, desa termiskin menjadi percontohan baik di tingkat provinsi dan 
nasional. Selanjutnya dipersilahkan.

14.37 Rian

Persoalan data ini menjadi soalan menarik dan seksi seperti UUD Desa. Di 2015 
ada PBDT (pembaharuan basis data terpadu). Kalau berbicara mengenai persoalan 
data kemiskinan desa, desa punya pandangan sendiri bila bicara kemiskinan. Bila 
desa sudah memiliki data yang akurat dalam mengalokasikan data desa, hal ini dapat 
menjadi ukuran dan rujukan BPS dalam melakukan pengukuran pembangunan.

Kemarin pemerintah melalui TNP2K telah melakukan proses partisipasi pendataan 
dengan melibatkan desa. Di BPS ada dua proses data; proses nasional dan proses data 
desa. Hal ini telah dilakukan oleh BPS dan TNP2K untuk memetakan kemiskinan 
yang bersumber dari data desa.
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Kedepan Bapenas memiliki sistem rujukan data terpadu. Ini baru, artinya sistem per-
lindungan terpadu ini sama ngomongin tentang data yang bersumber dari veri�kasi 
desa dengan melibatkan desa. Pertanyaannya bila desa tidak punya data, maka bisa 
dimainkan oleh supradesa. Hal ini menjadi peluang yang diberikan pemerintah pusat 
untuk desa  melakukan pendataan sendiri sejak awal.

14.42 Feedback dari Yulianto

Monggo selanjutnya

14.43 Wahyudi dari Panggungharjo

Menggapi nikah dini. Terkati dengan data BKKBN, kami mengangkat indikasi 
bahwa PPRS tahun 2011 sangat bias kepentingan kalau tidak cukup ya kader pen-
data. Sehingga banyak sekali program-program bantuan dari pemerintah pusat atau 
Kabupaten tidak jauh-jauh dari duku atau siapa yang diundang. Karena waktu itu 
tidak ada proses veri�kasi data tentang itu. Itu yang kami antisipasi dengan melaku-
kan pendataan sejak di tingkat RT. Jadi sebelum proses pengesahan data, semua data 
disampaikan ke RT dengan melakukan check cross check benar tidak data yang ter-
lampirkan. Kerena itu kami sampaikan kepada kader pendata untuk tidak sekali-kali 
memanipulasi data, karena jelas hal itu akan bias dan mempermalukan diri sendiri. 
Di sana (data) kami tambahkan dua indikator lokal data proritas desa. Kader pendata 
didorong untuk terbuka melakukan pendataan. 

Pemerintah desa dan warga desa sudah sekian lama tidak berhubungan. Mereka 
terjalin melalui hubungan administratif. Selain itu tidak pernah ada pola hubungan 
masyarakat desa dan pemerintah desa. Saat pemerintah desa membuka peluang 
partisipasi, namun partisipasi warga sangat minim. Untuk untuk pelbagai hal dapat 
dilakukan dalam mendorong partisipasi warga desa misalnya kita membuat sekolah 
partisipasi. Melalui sekolah partisipasi tersebut kami mendorong warga berpartisipa-
si pada setiap rancangan pembangunan desa, mengenali tokoh kunci, dan menyusun 
skenario rekaya sosial. Kegiatan tersebut berlangsung satu periode. Karena mereka 
tidak terbiasa dengan proses seperti itu (sekolah partisipasi), kita melakukan tero-
bosan lain dengan membuka sistem informasi desa, yakni desa membuka diri secara 
lebih privat melalui SMS guide away dan atau melalui bantuan alat lain agar tidak 
muncul social barier. Gerakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten dan desa harus 
mengoptimalkan pemerintahan desa dalam mengotmimalkan civic education. Hal 
lain yang perlu didorong ialah bagaimana masyarakat desa pada waktu pemilihan 
desa tidak menerima uang.

14.49 Feedback dari Yulianto

Pengalaman dari desa Panggungharjo cukup menarik. Bagaimana UU Desa ini 
memberikan peluang untuk ndandani sistem datan dan informasinya sebagai pijakan 
utama untuk merumuskan kebijakan yang ada di desa. Saya beri kesempatan untuk 
mas Kris.
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14.50 Krisdyatmiko dari IRE.

Saya tertarik dengan sekolah partisipasi. Pertanyaan besarnya memang mengapa 
masyarakat cenderung pasif untuk diajak berpartisipasi. Harus disadari bahwa kon-
struksi politik lama membuat warga negara apolitis. Kita harus yakin perlahan-lahan 
akan berubah. Memang perlu adanya transformasi untuk menggugah partisipasi 
warga, yakni ketaletanan dan kerja jangka panjang. Yang kedua, UUD no. 06/2014 
dapat kita maknai secara internal dapat menjadi ajang dalam meningkatkan tatakelo-
la pemerintah desa dan secara eksternal sekaligus memperkuat posisi desa tidak 
hanya membuat hubungan dengan Kabupaten, tapi juga dengan pusat. 

Apalagi sekarang ada jaminan dari pusat prihal dana desa. Kita dapat mengambil 
contah dari Kulon Progo tadi, sebelumnya desa menjadi objek dari Kabupaten, maka 
kini harus dibalik. Kita harus manfaatkan UU ini bagi desa yang sebelumnya men-
jadi objek kebijakan Kabupaten. Logika ini kita balik bahwa kebijakan Kabupaten 
yang akhirnya ditujukan kepada desa disusun secara partisipatif dengan melihat desa 
secara utuh. Ambil contoh misalnya, kenapa kecamatan dan desa Sentolo dijadikan 
sentra industri, sementara mereka (warga) tidak diajak untuk membicarakan itu 
karena memang bila kita bicara tentang tata ruang di Indonesia desa masih tidak dili-
batkan di dalam perencanaan tata ruang. 

UUD No. 06 Tahun 2014 ini memberi ruang kepada desa untuk terlibat aktif mel-
akukan perencanaan tataruang di Kabupaten. Kalau dulu sebagai ajang sosialisasi, 
sekarang harus dirubah bahwa perencanaan tata ruang di Kabupaten harus berdasar 
pada desa. Artinya ialah desa-desa didorong untuk memiliki perencanaan tata ruang 
di tingkat desa. 

Ketiga, tentang kemiskinan mempersoalkan data-data dari BPS. Kita bisa belajar dari 
ACSESS tentang analisasis kemiskinan partisipatif. Dengan UU ini juga desa mem-
punyai peluang untuk menentukan indikator. Indikator kemiskinan itu apa. Kemu-
dian mereka menentukan sendiri rumah tangga-rumah tangga yang masuk kategori 
miskin, sangat miskin, dan sedang kaya. Ini menjadi bahan negosiasi bagi desa, 
ketika ada badan dari supradesa masuk ke desa. Contohnya bila pemerintah melan-
jutkan model BLT atau tentang raskin, pemberianbantuan dapat mengacu pada data 
dari desa bukan dari data lembaga yang “hanya” mengandalkan enumerator yang 
acap tidak akurat atau serius. Terima kasih.

14.51 Feedback dari Yulianto

Terima kasih mas Kris. Sekarang yang terakhir dipersilahkan mbak Nike
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14.55 Nike dari CCES

Diskusi ini menarik bila diolah sebagai instrumen dan melakukan pendampingan 
dengan mengembangkan instrumen. Yang saya tangkap dari diskusi ini setidaknya 
mengena pada dua level, pertama ialah di level perspektif dan substantif. Misalnya 
ternyata ada persoalan  berbicara tentang si marjinal atau si kelompok rentan ini. 
Saya sangat sepakat bahwa kita punya kategori baru, bukan marjinal dari termi-
nologi meanstream. Hal ini esensial. Yang kedua, kita juga ngomong level instumen. 
Jangan-jangan persoalannya bisa diselesaikan dengan solusi yang teknis. Orang yang 
sebelumnya tidak dapat berbicara dapat berbicara. Kalau begitu, seperti dicontohkan 
tadi bahwa perempuan tidak bisa ikut Musydes karena malam hari, kita tidak usah 
ngomong desa mandiri dan demokratis. Tembakannya berbeda-beda kalau ngomong 
persoalan itu. Kalau bicara instrumen ada banyak media yang dapat dioptimalisasi. 
Saya pengin tahu jangan-jangan kita hanya pengin tahu tentang Musydes, tetapi abai 
sebelum adanya Musydes atau pra-Musydes. Kalau dugaan saya benar, harus ada 
pilot untuk menggarisbawahi pra-Musydes. Terima kasih.

