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DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA
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Oleh:
Budiman Sudjatmiko

Komisi II DPR RI – Fraksi PDIP



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di INDONESIA

 Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai tindakan pemberkuasaan 
rakyat agar mereka mampu secara mandiri “menguasai sumberdaya yang 
menjadi milik/haknya untuk digunakan mensejahterakan hidupnya.

 Intisari pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan aturan main 
pembangunan desa yang mengutamakan, mengedepankan bahkan 
melindungi otonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap 
aset-aset pembangunan desa. 

 Praktek pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memberikan jaminan 
masyarakat desa mampu mengelola secara mandiri perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa 
beserta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa yang semuanya 
itu dilakukan secara mandiri.

 Musyawarah desa/musyawarah antar desa merupakan ruang publik 
politik untuk pengambilan keputusan kebijakan publik yang partisipatif

 Pengembangan kapasitas desa melalui penyediaan tenaga pendamping 
dan pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan.
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PNPM MANDIRI PERDESAAN 
MERUPAKAN WUJUD NYATA 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di INDONESIA



PENGALAMAN YANG BAIK DARI PNPM MANDIRI PERDESAAN

 Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam 
pengelolaan kegiatan pembangunan desa; 

 Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan 
dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi; 

 Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan 
kemiskinan cukup nyata; 

 Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah 
dibandingkan jika dilaksanakan pihak lain; 

 Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan 
pengelolaan keuangannya cukup kuat.



Pembangunan 
sektor ekonomi

Pembangunan 
sektor lingkungan 

Pembangunan 
Pertanian Perbaikan sektor gizi 

sektor etc.

Tata Kelola Pembangunan di Tingkat Desa – Eksisting 

Pemerintahan
Desa

Kelompok

Desa Sebagai OBYEK Pembangunan:

Di tingkat makro

• Pembangunan bersifat proyek -> 
tidak berkesinambungan.

• Lokasi tidak merata -> faktor politik
sangat berperan.

Di Tingkat Mikro

• Fragmentasi/tumpang tindih 
kegiatan

• Fragmentasi kelembagaan

• Fragmentasi perencanaan

• Fragmentasi keuangan

• Tumpang tindih kelompok sasaran

Penguatan 
Sistem 
pemerintahan 
DesaKelompok

Kelompok

Kelompok

?
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AKAR MASALAH : 
BIAS SEKTORAL DALAM PEMIKIRAN TENTANG DESA

1. Masih adanya pola berpikir yang mengkotak-kotakan desa 
sebagai kategori sektoral (bias sektoral).

2. Bias sektoral ini menjadikan “Desa sebagai tata kelola 
komunitas” yang merupakan”bejana kuasa rakyat” 
diberlakukan sebagai salah satu sektor tersendiri yang 
lepas dari sektor-sektor lainnya.

3. Desa, yang diberlakukan sebagai sektor, cenderung 
menciptakan fragmentasi kepentingan.

4. Berhadapan dengan fakta Desa yang terfragmentasi, 
penerapan pemberdayaan masyarakat masih dalam skala 
proyek-proyek. Akibatnya, pendekatan pemberdayaan 
masyarakat diberlakukan sebagai sebuah ”sektor” 
tersendiri.
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DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
BERSKALA PROYEK

1. Program pemberdayaan masyarakat masih ditentukan 
oleh “niat baik” secara politik dari kekuasaan politik 
tertentu.

2. Bergerak dalam eksklusivitas dan tidak terjamin 
kesinambungannya

3. Ketika sebuah kekuasaan politik tertentu berakhir, tidak 
ada kepastian pendekatan pemberdayaan masyarakat 
akan dijalankan kembali



PNPM Mandiri Perdesaan hanya program pemerintah 
sekarang. Namun karena pola pemberdayaan masyarakat 
sudah masuk ke dalam UU Desa, maka sebagai undang-
undang, siapa pun pemerintahnya, siapa pun partai yang 
menang Pemilu 2014 wajib hukumnya menjalankan UU Desa 
ini. Berdasarkan UU Desa ini, program pemberdayaan 
masyarakat desa di Indonesia wajib dilanjutkan paska pemilu 
2014.
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DEFINISI DESA

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Desa : Pasal 1 no. 1



Asas Rekognisi
Asas pengakuan dan penghormatan yang diamanatkan 
oleh konstitusi dalam ilmu sosial disebut sebagai 
rekognisi. Rekognisi mencakup pengakuan keragaman 
budaya untuk membangun keadilan budaya (cultural 
justice) serta pengakuan terhadap kemandirian desa. 

