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Misi UU Desa

Pemerintahan yang  

efektif dan demokratis

Kemasyarakatan yang 

bertenaga secara sosial 

Pembangunan: peningkatan 

kualitas hidup manusia, 

penanggulangan kemiskinan 

dan  kesejahteraan 

Pemberdayaan: 

kesadaran, kapasitas dan 

prakarsa lokal 

Desa yang kuat, 

maju, mandiri, 

demokratis dan 

sejahtera 



Penguatan Masyarakat 

(Sosial, Politik, Ekonomi & 

Budaya,  Lingkungan )

Penguatan Lembaga-Lembaga Desa 

& Kelompok-Kelompok Masyarakat 

(Perempuan, Masyarakat Adat, 

Disabilitas, Anak, Petani, UKM)

Penguatan Kapasitas 

Pemerintahan Desa  (Program, 

Keuangan , Kebijakan &  

Pelayanan Publik)

Penguatan Sistem 

Kemitraan 

(CSR/Perusahaan/Pemda)

Masyarakat 

Sehat, Adil & 

Berdaya

MODEL PEMBERDAYAAN DESA TERPADU



DESA HEBAT
KOMPONEN DESKRIPSI  & INDIKATOR

Desa demokratis Warga kritis-aktif, musdes hidup, BPD kuat

Desa maju Melek IT, teknologi tepat guna, Sistem administrasi dan informasi

berbasis IT, pelayanan 5 menit.

Desa pintar Bebas buta huruf, ketersediaan PAUD, gerakan belajar, sanggar 

seni danbelajar.

Desa sehat Mortalitas ibu dan bayi menurun, Posyandu aktif dan kuat, air

bersih, sanitasi lingkungan, kelola limbah/sampah, kasus stunting 

menurun

Desa lestari Desa melestarikan lingkungan hidup, menjaga keseimbangan 

ekosistem 

Desa makmur Mandiri pangan, energi, mandiri benih, produktif, BUM Desa

Desa tangguh Desa berdaya mengelola dan mengatasi bencana , desa memiliki 

cadangan pangan.



MEMBENTUK CATUR PILAR

PEMERINTAH

(PEMDA)

Regulator

Fasilitator

MASYARAKAT

Inisiator

Subyek /pelaku

utama

PERUSAHAAN

Fasilitator

Partner

PERGURUAN

TINGGI

Adviser

Fasilitator

researcher

Partner



POLA KERJASAMA PERUSAHAAN DI DESA
PP 47 Tahun 2012 – TJSL (utk PT) & UU Desa No 6/2014

DILAKUKAN SECARA LANGSUNG

• Melalui mekanisme need assessment 
(per isu: ekonomi, lingkungan, 
penguatan peran perempuan, budaya, 
kesehatan, pendidikan, dll

• Pola bantuan langsung diberikan / 
dilakukan oleh perusahaan melalui CSR 
berbentuk hibah/pemberdayaan 
langsung ke kelompok/masyarakat

• Tanggung jawab desa kecil/tidak 
melekat

MELALUI KERJASAMA DENGAN 
PEMDES

• Melalui mekanisme need assessment : (per 
isu: ekonomi, lingkungan, penguatan peran 
perempuan, budaya, kesehatan, pendidikan, 
dll

• Mekanisme dibicarakan dalam pertemuan 
tingkat desa dan menssupport salah satu 
bidang dalam perencanaan desa 
(pemerintahan, pembangunan, pembinaan, 
pemberdayaan) → Musdes/Musrenbangdes 
→ OVOPOB

• Kerjasama dilakukan dengan pola 
pemberdayaan 

• Tanggung jawab desa besar/melekat



INKLUSI SOSIAL
• Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun 

dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak 
masuk dan mengikutsertakan semua orang, organisasi, swasta/perusahaan 
dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, 
status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. 

• Terbuka  dalam konsep lingkungan inklusi, berarti semua orang yang tinggal, 
berada dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah, desa ataupun 
masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan 
kewajibannya. 

• Lingkungan inklusi adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, 
ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga 
masyarakat maupun organisasi dan swasta/perusahaan tanpa terkecuali 
saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan, lepas dari berbagai 
kondisi dan latar belakang.



6 KELOMPOK MASYARAKAT YANG TERSISIHKAN 

Menurut klasifikasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) ada enam kelompok 
masyarakat yang memerlukan ‘Program Peduli’ untuk inklusi sosial 
yakni:

▪ Korban diskriminasi, intoleransi dan kekerasan berbasis agama; 

▪ Korban pelanggaran HAM berat; waria; 

▪ Masyarakat adat dan lokal terpencil yang tergantung pada sumber 
daya alam; 

▪ Penyandang Disabilitas; →UU No 8/2016

▪ Anak → UU PA No 35/2014 

▪ Remaja rentan.



KONDISI DESA KITA



KONDISI DI TINGKAT PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan 
Desa/Adat yang lemah

Lemahnya kapasitas 
perangkat & lembaga 

desa

Terbatasnya Partisipasi  
Aktif warga dlm 

pembangunan desa

Kemitraan yang tidak 
optimal

Lemahnya Regulasi 
desa yg berbasis 
masyarakat/Adat



KONDISI MASYARAKAT DESA

• Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa masih 
terbatas pada model perwakilan (kelompok disabilitas/rentan/adat 
minim perwakilan)

• Kelompok-kelompok masyarakat masih sebatas kelompok yang 
dilembagakan secara resmi oleh desa/negara

•Masyarakat desa akan berhadapan dengan kebijakan baru yang  
memberikan kekuatan untuk mengatur desanya sendiri, sesuai 
dengan lokalitas/adat dan kebutuhan desa

• Karena kewenangan yang luas dan kekuatan yang besar, maka bisa 
terjadi tarik ulur alokasi sumberdaya dan sumberdana di berbagai 
kelompok masyarakat termasuk dana dari swasta yang masuk ke 
desa.



POLA PEMBANGUNAN DESA YANG INKLUSIF

MENDORONG 
PARTISIPASI 
WARGA

MENDORONG 
PERWUJUDAN 
KEMANDIRIAN 

MENDORONG 
TUMBUHNYA 
KESWADAYAAN



PRINSIP PERENCANAAN PARTISIPATIF

Perencanaan dg melibatkan masyarakat secara langsung TERUTAMA 
MASYARAKAT TERSISIHKAN yg berdampak penting antara lain:

1. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, sehingga
memperjelas apa yg menjadi kebutuhan masyarakat

2. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan.
Semakin banyak yg terlibat semakin baik.

3. Prinsip perencanaan Partisipatif: saling percaya, setara bagi 
semua yang hadir, terfokus pada kebutuhan warga desa, 
terbuka/transparan, berdasar skala prioritas



Terima Kasih