14.49 Feedback dari Yulianto

Pernyataan mbak Nike sepertinya sudah menjadi kesimpulan dari diskusi kita untuk 
sesi kali ini. Nanti masih ada sesi diskusi lagi. Kita akhiri sesi diskusi ini.

15.00 Zainal menutup sesi diskusi

Dari diskusi kita mendapati 12 respon. Bagaimana demokrasi desa dari perspektif 
dan keseharian. Tantangan musyawarah di tingkat desa lebih disentralisasi hingg ke 
tingkat RT. Tantangan lain dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan pemerinta-
han desa, SDM, partisipasi masyarakat (terutama perempuan), dan tata ruang desa. 

15.06 Break
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Sesi III
29 April 2015; 15.30 – 17.30
Diskusi “Kewenangan dan Perencanaan Desa”
Fasilitator :
Sukasmanto dan Dina Mariana

Menit Materi
15.37 Diskusi dibuka oleh Sukasmanto

Sesi ini akan mendiskusikan “kewenangan dan perencanaan desa”. Sudah ada dua 
permendagri yang mengatur prihal kewenangan ini; Permendagri No. 114 tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendesa No. 1 Tahun 2015 
tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa. Adanya aturan tersebut semoga tidak 
tumpang tindih. Kewenangan ini mengatur penyelenggaran pemerintah desa, pelak-
sanaan pembangunan desa, pembinaan ke masyarkaat desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa. 

Tentang kewenangan ini nomor satu, namun mencakup kewenangan ini pada ranah 
imlementasinya belum ada perbub lokal berskala desa yang lahir dari Permedagri. 
Untuk itu butuh kajian dan inventerisasi berupa kegiatan berskala lokal SKPD 
bagaimana kewenanangan ini diatur. Proses pengkajian dan inventerisasi ke-
wenangan dapat melalui input desa untuk menjadi pembahasan pemerintah dan 
Kabupaten.

Kewenanangan desa menjadi strategi dalam implementasi UU Desa. Desa tidak 
akan bisa menyusun RPJMDes bila kewenangan desa tidak jelas. Ada dua pihak 
yang menyusun kewenangan; pihak pemda dan pihak desa. Sebetulnya di Per-
mendesa da�arnya sudah lengkap dan details prihal kewenangannya. Akan tetapi 
persoalannya sesuai tidak dengan kondisi Kabupaten atau desa. Oleh karena itu, 
Musydes menjadi sarana penting untuk menginventerisasi kewenangan ini. 

Mengenai posisi strategis kewenenangan desa, penting didiskusikan pada kali ini. 
Beberapa pertanyaan kunci adalah; pertama, bagaimana proses identi�kasi ke-
wenangan Kabupaten-desa melalui rute, strategi, dan pendekatannya? Kedua, apa 
saja peluang dan tantangan menjalankan kewenangan desa. Ketiga, bagaimana 
strategi pelibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan desa?

Sukasmanto mempersilahkan Mariana untuk lead diskusi

15.49 Diskusi diarahkan oleh Mariana

Saya sebenarnya pengin menampung cerita-cerita dari lokal, baik dari Kabupaten 
atau desa yang selama ini mempunyai tumpang tinding terkait kewenangan dan 
mempunyai problem mengenai implementasi kewenangan. Dan strategi apa yang 
dilakukan pemerintah Kabupaten atau desa dalam pembagian kewenangan? Kira-
kira bila ada pembagian kewenangan tersebut apa yang bisa kita lakukan? 
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Ada beberapa cerita menarik dari desa Mertoyudan soal pengelolaan tanah. Ke-
mudian ada beberapa Kabupaten yang masih mempunyai PR terkait dengan mem-
buat regulasi pembagian kewenangan antara Kabupaten dan desa, dan setursnya. 
Cerita-cerita ini yang kita kumpulkan. Kira-kira kalau ada tantangan pembagian 
kewenangan tersebut apa yang kita lakukan? Dipersilahkan peserta, dari Bantul, Sle-
man, Bantaeng, Gunung Kidul.

15.52 Amin dari Wonosobo

Untuk Kabupaten Wonosobo pernah kami diskusikan prihal kewenangan sebelum 
keluarnya Permendesa. Kita sebenarnya sudah mendiskusikan kewenangan dan 
asal-usul dari kewenangan yang telah dicantumkan dari permendesa. Kita berdis-
kusi dengan beberapa kades dan muncul list tentang kewenangan asal usul. Kemu-
dian setelah keluarnya Permendesa yang kami lakukan sekarang adalah kita review 
kembali Permendesa. Jangan-jangan Permendesa belum �nal, ternyata iya. Bahwa 
kita menemukan di dalam Permendesa memang belum sepenuhnya tidak maksimal 
mengatur kewenangan desa. Langkah selanjutnya kita bertemu dengan SKPD. Apa 
yang kita tawarkan dengan menyurati semua SKPD apa saja kewenangan yang bisa 
diampu oleh desa. Tapi ternyat ini kurang maksimal, karena beberapa SKPD saja 
yang merespon. Proses yang kami lakukan adalah me-riview Permendesa No. 1 ta-
hun 2015. Memang ada kewenangan, menurut kami, tidak bisa dilakukan oleh desa, 
misalnya di bidang pemerintahan. Di sana ada penetapan dan batas desa. Penetapan 
jelas bukan kewenangan desa. Sebenarnya itu kewenangan bupati, bukan desa. Un-
tuk desa hanya batas desanya.

15.54 Farhan dari Gunung Kidul

Kalau dari Permendagri yang lama Nomor 30 Tahun 2006 bahasanya bukan ke-
wenangan, tapi pembedaan urusan. Karena kalaau pembedaan urusan itu ada 
setengah kongkruen, saling melengkapi. Kalau PP 75 pusat, provinsi, dan daerah 
satu sektor bisa sama-sama mengampuh tapi pada sisi apanya. Permendes ini secara 
kongkruen belum sepenuhnya membahas secara teknis kewenangan desa berbicara 
tentang apa dan lainnya. 

Memang ada bebera item, seperti diungkapkan mas Amin, bukan kewenangan 
desa dan mungkin desa sulit melakukan itu dari sisi aspek kapasitas atau regu-
lasi masalah batas. Kecuali ada regulasi yang Permennya dirubah mungkin bisa 
menjadi kewenangan desa. Hal ini memang perlu dikaji lebih jauh, termasuk pen-
didikan. Misalnya pendidikan, mereka tidak mempunyai kewenangan kurikulum. 
Kewenangan kurikulum berada di pusat, sementara lokal hanya mengurusi muatan 
lokal. 
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Dari sisi kebijakan sejak tahun tahun 2010, sama dengan kebijakan a�rmatif kelom-
pok perempuan dan kelompok difabel tahun ini. Perspeketif penting yang harus 
ditingkatkan ialah ketika dalam pendampingan, desa bisa mengatasi kendala tert-
entu. Pelibatan warga pada a�rmasi dapat dilakukan dengan suasana informal. Hal 
ini dapat membuat kondisi masyarakat lebih leluasa. Sementara itu berbicara tentan 
a�rmasi kelompok perempuan forum-forum ibu RT kurang dilirik, hal ini penting 
untuk ditumbuhkan di desa-desa. Forum-forum seperti ini perlu dioptimalkan, bu-
kan malah membentuk forum-forum baru yang bisa membuat masyarakat (marji-
nal) tidak merasa memiliki dan berpartisipasi.

16.04 Feedback dari Mardiana 

Terima kasih pak Farhan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang dari lain bisa 
menyesuaika, yakni terkait tantangan dan cara mengatasinya seperti apa? Dan 
bagaimana posisi SKPD ke desa?

16.04 Feedback dari Farhan

Terima kasih. Bapeda telah membicarakan sebelum Permendes dua itu, telah mer-
ancang penyempurnaan Perbub 24 Tahun 2007 Pelimpahan Peran Bupati kepada 
Camat. Yang spesi�k dari Perbub ini ialah pembinaan dan pengawasan pemerintah 
desa, seperti evaluasi APBDes. Hal itu mau diperluas termasuk pada perijinan. Itu 
saja tarik ulurnya luar biasa. Yang penting kongkruen, misalnya di bidang pendidi-
kan yang tersentral di pusat, apa kewenangan daerah dan apa kewenangan di desa. 
Itu satu sektor bulum lagi yang lain.