Yang strategis adalah rekognisi  terhadap: 
Hak Asal-Usul, Inisiatif (prakarsa) dan produk hukum 
desa, tradisi dan institusi lokal.



• Asas subsidiaritas ini menjamin kewenangan lokal berskala 
Desa

• Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa berkewajiban 
memfasilitasi dan membantu desa untuk berdaya 
mengelola secara mandiri urusan-urusan lokal berskala 
Desa

• Konsekuensinya, segala urusan lokal yang Desa dan yang 
mampu dikelola sendiri oleh Desa, pelaksanaannya harus 
diserahkan kepada desa. Segala urusan lokal berskala Desa 
yang mampu dikelola sendiri oleh Desa tidak boleh diambil 
alih dari Desa.
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AZAS SUBSIDIARITAS DALAM PENGATURAN DESA



Desain Kelembagaan Dasar Tata Kelola Desa

Musyawarah Desa
(psl. 54)

Kepala Desa
(psl. 25 – 53)

Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) (psl. 55 -65)

Warga/Masyarakat

Perangkat Desa
(Pelayanan)

Panitia (ad-hok)

BUMDes

Klp. Special Interest

Perwakilan Bagian
Wilayah Desa

• RPJM-Desa dan RKP-
Desa

• APB-Desa
• Peraturan Desa
• Kinerja Pemerintah
• Kerja Sama

• RPJM-Desa
• Asset Desa
• Hal-hal

Strategis

Prinsip Tata Kelola Desa

• Check and balances antara 
Kepala Desa dengan Badan 
Permusyawaratan desa.

• Demokrasi perwakilan + 
permusyawaran.

• Proses demokrasi partisipatoris 
melalui Musdes

Dipilih 
langsung

Dipilih secara 
Demokratis 

Lembaga
Kemasyarakatan

/Adat
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Pembangunan Desa dalam RUU Desa

Bab IX
Pembangunan Desa

Bab IX bagian ke-1

Pembangunan Skala
Lokal Desa (Desa

Membangun)

Bab IX bagian ke-2

Pembangunan 
Kawasan Perdesaan
(Membangun Desa)
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Kegiatan
Pemberdayaan

Masyarakat
Kegiatan

Pelayanan
Publik

Kegiatan
Pembangunan

Visi Tata Kelola Desa Membangun

Tata Kelola (Tata 
Pemerintahan) 

Desa

Tata Kelola Supra Desa

Desa Sebagai SUBYEK Pembangunan:

• Konsolidasi program/kegiatan di 
desa.

• Konsolidasi dan penguatan 
kelembagaan desa.

• Kesatuan perencanaan dan 
keuangan desa (one village, one 
plan,one budget).

• Penguatan mekanisme 
representasi dan akuntabilitas di 
tingkat lokal.

Pelayanan, pembangunan dan
pemberdayaan
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Implikasi dari Visi Tata Kelola Skala Lokal Desa

• Desa harus memiliki kewenangan yang jelas.

– Kewenangan asal-usul azas pengakuan

– Kewenangan skala lokal desa azas subsidiaritas

– Penugasan

• Desa membuat perencanaan program sesuai dengan tujuan dan kebutuhan
pembangunan.

• Desa harus memiliki sumber-sumber pendanaan yang memadai.

• Desa memiliki hak untuk mengelola aset dan membentuk usaha.

• Desa diberi kewenangan untuk menjalankan sendiri (swakelola) proyek2 skala
desa.