Terkait realokasi anggaran, karena ADD meningkat signi�kan, SPP dipaksa. Ada 
juga SKPD tidak mampu mengurusi satu kegiatan karena keterbatasan anggaran, 
hal itu diserahkan ke desa untuk melaksanakan kegiatan itu. Misalnya pembinaan 
Posyandu, donor kesehatan, dan lainnya.  

16.06 Feedback dari Mardiana 

Terima kasih. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan Mbak Zaki. Ada cerita 
menarik kewenangan desa terkait perijinan di Sleman. Mungkin mbak Zaki bisa 
bercerita lebih lanjut. 

16.07 Zakiyah dari IDE

SK bupati No 15 tahun 2015, terkait perijanan tidak diikuti dengan adanya pemba-
hasan dengan perda tata ruang dan tata wilayah. Karena hal ini tidak dimiliki oleh 
Sleman. Di desa juga menjadi persoalan prihal tata wilayah. Sedangkan SK bupati 
hanya berbicara pelimpahan (perijinan) ke kecamatan. Desa protes, kon�ik terjadi 
ketika perijanan dilimpahkan ke kecamatan dan tanpa melibatkan desa. Ketika saya 
membaca Permendagri, memang tidak ada pengaturan tata ruang dan tata wilayah. 
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Yang kedua, soal perijinan terkait dengan UU Desa. Mengacu pada UU Desa sep-
ertinya Kabupaten belum memahami fungsi desa kawasan perdesaan. Ini menjadi 
persoalan di Selman. Misalnya di desa didirikan aparteman. Pendirian apartemen 
ini Kabupaten tidak melihat desa kawasan. Proses-proses perijanan pada Kabupaten 
hanya melalui desa administrasi, bukan kawasan perdesaan. Perijinan pembangu-
nan hanya pada desa di mana pembangunan tersebut dilaksanakan. Sementera desa 
sebelahnya yang terdampak belum ada informasi yang memadai secara spesi�k 
prihal pembangunan. 

Catatan pentingnya ialah lokal belum mampu memberikan penentuan misalnya, 
penamaan yang terdapat di desa. Misalnya penamaan suatu benda yang berbahasa 
asing, justru tidak mendorong kedaulatan desa. Penentuan penamaan di desa di atas 
200 meter ada di tangan bupati, sementara desa tidak bisa menentukan nama. 

16.14 Iwan dari kepala desa Rappoa, Bantaeng

Terkait persoalan kewenangan, saya menyimak dan merasakan bahwa semakin 
banyak kekurangan di desa Rappoa. Saya menceritkaan bahwa sejak 2010 kita sudah 
melakukan pra-Musrembang hingga pasca Musrembang. Terkait hal tersebut, saya 
sudah memberi instruksi kepala dusun untuk membuat program skala proritas di 
tingkat dusun. Pada pelaksanaan Musrembang misalnya, desa sebenarnya tidak 
perlu adanya pendamping. Pendampingan tersebut bisa dioptimalkan dari LPM 
yang berjumlah 8 bidang. Bidang tersebut bisa difungsikan untuk mendampingi dan 
membangun desa. 

Pada pelaksanaan Musrembang kita perdebatkan di forum BPD dengan pointer 
skala perioritas. Biar warga bisa memahami arah dan tujuan pembicaraan, warga 
yang datang diberikan materi yang sudah kami sediakan. Mereka membaca dan 
mengklari�kasi terkait apa yang baik dan tidak menurut mereka untuk pemban-
gunan desa. Setelah klop semua, kita instruksikan rincian anggaran dan program 
desa di tempel di media publik di Rappoa. Hasil pembahasan tersebut tidak hanya 
ditempelkan di media publik milik desa, tapi juga kami umumkan di masjid. 

Terkait dengan kaum marjinal, bahwa kita punya kekurangan dalam pelibatan 
kelompok marjinal. Memang mereka acap tidak bisa hadir di forum-forum desa. 
Namun demikian untuk menjalankan visi partisipasi, bila mereka tidak mampu 
hadir di tengah-tengah musyawarah desa, kita datangi mereka dan melakukan 
pendekatan emosional. Makanya, saya lebih suka berada di tengah-tengah mereka 
(warga) daripada di kantor. Waktu tersebut (mendatangi rumah-rumah warga) saya 
gunakan untuk pendekatan emosional untuk mengetahui keinginan mereka terha-
dap desa. 
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Mengenai pelibatan kaum peremuan ini, saya pernah jam 8 malam didatangi ibu-
ibu. Mereka minta penampungan air bersih. Saya katakan bahwa bukannya saya 
tidak bisa mewujudkan keinginan tersebut, tetapi ada struktur di desa yang harus 
dilibatkan. Maka, saya limpahkan lagi ke warga untuk mendatangi anggota BPD 
atau kepala dusun. Bila mereka sutuju saya setuju. Jadi saya tidak menggunakan 
struktur sebagai kepala desa untuk kepentingan pribadi, tapi untuk melibatkan ke-
wenangan dari unsur lain di struktur pemerintahan desa.

16.22 Feedback Mariana

Ada ruang dan waktu yang terbatas. Dari pengalaman yang disampaikan tadi mung-
kin untuk menampung aspirasi warga dapat dilakukan dengan pendekatan non-
struktural atau pendekatan non-formal. 

16.23 Harmuni dari PMD Bantaeng

Berbicara tentang kewenangan di Bantaeng belum menindaklanjuti pelimpahan ke-
wenangan permendes. Kami ingin bercerita, berbicara kewenangan desa Bantaeng 
punya cerita sedih. Bantaeng belum melahirkan regulasi pelimpahan kewenangan 
daerah. Persoalannya mungkin tidak ada  masalah yang muncul di Bantaeng atau 
belum menyadari bahwa hal ini penting. 

Menurut kami ada hal-hal yang diatur dan diurus desa tidak bisa teralisasi tidak 
ada regulasi yang memback-up untuk itu. Kami perlu didampingi prihal ke-
wenangan ini. Saya juga kaget ketika ditanya prihal perbub yang mengatur tentang 
kewenangan desa. Bantaeng katanya pernah sempat ada regulasi tentang itu, tapi 
katanya sudah ditarik. Ini menjadi isu penting karena ada ruang-ruang yang bisa 
“diamankan” oleh Kabupaten. 

16.29 Tambahan dari Rappoa

Tentang kewenangan di Bantaeng, ada cerita bahwa di pasar Lamboca pada bulan 
lalu terdapat kisruh antara petugas kebersihan dan keamanan pasar. Pemerintah 
desa memandang bahwa pasar merupakan kewenangannya, maka ia mengeluarkan 
SK dan memerintahkan orang untuk pengamanan pasar. Sementara itu, kelom-
pok pertama yang diberikan ijin juga menjalankan kebersihan tidak terima. Akh-
irnya terjadi pertengkaran hingga ada yang meninggal dari petugas di lapangan. 
Kewenangan yang tumpang tindih seperti ini bisa merugikan masyarakat bawah. 
Kewenangan yang dapat diurus oleh desa misalnya, seharusnya dapat diminta ke 
Kabupaten.  

Mengenai strategi pelibatan kelompok rentan. Kita punya pengalaman di AC-
CES ada KLEP. Di dalam KLEP kita dapat mengatur metode pengelompokan. Kita 
mengatur dan mendorong partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan. Bila 
ada kelompok rentan lain, kita bisa melakukan di diskusi khusus. Selanjutnya hasil 
diskusi tersebut dapat diusulkan di Musrembangdesa. Dari hal tersebut akan jelas 
apa yang mereka bicarakan dan yang diperjuangkan.
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16.37 Zamroni dari IRE

Selama setahun saya menjadi pengamat perbub kewenangan desa. Kewenangan desa 
menggunakan peta jalan yang ditetapkan dalam peraturan bupati dalam pasal 37. 
Bagi kami melakukan review atas PP 43 tidak ada masalah. Review atas kewenangan 
menarik dilakukan oleh daerah. Seperti saya ketahui, bahwa sejauh ini ternyata 
tidak ada kon�rmasi dari Kabupaten untuk mengeluarkan da�ar kewenangan desa. 
Padahal kita akan menjalankan kewenangan desa dengan dana desa dan APBDes. 

Ada beberapa poin yang dapat digarisbawahi. Bahwa kalau kewenangan tidak ter-
alisir sesuai mandat PP 43 roadmap kewenangan di daerah akan bermasalah. Untuk 
itu kewenangan desa dan Kabupaten dapat mengacu pada azaz rekognisis dan sub-
sidiaritas logis di Permendesa No. 2. Daerah  harus mengkonteksualisasikan da�ar 
kewenangan daerah sebagai wujud implementasi UU Desa. 

Untuk itu, perencanaan desa bisa dimasukkan di perbub. Walaupun lambat, untuk 
menginventarisasi kewenangan desa menurut Kabupaten, kita dapat menggunakan 
pasal 37. Misalnya urusan jalan atau pertanian dapat dikontekstualisasikan. Selain 
itu, desa tidak beranjak untuk memberikan batas otoritas yang harus diurus pada 
empat kewenangan itu. 

16.50 Feedback dari Mardiana

Ternyata desa cukup terampil pengalaman dengan PP 72 untuk membuat perenca-
naan tanpa kejelasan kewenangan. Silahkan yan lain.

16.50 Wahyudi dari Panggungharjo, Bantul

Pada pertengahan tahun 2014 kita sudah menyerahkan da�ar kewenangan desa ke 
Kabupaten. Ada sekitar 120 hal kewenangan yang bisa dilakukan oleh desa. Me-
mang nalar logika hukumnya ditetapkan dulu, baru kewenangan mengikuti. Yang 
menjadi persoalan di Kabupaten Bantul adalah untuk penetapan desa kan harus 
diperdakan,  baru 2 minggu kemarin diparipurnakan terkait perda penetapan desa. 
Harapannya ada tindak lanjut dari bupati dengan mengeluarkan perbub penepatan 
kewenangan desa. 

Kita dapat melakukan tafsir bebas dari peraturan, permendagri, misalnya terkait 
pembinaan masyarakat. Tafsir bebas yang dapat kita lakukan ialah membuat 
semacam paralegal yang ada di desa. Kita membuat suatu program perlindun-
gan sosial yang hanya dikonsideren hukumnya UUD pasal 33 dan UU no. 40 dan 
peraturan lurah desa. Berbicara kewenangan desa prinsip hukum harus ada. Prinsip 
dasar hukum ialah harus menghukumi. Oleh karena itu, perlu desa membuat pera-
turan dasar hukum untuk mengatur kewenangan desa sebagai paralegal menafsiri 
Permendesa. Dengan “provokasi” semacam itu pemerintah Kabupaten akan jelas. 
Saya pikir sudah cukup Permendes mengatur kewenangan desa.  
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16.50 Mariana menutup diskusi

Setidaknya ada tiga poin dari diskusi kita; pertama, di level Kabupaten; tidak ada ke-
wenangan Kabupaten pasca UU Desa, Kabupaten gagal paham UUD Desa. Kedua, 
ketersedian anggaran dan ketersedian acuan hukum di desa belum sepenuhnya ber-
jalan. Ketiga, perencanaan desa dan partisipasi kelompok rentan belum maksimal. 

16.57-
17.00

Sukasmanto menambahkan

Kewenangan tersebut juga harus mengatur legalisas penetapan desa paralel atau 
patrinial, apakah SKPD akan melepas kewenangan dan melimpahkan kewenangan 
ke desa. Tidak semua Kabupaten mampu untuk mengalokasikan ADD secara seim-
bang. Untuk itu kewenangan desa dan penetapan desa, yang seperti layang-layan 
putus, harus segera disambung. Terima kasih. 

Sukasmanto menutup diskusi

Sesi III
30 April 2015; 09.00 – 12.00
Diskusi “Peluang dan Tantangan Pendampingan Desa“
Pembicara:
1. Tri Harjono (Pengelola BUMDes Desa Bleberan-Mantan Kepala Desa Bleberan, Gunung 
Kidul) 
2. Imam Prakoso (Direktur Eksekutif CCES)
Moderator: M. Zainal Anwar

Menit Materi
9.31 Diskusi dibuka oleh Zainal Anwar dan mengenalkan pembicara. Zainal mempersi-

lahkan kedua pembicara. 

Potret BUMDes di desa Belberan merupakan keberhasilan desa melakukan instutu-
sionalisasi aspirasi masyarakat dan potensi desa terlembaga menjadi milik desa. Apa 
sih yang dapat dilakukan desa dengan melibatkan warga dan kelompok rentan aktif 
melakukan pengelolaan sumber daya desa? Dapat kita lihat dari desa Bleberan.

9.36 Tri Harjono, pengelola BUMDes Bleberan

Saya merupakan mantan kepala desa di Bleberan. Saya akan mempresentasikan  
prihal membangun kemandirian desa berbasis aset lokal melalui BUMDes. BUM-
Des di desa Bleberan mencakup beberapa unit, antara lain; unit pengelolaan simpan 
pinjam, pengelolaan air bersih, dan terbaru pengelolaan desa wisata. Untuk pen-
gelolaan desa wisata sebetulnya menjadi keinginan awal saya sejak menjadi kepala 
desa tahun 1996. 
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Pengalaman kami, untuk mengelola desa hambatan terdapat pada kepala desa 
dalam memahami peran sebagai pemerintah desa. Hal ini kepala desa di Kabupaten 
Gunung Kidul, mungkin juga kepela desa di luar Jawa. Mereka tidak ngeh terhadap 
ini. mereka tidak memahami peran pemerintah desa bahwa mereka dapat memak-
simalkan peran kepala desa di tingkat desa. Desa bisa menjadi pusat pertumbuhan. 
Bila desa tumbuh, Kabupaten dan negara bisa tumbuh dan berkeadilan. 

Peran yang belum sepenuhnya dipahami ialah masalah desa. Ini menjadi hambatan 
di setiap desa. Permasalahan yang akut ialah mereka (pemerintah desa) tidak bisa 
mengenali potensi dan kelemahan desa sendiri. Di Gunung Kidul juga sama, mere-
ka membangun visi RPJMDes sekedar berdasarkan mimpi atau angan-angan, tidak 
mengacu pada potensi yang ada di desanya. RPJMDes susah diaktualisasikan bila 
tidak dilihat dari kebutuhan desa. 

Kita mengkonsep BUMDes dengan tim kecil. Dari tim kecil kami urai kelemahan, 
peluang, ancaman, dan sebagainya. Dari tim kecil kita membahas, tidak dengan 
lembaga keseluruhan yang di pemerintahan desa atau masyarakat umum. Sebab bila 
melibatkan masyarakat secara keseluruhan bisa gaduh. Tim kecil menyusun RPJM-
Desa setelah sebelumnya meminta masukan dari pelbagai masyarakat. Dengan tim 
kecil ini kemudian mulai tahun 2007 kita membangun kemandirian desa dan kita 
kembangkan desa melalui aset desa.

Melalui pengembangan aset lokal, hingga saat ini, rata-rata pertahun pendapatan 
kotor desa ialah 1,2 M. Setiap tahun mengalami peningkatan sejak pendiriannya. 
Upaya ini memberikan kontribusi ke desa rata-rata 64 juta pertahun dan masyarakat 
desa sebagai pekerja. BUMDes yang kami kelola telah memiliki karyawan dari 
masyarakat desa sendiri sebanyak 90 orang. Sementara itu dari BUMDes KITA 
memberikan kontribusi PAD ke Kabupaten sebesar 210 juta pertahun. Pember-
dayaan ke masyarakat desa ialah memperdayakan warung di areal wisata, mengem-
bangkan kelompok kuliner setiap ada paket wisata, dan sebagainya.