• Tata kelola desa dibuat agar ada ‘check and balances’ dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
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Tujuan Normatif Pembangunan Desa
(Pasal 78)

• Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan melalui:

– penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, 

– pembangunan sarana dan prasarana Desa, 

– pengembangan potensi ekonomi lokal, 

– pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan. 

• Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, 
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan 
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
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Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 79 (Produk Perencanaan)

• Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya 
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, mencakup:

– Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

– Rencana Pembangunan Tahunan Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa.

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

• Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan 
merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa (one village one plan)

• Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa 
dikoordinasikan dan/atau diintegrasikan pelaksanaannya kepada Desa.

• Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam 
perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
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Pasal 80 (Prosedur Perencanaan)

• Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat 
Desa.

• Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

• Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 
swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/kota. 

• Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan 
penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa
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Pelaksanaan Pembangunan Desa 
(Pasal 81)

• Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

• Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber
daya alam Desa.

• Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa Swakelola

• Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah
Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. 
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Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan 
Desa (Pasal 82)

• Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai 
rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

• Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan Pembangunan Desa.

• Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai 
keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

• Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan 
pelaksanaan Pembangunan –termasuk APBDesa- kepada 
masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan 
melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) 
tahun sekali.

• Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk 
menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.
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Mengapa Negara Harus Mendukung Pembangunan 
Skala Lokal Desa?

• Implikasi asas pengakuan, subsidiaritas dan pemberdayaan.

– Kesatuan kewenangan skala lokal desa  Perencanaan  Keuangan 
Pelaksanaan Pembangunan Desa.

• Investasi di tingkat desa akan menumbuhkan kegiatan ekonomi dan daya 
saing desa.

• Devolusi keuangan ke desa terbukti mampu membangkitkan kekuatan sosial 
di desa (partisipasi masyarakat).

• Problem kemiskinan terbesar ada di desa.

• Paradigma pembangunan desa yang dikembangkan dalam RUU Desa

– Pelembagaan program-program skala desa untuk mendorong desa menjadi 
subyek dalam mengembangkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan.
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Masalah Pelayanan, Pembangunan dan
Pemberdayaan Skala Loka Desa

• Hampir 70% pemerintahan desa tidak berfungsi.

– Desa tidak memiliki keuangan yang cukup untuk membangun desa secara
mandiri.

– Perangkat desa tidak dapat bekerja dengan efektif karena ketidakjelasan stutatus.

• Banyak desa-desa yang tertinggal, sehingga perlu pemihakan kongkrit dari 
pemerintah.

• Kapasitas kabupaten dalam mendukung desa rendah (rata-rata PAD = 6% , 
rata-rata belanja personel= 50,3 terhadapa total APBD). 

• Program-program K/L masuk secara adhok dan terfragmentasi secara 
kelembagaan, perencanaan, keuangan dan pengelolaannya.
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Sumber-Sumber Pendapatan Desa
(Pasal 72)

• Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong
royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

• Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

– 10% dari dana transfer ke daerah (ini berarti dana transfer ke daerah adalah 110% yang terbagi 
100% untuk daerah dan 10% untuk desa)

• Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

– 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah

• Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 
kabupaten/kota;

– 10% dari DAU + DBH

• Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; 

• Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

• Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
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Sumber-sumber Pendapatan Desa dari Pemerintah
yang Dimandatkan RUU Desa & Terus Menerus

Pendapatan Desa
yang bersumber

dari APBN

ADD (10% DAU + 
DBH)

Alokasi dari APBN 
(10% dari dana

transfer ke Daerah)
Baik dana yang bersumber dari DAU + DBH 
maupun alokasi dari APBN yang diperuntukan
untuk desa dialokasikan ke desa melalui
kabupaten.
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Provinsi

Dana 

Perimbangan

Program/Hibah

RPJMDes & APBDes

Kabupaten/

Kota

Indeks
Indikator
Alokasi & 
Pemanfa-

atan

SKEMA SUMBER-

SUMBER 

PENDAPATAN DESA 

DARI PUSAT

1. DAD: 10%  dari DAU + DBH

2. 10% dari bagian dari Pajak & 

Retribusi

3. HIbah

Program K/L

APBN 

Dana Transfe ke Daerah KL

KEUANGAN DESA

PA

Des
Sumber Lain
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TAHUN 2013

• Transfer ke Daerah tahun 2013 = 528,6 T

• DAU + DBH = 412 T

• Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun
2013) = 72.944

• Rata-rata Pendapatan Desa dari bagian
dana perimbangan =412 T/72.944 = Rp. 
564,816,846.