Sistem pembuatan RPJMDes ialah setelah dirumuskan dari hasil diskusi, kita men-
coba membuat visi dan misi, dan selanjutnya di-breakdown ke dalam program kerja 
sesuai dengan kebutuhan (masyarakat) desa. Mengenai pembangunan dan kes-
ejahteraan desa, menurut saya kepala desa harus memberikan inspirasi aktif untuk 
mengembangkan desa kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat. Tidak harus 
menunggu ide-ide dari supradesa atau masyarakat.
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Desa wisata Bleberan di-lounching tahun 2010. Sebelumnya pengurus dalam BUM-
Des, termasuk pengembangan Desa Wisata, memiliki 33 orang pengurus. Namun 
demikian, tidak berjalan efektif. Akhirnya tim kecil kami berjumlah 6 orang me-
mikirkan langkah prioritas ke depan. Awalnya tidak semua orang mengerti. Orang 
yang banyak dan tidak mengerti tersebut, akhirnya kita tinggalkan. Mereka tidak 
mengetahui bagaimana cara marketing. Akhirnya kita menjalankan ide desa wisata 
dengan memanfaatkan kekayaan desa, misalnya pengelolaan hutan untuk wisata 
pendidikan, air terjun Sriketuk, tracking di sawah, pembuatan topeng, homestay 
dan kendaraan dari masyarakat desa sendiri kita sewakan kepada pengunjung. Hal 
ini juga berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat desa. Bila mereka dapat 
paket (dari pengunjung), mereka dapat menikmati keuntungan. Paket yang kami 
tawarkan untuk Desa Wisata Bleberan ialah Rp. 300 ribu bisa menikmati segala hal 
yang disedikan desa. Bila uang 300 ribu hanya bisa tidur di hotel semalam, di kami 
bisa sepuasnya mulai dari makan, tidur, nonton wayang, dan menikmati atraksi 
wisata. Kami sekarang juga sedang menyiapkan gua Rancang Kencono untuk meet-
ing. Bila biasanya meeting di hotel, di sini bisa melakukan dengan suasana berbeda.

10.03 Feedback dari Zainal

 Apa yang disampaikan pak Tri, ada tantangan yang cukup menarik juga. Bila hanya 
menunggu stempel di desa bagaimana menjadikan BPD lebih aktif membuat forum-
forum di desa. Banyak hal yang bisa digali, suka-duka dalam mengurus warga dan 
lainnya bisa kita diskusikan lagi. 

10.06 Presentasi Imam dari CCES

Ada yang penting dalam catatan saya dalam presentasi pak Tri ialah adanya mitra 
perubahan. Menyambung diskusi hari pertama, pengalaman dari merespon UUD 
Desa yang melahirkan plus minusnya. Salah satu poin penting yang disampaikan 
mas Ari Sujito salah satu prasyaraat implementasi UUD Desa ialah yang mempu-
nyai otoritas ialah harus selalu mendengarkan. Yang kedua, yang tidak bisa bicara 
mau membuka bicaranya. Kebuntuan partisipasi warga dalam mengoptimalkan 
partisipasi dapat dilakukan desa dengan melibatkan semua pihak. Melalui tools 
yang telah kami perkenalkan kemarin, mungkin dapat menjadi salah satu bagian 
dari rencana pendampingan. Dua desa pilot pengenalan dan penggunaan aplikasi 
tools ini ialah dua desa di Kabupaten Bantaeng dan dua desa di Kabupaten Gunung 
Kidul. Empat desa tersebut kami pilih sesuai dari basis dari hasil penelitian.

Saya mengambil dua instrumen pokok pelembagaan demokratisasi desa dan per-
encanaan desa. Ini sebagai gambaran awal saja. Memang terdapat gap yang berbeda 
dari presentasi kemarin prihal implementasi UU Desa. Yang kita lihat kelompok 
marjinal belum sepenuhnya menerima manfaat secara nyata, baik sebagai pengam-
bil keputusan atau penerima manfaat. Interfensi dari program ini ialah mengap-
likasikan instrumen agar ada proses pembelajaran desa-desa pilot bisa berjalan 
sendiri. Hari ini sudah selesai penelitian. Tahap kedua ialah penyusunan instrumen, 
pendampingan dan asistensi teknis, revisi instrumen, dan replikasi.
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Kemarin telah me-lounching aplikasi desakita.id. Paling tidak ada lima tujuan den-
gan program ini; meningkatkan kapasitas aktor-aktor desa, mendorong munculnya 
kader lokal atau mitra perubahan, mendorong payung hukum bagi desa di ting-
kat Kabupaten, menjalankan kapasitas SKPD terkait menjalankan peran supervisi 
kepala desa. Dan terakhir untuk kepentingan program meningkatkan kulitas instru-
men di lapangan.

Kalau bicara output, kita punya output tim kerja desa atau kelompok teridenti�kasi 
yang selama ini belum dilibatkan memunculkan kader lokal yang potensial. Melalui 
output aplikasi ini kita mendorong regulasi perdes atau rancangan perdes dan tim 
rancangan kerja desa meningkat. Orang melihat Musydes dan MusrembangDes 
sama, tapi di UUD Desa berbeda. Nah, dengan begitu kita mendorong hal tersebut 
dipahami dengan baik oleh masyarakat melalui aplikasi ini. Hal lain dari implemen-
tasi program ini akan meningkatkan perencanaan dan penganggaran desa mela-
lui pemahaman tim kerja desa di tingkat Kabupaten dan tim kerja desa dari desa 
sendiri.

Instrumen (aplikasi) itu akan kami tingkatkan setelah sebulan dari seminar ini. 
Kemi memilih 4 desa pilot dipandang akan lebih baik. Ukuran baiknya ialah dihara-
pkan akan muncul agen perubahan di desa, muncul aktor dari kelompok rentan di 
desa, dan munculnya inovasi-inovasi di desa. Kita juga melakukan pendekatan dan 
strategi untuk mengukur hal itu (melalui aplikasi). Interfensi di Kabupaten hanya 
mendampingi dan memberi asistensi kepada tim teknis dari desa. Sedangkan di 
desa dapat meingkatkan kapasitas kader desa yang diharapkan menjadi agen pe-
rubahan atau mitra desa, sebagaimana disampaikan pak Tri tadi. Identi�kasi calon 
tim teknis akan melaui seleksi pimpinan SKPD. Cara kerjanya ialah koordinator 
Kabupaten memberikan pendampingnan dan asisten kepada tim teknis Kabupaten. 
Sedangkan fasilator program di desa meningkatkan kapasitas kader desa yang mem-
fasilitasi tim kerja. Sedangkan akti�tasnya ialah enam tahapaan yang akan kami atur 
kemudian.

Untuk mencegah atau mengantisapi kegagalan implementasi aplikasi ini, kita juga 
sudah melakukan antisipasi analisis resiko. Kita mengatakan akan membentuk tim 
teknis. Tapi bisa jadi tim teknis bertele-tele dan lama. Tidak hanya itu pembicaraan 
yang lama mengenai keuangan dan sebagainya. Untuk itu kami melakukan antisipa-
si terhadap hal itu misalnya kesedian SKPD dan pembentukan tim teknis Kabupat-
en. Penetapan tim teknis tersebut akan melalui SK bupati. Kita juga mensyaratkan 
kesediaan anggota tim teknis terlibat aktif dalam kegiatan ini, dan kesedian meng-
gunakan instrumen program meskipun tidak ada peraturan menteri.
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Di tingkat desa kami juga menyiapkan antisipasi diantaranya ialah ketetapan men-
dapatkan kader desa yang memenuhi kuali�kasi, kesediaan dan keaktifan aktor-ak-
tor desa terlibat aktif sebagai tim kerja desa. Ada atau tidaknya program desa kader 
desa harus memberikan input. Kami mensyaratkan kesedian aktor-aktor desa untuk 
bekerja bersama dalam tim dan sekaligus juga termasuk dari kelompok rentan. 
Kami juga akan meminta kepada kader teknis untuk bersedia menggunakan instru-
men program, meskipun tidak ada panduan baku dari pemerintah Kabupaten atau 
pusat. Tidak hanya itu, kami juga sangat berharap adanya kesedian juga dari aktor-
aktor tersebut agar dapat bekerja secara tim.

Instrumen ini sebenarnya bukan barang baru. Hanya bagaimana mengajak menuju 
proses demokratisasi di desa. Dengan adanya instrumen ini diharapkan pimpinan di 
desa atau di Kabupaten dapat mendengar permasalahan di tingkat desa. Diharapkan 
akhir tahun ini instrument ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan dari sebel-
umnya. Saya menginginkan masukan dari forum apakah pendekatan ini mempun-
yai resiko, tidak valid, atau ada pendekatan lain. Terima kasih.

10.28 Feedback Zainal

Ada semacam kebijakan tenaga pendamping eks tenaga PNPM didrop ke desa dan 
mendampingi desa. Mungkin hal tersebut jadi kendala. Sedangkan kita mengingin-
kan tumbuhnya pelopor kader desa. Yang kedua, menjadi diskusi kita bagaimana 
melahirkan kader lokal? Apa saja portofolio yang dapat menjadi kader desa dari 
desa itu sendiri. Itu dua hal yang menjadi pemantik diskusi kita. 

10.31 Harmoni dari PMD Bantaeng

Sangat menarik dari presentasi dari Gunung Kidul dan pak Imam. Kami sangat 
berterimakasih Bantaeng dilihat sebagai bagian dari perubahan dari penelitian IRE. 
Kami tidak tahu kapan desa kami sama seperti desa bapak (Gunung Kidul). 

Saya minta penjelasan dari pak Tri, apakah memang kondisi di Bleberan ada in-
terfensi dan dukungan dari pihak lain atau dari warga sendiri? Terkait desa wisata, 
apakah ada dukungan dari program desa wisata dari Kementerian. 

Banteng  mempunyai pengalaman pendampingan. Bantaeng merupakan wilayah 
yang cukup lama ‘berkenalan’ dengan pendampingan. Kami juga telah melakukan 
identi�kasi dari eks-PNPM dari Kementerian. Kami identi�ikasi layak atau tidak 
layak fasilitator tersebut dapat menjadi lagi pendamping desa. Jadi untuk menjadi 
pendamping di desa kami, tidak serta merta dari PNPM. Karena selama ini kami 
juga menilai mereka, siapa yang layak dan tidak menjadi pendamping kami lagi. 
Kami berharap dan yakin mampu jika melakukan pendampingan bersama dengan 
teman-teman yang lain (pendamping) di Bantaeng. Tapi pemerintah pusat tidak 
membuka ruang seperti itu. 
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Berkaca pada pengalaman sebelumnya rekrutmen tenaga pendamping berasal dari 
pemerintah (provinsi), sementara yang tahu di daerah tidak dilibatkan. Temen-te-
man yang kami rasa layak menjadi pendamping ketika mengikuti seleksi dan bersa-
ing (menjadi pendamping) tidak lolos di provinsi. Dari pengalaman kami melihat 
bahwa bila orang luar yang menjadi pendamping hanya menyelesaikan tugas, bukan 
semata-mata mendampingi desa. Kami berharap pendamping ke depan berubah. 
Kami tidak menolak pendamping desa, tapi kami berharap fasilitator atau pen-
damping berkualitas mendampingi desa. Terima kasih

10.41 Sultan dari Lakpesdan NU Bantaeng

Melihat dari pemaparan mas Tri, ada tiga poin yang bisa saya garisbawahi; bagaima-
na soal proses pelaporan publik eksternal dan internal, bagaimana soal rencana 
kerja partisipasi internal atau partisipasi aktif secara eksternal, dan tidak tergam-
barkan juga ialah bagaimana jaringan dari desa, pemerintah, dan pihak lain soal 
investasi dana dari BUMDes, dan soal seberapa besar regulasi mendorong BUMDes 
mempengaruhi masyarakat marjinal? Saya mengapresiasi pengelolaan sumber aset 
desa seperti halnya yang telah dilakukan mas Tri. 

Untuk mas Imam, ada hal yang saya pertanyaakan mengenai sistem regulasi yang 
dikaitkan dengan Kabupaten. Karena pasti ada gerak atau peraturan dari setiap 
pihak. Bagaimana aktor di lapangan secara teknis berhubungan dalam pengambi-
lan data? Dan kedua, untuk sektor databes barangkali pelaku NGO ada. Bagaimana 
pelaku NGO memperkuat sektor tersebut untuk kepentingan desa? Mudah-muda-
han dari sektor ini ada gerakan pembaharu yang tidak terkontaminasi dari aktor 
yang memiliki kesibukan sendiri. 

10.47 Asnawi Kepala desa Sempol Wonosobo

BUMDes desa Sempol pernah studi banding ke desa bapak (Panggungharjo), na-
mun hingga kini belum nampak kemajuan. Yang saya tanyakan, pertama, berapa 
modal awal yang disertakan oleh desa bisa tumbuh seperti ini (BUMDes)? kedua, 
seberapa jauh peran serta stakeholder ikut mengembangkan desa wisata atau po-
tensi desa secara umum. Pengalaman kami di Wonosobo ada kebijakan, tetapi tidak 
ada aplikasi dari kebijakan tersebut. Ketiga, pengalaman masyarakat saya, kalau 
ada bantuan dari milik desa atau pemerintah LKM belum sepenuhnya menyadari 
tentang pentingnya kelola aset. Seperti dinyatakan tadi bahwa masyarakat berpikir 
bahwa aset desa adalah miliknya juga, jadi bisa digunakan untuk kepentingan 
dirinya. Untuk itu bagaimana peran serta masyarakat berdisiplin dalam mengelola 
aset? Pengalaman masyarakat kami, misalnya kalau mereka ingin utang di lem-
baga Bank resmi lancar, tapi kalau berutang ke kami selalu ada tunggakan bahkan 
juga harus sering menagih ke mereka. Misalnya kami mempunyai kelola air bersih. 
Acapkali mereka munggak bayar, karena mereka berpikir bahwa aset yang dimiliki 
desa adalah aset miliknya sendiri yang bisa dimanfaatkan. Ini saya kira tidak baik. 
Terima kasih.
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10.50 Fajrul dari PMI UIN Sunan Kalijaga

Ketika mendengar penjelasan dari mas Tri saya tercengang. Mudah-mudahan dapat 
diangkat di kick andy (program televisi swasta). Kemarin saya merekomendasikan 
mahasiswa saya untuk meneliti kon�ik di Gua Pindul. Sepertinya di Bleberan lan-
car-lancar saja. Apakah benar demikian? Mungkin perlu dijelaskan true story-nya 
seperti apa? Mengacu pada pengelolaan wisata di Gunung Kidul hingga kini kon-
�iknya belum usai. Mengenai kearifan lokal di Bleberan saya mengusulkan untuk 
diangkat atau diperkenalkan lebih jauh prihal asal usul sebuah desa. 

Untuk Imam, terkait instrumen tersebut saya pikir perlu memberikan stimulus 
untuk mahasiswa membangun kampung atau desa. Menurut pandangan saya, perlu 
kampanye besar-besaran ke kampus agar mahasiswa menjadi agen perubahan yang 
mumpuni. 

10.55 Feedback dari Zainal

TIFA pernah menerbitkan buku Jembrana, tapi kemudian bupati Jembrana masuk 
penjara. Apakah cerita sukses Bleberan murni dari dalam dan tidak ada kon�ik atau 
bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan bagus-bagus. 

Zainal mempersilahkan Tri menjelaskan

10.57 Tri Harjono dari Bleberan

Pendirian dan pengelolaan desa wisata mungkin memang juga ada persingguhan 
dengan LSM. Sebelum saya menjadi kepala desa, sempat mendirikan organisasi 
yang mengurus tentang desa. Setelah bersinggungan dengan pelbagai instantsi, 
NGO, dan SKPD kami memiliki isu untuk membangun desa berbasis aset. Dari 
sinilah kami melakukan inventarisir masalah dan aset desa apa yang bisa digali dan 
dimanfaatkan. 

Dalam mendirikan dan mengelola BUMDes (desa wisata) kami tidak didukung 
siapa-siapa. Sebelumnya kami mendirikan BUMDes yang tidak ada aturannya di 
perda. Sadar hukum kita ialah perdes. Kami mendirikan BUMDes bertumpu pada 
kebijakan desa. Perdes mengatur sesuatu yang belum diatur oleh perda. Hal tersebut 
tanpa dukungan siapa-siapa dalam pengembangan ini. Pada masa awal-awal pen-
dirian BUMDes, saya banyak keliling termasuk ke DPR pusat untuk menggoalkan 
program kami (BUMDes). Akhirnya kami diberi bantuan oleh pemerintah pusat 
untuk pengelolaan air bersih. Pengelolaan air bersih awalnya kewenangan pusat, 
akhirnya pengelolaan tersebut milik desa. 
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BUMDes tidak dibantu oleh Kabupaten. Dulu pernah membuat proposal, tetapi 
akhirnya tidak keluar juga. Dari Kabupaten belum pernah, tetapi untuk pembinaan-
nya ada. Tahun 2012 kita dibantu oleh provinsi 50 juta untuk membeli alat-alat 
kantor, mulai dari komputer dan semacamnya. Hanya itu bantuan yang diberikan 
pemerintah daerah. BUMDes kita awali sendiri dengan identi�tasi potensi. Kita juga 
melakukan promosi awal menggunakan media sosial sejak tahun 2007. Kami juga 
memanfaatkan PNPMP sebagai media sosialisasi BUMDes yang kami kelola.