• Rata-rata Pendapatan Desa dari APBN on 
top dari Dana Transfer Daerah = 528,6 
T/72.944 = Rp. 724.665.496.

• Perlu ditetapkan sanksi bagi daerah kabupaten/kota yang belum
mengalokasikan DAD sesuai dengan prosentasi yang ditetapkan dalam UU Desa.

Simulasi Pendapatan Desa dari Dana Perimbangan
(Berdasarkan APBN Tahun 2013 dan Tahun 2014)

TAHUN 2014

• Transfer ke Daerah tahun 2014 = 592,5 T

• DAU + DBH = 454,9 T

• Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun
2013) = 72.944

• Rata-rata Pendapatan Desa dari bagian
dana perimbangan =454 T/72.944 = Rp. 
623.629.955.

• Rata-rata Pendapatan Desa dari APBN 
on top dari Dana Transfer ke Daerah = 
592,5 T/72.944 = Rp. 812.404.036 

Total pendapatan Desa dari dana yang 
bersumber dari APBN = 

Rp. 1,290,990,349 

Total pendapatan Desa dari dana yang 
bersumber dari APBN = 

Rp. 1,436,033,121 
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• Dana yang dimandatkan untuk DAD pada dasarnya adalah
dana kabupaten/kota yang merupakan diskresi
kabupaten/kota.

• Kabupaten/kota saat ini memiliki kapasitas fiskal yang 
rendah. Alokasi dana desa yang bersumber dari DAU dan
DBH dapat mengurangi kemampuan kabupaten/kota dalam
membiayai prioritas pembangunan skala kabupaten/kota.

• Kapasitas kabupaten/kota dalam mendampingi beragam. 
Pemanfaatan DAD di desa bisa tidak sesuai dengan tujuan
dan prioritas pembangunan kabupaten.

• Ada resiko politisasi dan rent seeking kabupaten terhadap
desa oleh kabupaten.

• Ketidakseimbangan pendapatan daerah akan diturunkan ke
tingkat desa.

Yang Perlu Diperhatikan
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• Merupakan wujud kongkrit dari pengakuan negara terhadap kewenangan asal-usul

(asas pengkuan) dan kewenangan skala lokal desa (asas subsidiaritas).

• Memenuhi kesetimbangan pembangunan desa sebagai akibat dari keberagaman dari

yang bersumber dari perimbangan.

• Harus dialokasikan sesuai dengan kriteria untuk mendukung pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat desa.

– Kriteria mencakup: jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, ketersediaan infrastruktur

untuk akses dan pelayanan dasar, dll.

• Penetapan alokasi APBN ke desa harus bersifat transparan dan dapat dikontrol

pemerintah dan desa.

• Skema pencairan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana harus dibuat dengan

baik sehingga alokasi menjadi efektif dan akuntable.

– Lesson learnt dari PNPM-Mandiri.

Skema Alokasi Keuangan Dari APBN
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Implikasi Kebijakan Pendapatan Desa

• Harus ada upaya mengefektifkan dana K/L 
untuk pembangunan desa ke dalam
pendapatan desa.

• Desa harus memiliki rekening desa yang dapat
dikontrol oleh desa.

• Desa mengembangkan sistem informasi dan
akuntabilitas pengelolaan dana dan
pembangunan desa. 
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Pembangunan Kawasan Perdesaan
(Pasal 83 sd 85)

• Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan 
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

• Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

– penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan 
sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;

– pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;

– pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi 
tepat guna; dan

– pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan
ekonomi.

• Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah 
Desa.

• Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
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• Pembangunan Kawasan yang terkait dengan pemanfaatan
Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan 
Pemerintah Desa.

• Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan 
pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan 
Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

• Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan melalui 
satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau 
BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

• Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal 
Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa 
dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan
(Pasal 83 sd 85)
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Sistem Informasi Pembangunan Desa dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan (Pasal 86)

• Sistem Informasi di Tingkat Kabupaten

– Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan 
sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan 
Perdesaan.

– Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan informasi 
perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk Desa.

– Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem 
informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota. 

• Sistem Informasi di Tingkat Desa.

– Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan 
dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku 
kepentingan.
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Kerja Sama Antar Desa (pasal 92)

• Kerja sama antar-Desa meliputi:

– Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi 
yang berdaya saing;

– Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-
Desa; dan/atau

– Bidang keamanan dan ketertiban. 

• Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa
melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.

• Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang
dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
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Kerja Sama Antar Desa (pasal 92)

• Musyawarah antar-Desa membahas hal yang berkaitan dengan:

– pembentukan lembaga antar-Desa;

– pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui
skema kerja sama antar-Desa; 

– perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;

– pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;

– masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan

– kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa. 

• Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-
Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan

• Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang
merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
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Program/K
egiatan

Program/
Kegiatan

Program/ 
Kegiaran

Pemerintahan
Desa

Pemerintahan Kabupaten
• Tata ruang kawasan perdesaan
• Unit-unit pelayanan (puskesmas, sekolah)
• Unit-unit pembangunan ekonomi (pasar, irigasi, 

rumah potong hewan, jalan dll)
• Unit administrasi (kantor kecamatan)
• Sistem informasi terpadu

Program/K
egiatan

Program/
Kegiatan

Program/ 
Kegiaran

Pemerintahan
Desa

Musrenbang
Kecamatan & PIK

PEMBANGUNAN 
KAWASAN 

PERDESAAN

Kerja Sama
• Musyawarah Antar Desa
• Kelembagaan (BKAD)
• Kegiatan
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Implikasi Terhadap Hubungan Perencanaan dan Anggaran
Kabupaten - Desa

• Perencanaan di desa menghasilkan:

– Perencanaan desa (menengah + tahunan) yang akan didanai oleh APBDes. 
(Village self Planning).

– Proposal pembangunan kawasan perdesaan yang akan didanai oleh
pemerintah supra desa.

• Wahana untuk diskusi pembangunan perdesaan adalah:

– Musyawarah antar desa ruang inisiatif desa.

– Musyawarah kecamatan -> ruang yang dibuka oleh pemerintah.

• Pembangunan sektoral berskala lokal desa didelegasikan kepada desa.

• Memfungsikan unit-unit pelaksana (satuan kerja) pembangunan
perdesaan melalui mekanisme perencanaan partisipatif.
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Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa
(Pasal 112 ayat 3)

• Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat Desa 
dengan:
– menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan 
pertanian masyarakat Desa;

– meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui 
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan

– mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di 
masyarakat Desa.

• Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan 
pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
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Agenda Implementasi yang Mendesak

• Persiapan yang mendasar dalam rangka implementasi UU 
Desa ini adalah penyusunan Peraturan Pemerintah (PP). 
Idealnya sebelum akhir Pemilihan Presiden 2014, PP tentang 
Desa sudah ada.

• Agar PP ini dapat diimpelementasikan secara lebih rasional 
utamanya terkait pengaturan-pengaturan tentang 
pemberdayaan masyarakat, maka pembelajaran yang baik 
dari berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sudah 
ada sudah seharusnya dijadikan referensi bagi para penyusun 
PP Desa tersebut sejauh tetap sejalan dengan asas-asas 
pengaturan desa yang ditetapkan dalam UU Desa.

• Agar pihak-pihak yang terlibat dalam proram pemberdayaan 
masyarakat bersikap pro aktif menyumbangkan beragam 
pengalaman-pengalaman yang baik untuk memperkaya 
substansi PP tentang Desa
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Terima Kasih
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