Awal pendirian BUMDes kita mengumpulkan warga desa untuk menjadi investor 
lokal, tetapi tidak ada yang mau. Pada pengelolaan desa wisata kami membutuhkan 
perahu ketek yang bisa dipakai untuk menikmati air terjun di sungai. Akhirnya den-
gan modal sendiri saya biayai pembuatan perahu ketek tersebut. Setelah itu men-
gadakan koordinasi dengan Kabupaten dan mengundang 40 jurnalis dan mengajak 
wartawan ke Sriketuk. Hampir koran-koran selama tahun 2010 mempublikasikan 
potensi wisata Sriketuk. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Pemda memberi-
kan pelatihan dan alokasi anggaran untuk membuat jalan ke lokasi bisa dijangkau 
dengan mudah.

Mengenai transparansi, kami melakukan pelaporan setiap bulan dari setiap unit 
pada setiap tanggal 5. Masing-masing unit membuat laporan secara tertulis dan 
lisan di Musrembangdes yang dihadiri 50 orang yang sebelumnya dikoordinasi oleh 
BUMDes. Sejauh mana pendapatan dan kendala yang dialami oleh unit tersebut 
dilaporkan di Musrembangdes. Kemarin kita undang dari kecamatan untuk mengi-
kuti laporan kerja dari desa. 

Mengenai pelibatan kami memiliki motto bahwa kerja partisipatif adalah untuk 
masyarakat dan oleh masyarakat. Sejak awal apa yang kami lakukan untuk kema-
juan desa, kami kembangkan secara bersama-sama, tentu tidak seluruhnya warga 
desa. Kami membentuk tim. Selanjutnya kami kembangkan secara bersama-sama. 
Mengenai relasi dan jaringan kami cari ketika program sudah berjalan. 

Yang jelas dari kegiatan ini kami sudah menyusun regulasi dari Perdes tentang 
BUMDes dan Perdes desa wisata. Walaupun pengelolaan BUMDes dipasrahkan ke-
pada tim, tapi setiap masyarakat berperan di dalamnya misalnya masyarakat dilibat-
kan pengelolaan sumber pemasukan yang lain semisal penginapan, makan, parkir, 
dan lainnya. BUMDes juga membuat aturan untuk masyarakat yang terlibat, mis-
alnya untuk mereka yang mendapat paket wisata harus menda�arkan diri sehari se-
belumnya. Jadi yang menjadi travel agent adalah masyarakat sendiri. Kita membuat 
peraturan agar warga tidak berdiri sepanjang jalan dan mengikuti bus yang hendak 
menuju ke wisata. Mereka (masyarakat) cukup menda�ar. Mereka bisa mengambil 
uang 20 % dari pemasukan sebagai pemandu atau travel agent. BUMDes melalui 
Perdes tidak hanya mengatur prihal perijinan, juga mengatur masyarakat yang hen-
dak mendapat paket makan dari wisata harus urut, dari satu kelompok ke kelompok 
yang lain. Kita menjadwal. Hal itu kami usahakan agar mereka (masyarakat) tidak 
saling menyalahkan, berebutan, dan saling mendahului. 
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Perhitungan dari SHO sudah dihitung sebagaimana disampaikan di awal. Kami juga 
memperhatikan masyarakat yang tidak punya. Kami juga memberikan bantuan ke-
pada masyarakat dengan mengalokasikan anggaran perbaikan rumah-rumah yang 
tidak layak huni. 

Berkaitan dengan LKM, hampir mungkin permasalahannya sama. Masyarakat yang 
hendak meminjam misalnya, kami bersepakat membuat surat perjanjian. Surat 
perjanjian tersebut berisi, misalnya bila mereka tidak bisa membayar hutang mereka 
harus menjaminkan barang atau apa, misalnya pohon jati. Ada kejadian seperti itu, 
anggunan tidak lunas akhirnya kami menebang pohon milik masyarakat bersangku-
tan yang sudah dijaminkan. Hal ini kami lakukan sebagai tindakan untuk memberi-
kan pendidikan kepada masyarakat. 

Tidak suksesnya juga banyak. Ketika ingin membentuk kelompok desa wisata mis-
alnya, ada 33 orang pengurus desa wisata. Akhirnya mereka susah memulai. Karena 
basis SDM masyarakat tidak jantuk (sampai), akhirnya kami identi�kasi mitra kerja. 
Dari 33 orang pengurus tersebut kami ambil beberapa saja untuk serius mengelola 
aset desa. Sebab mereka awalnya tidak tertarik pada pengelolaan aset wisata desa. 
Setelah booming dan banyak pengunjung, baru banyak masyarakat melirik hendak 
terlibat. Pernah saya didemo sebagaian warga karena mereka merasa tidak diajak. 
Mereka menuduh saya korupsi dan sebagai macamnya, akhirnya kita kasih pem-
bukuan keuangannya. Akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Keterbukan 
atau transparansi membuat mereka (masyarakat dan pengurus) mengerti. 

Mengenai legenda desa Bleberan sudah kita tulis. Walaupun ada sedikit karangan, 
seolah-seolah benar. Ini juga demi kepentingan publikasi desa wisata dan menarik 
minat wisatawan datang ke Bleberan. Kami dalam menyusun desa asal usul, kami 
memadukan legenda dari cerita-cerita masyarakat, misalnya tentang Goa Kencana 
di Bleberan, tentang senjata ampuh kyai Promowongso, dan sebagainya. Cerita 
tersebut kami jadikan senjata ampuh menarik minat wisatawan untuk terus datang.

11.21 Feedback dari Zainal dan mempersilahkan Imam
11.21 Penjelasan Imam Prakoso 

Implementasi dari program ini ialah kami menginginkan tim di lapangan mem-
berikan data yang sesuai dari desa untuk kebutuhan desa atau Kabupaten. Program 
di-design sejak awal sebagai masukan dari desa dan pembangunan desa. Sebelum 
pelaksanaan program dan saat prosesnya kami lakukan supervisi dari desa. Kami 
memiliki strategi untuk bagaimana desa menjadi desa pilot bila ada proses diskusi 
bahwa desa bersangkutan membutuhkan. Kami menyediakan tools sehingga desa 
dapat berkembang. 

Kami menyadari dengan Permendes soal pendamping desa ada kendala. Soal 
permendes menurut saya ada pihak ketiga. Kita mencoba tidak membawa semua 
program yang telah di-design secara rigin ke desa. Kami akan memberikan program 
ke desa sesuai assessment dengan dukungan alat ini. 
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Terkait dengan pertanyaan mas Sultan tentang aktor desa. Saya pikir semua desa 
mempunyai aktor. Kegiatan ini (implementasi tool) dapat menentukan poin-poin 
apa yang bisa dikehendaki. Misalnya apakah mereka dapat kepercayaan atau trust 
dari publik desa. Saya mendengar dari Harmoni ada fasilitator yang ditolak. Me-
mang secara adminsitratif, fasilitator sudah diberikan ketentuan. Menganai kode 
etik yang menjadi prasyarat, siapa yang akan mengontrol? Artinya orang yang di-
tentukan atau aktor yang akan ditentukan dalam pendampingan ini ialah dari desa 
sendiri dan berproses di desa.  Pertanyaannya, sekarang adakah kebutuhan regulasi 
ditingkat Kabupaten? Itu sebenarnya menjadi salah satu kebutuhan. Bila ada need 
dari Kabupaten atau desa, program ini akan berjalan. Bila tidak ada need dari Kabu-
paten atau desa, program ini tidak akan berjalan. Kita akan menjajaki kemungkinan 
assessment dari desa. 

Mungkin agak jauh program mahasiswa kembali ke desa menjadi aktor. Tetapi saya 
yakin ada aktor di desa seperti halnya pak Tri. Jadi aktor di desa tidak melulu dari 
sarjana. Di desa mungkin ada aktor yang hanya lulus SMP. Jadi poinnya adalah kita 
temukan need di Kabupaten atau desa. Kalau berbicara isu, di UUD Desa banyak 
sekali. Kita mengkatagorikan isu tersebut dengan dengan launching aplikasi. Ap-
likasi (tools) ini tidak akan masuk ke semua isu UUD Desa. Kita sadari kita punya 
keterbatasan. Untuk itu pada tahap awal kami hanya memandang aplikasi ini akan 
memuat hal yang kami anggap paling urgen, misalnya soal tatakelola pemerintahan 
desa, soal kewenangan desa, dan perencanaan.  Itu yang akan isu yang dapat difasili-
tas dan asistensi teknis oleh aktor pendamping desa. Di luar proses pendampingan 
tersebut kita akan membahas lebih lanjut. Terima kasih. 

11.36 Feedback dari Zainal dan memberikan tanggapan pada peserta yang lain
11.35 Dari Bantaeng

Pembelajaran dari desa Blebaran dapat menjadi pembelajaran dari desa lain.

11.36 Nining dari Narasita

Desa wisata di DIY memang ada forumnya. Mungkin di Kabupaten lain ada juga. 
Saya dulu masuk ke pengurusan juga. Sangat menarik isu desa wisata untuk mandi-
ri. Namun apakah dengan adanya desa wisata terdapat kemandirian secara ekonomi 
yang berdampak positif terhadap pembangunan gender? Tujuan dari pembangunan 
adalah kesejahteraan. Apakah itu sudah berdampak atau tidak pada isu-isu lain mis-
anya, tra�cking, gizi baik, dan lainnya. 

Kepada Imam; Tentang konsep pendamping, secara har�ah orang dari luar walau-
pun fasilitator organik dapat melakukan assistensi tersebut. Tidak mudah orang dari 
dalam sendiri menjadi pendamping sebagai fasilitator organik. Bagaimana caranya?
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11.39 Farhan dari pembangunan desa Gunung Kidul

Saya sepakat pada Bantaeng bahwa kecamatan harus dilibatkan. Di Gunung Kidul 
sejak tahun 2007 ada pelimpahan kewenangan pelaksanaan pemerintahan dan 
pembangunan. Yang kedua, saya tidak tahu tentang Permen desa pendampingan 
sampai mana, tapi harapan saya pendamping dapat mendorong kader-kader yang 
otpimal di desa. Kemudian, sebagai tambahan, bedanya Pindul dan Bleberan adalah 
sejak awal kehadiran desa sudah ada. Kalau di Pindul ketika perintisan desa wisata 
(pemerintahan) Desa tidak hadir sejak awal. Kalau sejak awal Desa hadir, maka 
kon�ik tidak akan terjadi. Saya sudah memberikan masukan kepada Kementerian 
Pariwisata terkait hal itu. Tapi walaupun ada potensi kon�ik di Pindul hingga hari 
ini pengunjung ramai. Kehadiran atau inisiatif desa sejak pada perintisan akan lebih 
memudahkan pengelolaan aset desa.  

11.51 Amin Dari Wonosobo

Feodalisme harus dikikis. Kita perlu ada superhero-superhero seperti pak Tri. 

12.00 Ninik

Bila kita menciptakan instrumen ideal, bisa tidak direplikasi di level lokal. Persen-
tasi dari pak Tri buat saya menarik, ada proses penyusunan instrumen dan aplikatif. 
Tantangan kami yang kita susun sangat ideal dan tidak aplikatif karena proses agak 
panjang. Akhirnya kembali ke konfesional. Itu pembelajaran dari kami.

12.01 Feedback dari Tri

Harapan kami akan tumbuh pendapatan dan kesejahteraan warga. Konsep kedepan 
ketika pendapatan lebih besar, konsepnya dapat membangun ekonomi masyarakat 
industri rumahan seperti kerajinan, kuliner, dan sebagainya. Kunjungan ke wisata 
alam di desa kami misalnya, dapat dipastikan ada 27-50 orang per hari. Ini akan 
memberikan dampak luar biasa ke masyarakat. Menurut data yang ada pada kami, 
setiap tahun 120 ribu pengunjung yang datang ke desa wisata. Dengan membuat 
konsep pembangunan ekonomi yang lebih makro, menurut saya akan lebih maju 
dalam pengembangan ekonomi masyarakat. 

Yang agak susah ketika pemandu mulai merekrut perempuan. Sedangkan yang ber-
sangkutan mungkin memiliki SDM yang kurang. Untuk itu pada pengelolaan desa 
wisata di desa kami, hampir semua karyawan adalah laki-laki. Ini bukan diskrimina-
si, tapi para perempuan di desa kami seperti sudah ‘nyaman’ dengan memanfaatkan 
potensi lain, semisal kios dan kuliner.

Pada hari ini keterlibatan SKPD sampai di kecamatan. Sedangkan camat sebagai 
fasilitator. Namun demikian, keterbatasan dari jumlah pengawasan dari SKPD 
sepertinya membuat arah kinerja belum kelihatan. Mereka (SKPD) hanya menanya-
kan sampai di mana desa wisata. Yang kami soalkan mungkin ada keterbatasan dari 
SDM bersangkutan atau mungkin dari lapangan sehingga muncul kendala.
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Berkaitan dengan pak Farhan, pendampingan bisa sampai ke desa. Desa menjadi 
maju bila seluruh stakeholder, terutama di desa, mengetahui akan dikelola dari 
mana aset desa. Misalnya KPMD mengajak warga untuk aktif dalam pembangunan 
ekonomi. Saya memandang mereka pemberikan pengawasan dan konsentrasi pada 
pengembangan yang lebih bersifat �sikal, bukan pada SDM. Untuk membangun 
desa, menurut kami tidak hanya dipandang dari ketermilikan aset, tapi juga sejauh 
mana SDM desa diperdayakan. Bagaimana menumbuhkan orang-orang desa me-
miliki kepedulian dan memiliki inovasi untuk membangun sebuah aset desa agar 
program pembangunan tidak menjadi beban masyarakat, tapi sebagai basis pem-
bangunan.  Terima kasih

12.10 Feedback Imam

Singkat saja, kami menginginkan tim kerja desa atau aktor-aktor di desa yang 
mumpuni untuk implementasi program ini. 

Untu mas Juju, ini mungkin menjadi program penting yang memberikan masukan 
atau supervisi bagi Kabupaten. 

Instrumen yang tebal mungkin tidak pernah dibaca. Kami membuat dengan IRE 
metode aplikatif yang dapat berperan untuk memajukan desa. Memang replikasi 
sering terbentur bila instrumennya tidak aplikatif dan tidak mudah dipahami oleh 
aktor-aktor di daerah pilot. Untuk itu kami akan memberikan pendampingan ke-
pada aktor-aktor desa pilot untuk dapat menggunakan aplikasi program ini dengan 
baik dan bermanfaat bagi desa. 

12.23 Penutupan dari Zainal

Catatan saya adalah; pesan penting dari pendampingan desa bukan paket hemat, 
tapi berbasis kebutuhan dari desa. Pembelajaran dari Pak Tri dan pak Imam bahwa 
perencanaan program memang harus sesuai dengan kebutuhan desa. Pemerin-
tah desa dapat menjadi aktor strategis. Hal ini tidak bisa diabaikan. Oleh karena 
itu, proses pendampingan ini memerankan (aktor) desa sebagai aktor utama dan 
strategis untuk menjadi leader pembangunan desanya sendiri. Kerjasama dengan 
stakeholders juga penting. Langkah penting untuk menemukan kader lokal adalah 
mengkonsultasi dari berbagai elemen terkait dengan tidak mengabaikan kelompok-
kelompok marjinal di desa.  Demikian dan terima kasih.

Sesi diskusi ditutup dan dilanjutkan ke Imam

12.16-
12.20

Imam CCES memberikan kata penutup dari rangkaian diskusi

Selama satu setengah hari telah mendengarkan berbagai hasil riset dan pengalaman 
dari ibu dan bapak dari desa atau pemerintah Kabupaten. Ini dapat menjadi peru-
musan menciptakan instrumen yang baik dan aplikatif di desa pilot nantinya. 
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Kami dan IRE berterima kasih telah melihat antusiasime para hadirin. Saya merasa 
punya optimisme dari penetapan UUD Desa. Tahun ini menjadi tahun implementa-
si. Walaupun di lapangan nanti ada tantangan, saya berharap dapat diselesaikan dari 
diskusi kali ini. Pada seminar yang telah berlangsung dua hari ini kita dapat meme-
tik hal-hal dari success story desa dan kabupaten dalam mengimplementasikan UU 
Desa di masa mendatang. 

Pasca ini kita akan menyusun instrumen dan diiplementasikan ke desa pilot. Dari 
aplikasi yang telah dilaunching (kemarin) ada bebera space kosong yang dapat 
diisi dari pengalaman dan masukan ibu dan bapak. Terima kasih atas masukannya. 
Semoga diskusi ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk bangsa 
dan pembangunan desa di masa mendatang. Terima kasih.
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Foto Kegiatan
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