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KATA PENGANTAR 
Deputi Bidang Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

Assalamu'alaikum 
Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Gerakan Pembangunan Desa 

Semesta atau disingkat Gerakan 

Desa merupakan inisiatif 

Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan untuk memastikan 

bahwa tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dapat terwujud melalui 

peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

sinergi program dan kegiatan dalam membangun desa. 

Sesuai amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, pembangunan desa dilaksanakan 

melalui dua pendekatan, yaitu "Desa Membangun" dan 

"Membangun Desa". "Desa Membangun" adalah upaya 

yang dilaksanakan oleh Masyarakat Desa dan 

Kelembagaan Desa untuk membangun desa sesuai 



dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing, 

sedangkan "Membangun Desa" adalah upaya-upaya yang 

harus dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar desa, 

yaitu pemerintah Pusat dan Daerah, swasta dan 

organisasi non-pemerintah untuk membantu desa dalam 

mewujudkan hal-hal yang tidak dapat dilakukan sendiri 

oleh Desa. 

Berdasarkan dua pendekatan tersebut di atas, 

pelaksanaan Undang-undang Desa harus didukung oleh 

seluruh sektor dan pemerintahan pada berbagai 

tingkatan, sehingga diperlukan koordinasi, pengawasan 

dan pengendalian yang intensif. Dalam rangka 

memastikan dan mengendalikan pelaksanaan Undang

undang Desa tersebut, telah dibentuk Tim Koordinasi 

Penguatan Pemerintahan De sa, Pemberdayaan 

Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 

yang beranggotakan lintas Kementerian dan Lembaga 

terkait yang dikoordinasikan oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan. Diharapkan melalui koordinasi dan 

keterpaduan program-program, baik yang dilaksanakan 

oleh Pemerintahan Desa, Kawasan Perdesaan maupun 

Pemerintah secara keseluruhan, pelaksanaan program 

dan kegiatan dapat terlaksana lebih efektif. 



Buku Pedoman Umum Gerakan Desa ini 

merupakan pedoman yang memberikan arah kebijakan 

umum untuk semua pemangku kepentingan dalam 

pembangunan desa dan kawasan perdesaan agar dapat 

bersinergi dengan baik dalam melaksanakan program

program yang ditujukan ke Desa. Prinsip yang harus 

diingat adalah berikan keleluasaan kepada Desa untuk 

membangun dirinya sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan potensinya. Selanjutnya adalah tugas 

bersama untuk memastikan bahwa tata kelola 

pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik sehingga 

partisipasi masyarakat mendapatkan ruang yang cukup 

untuk bersama-sama dengan aparatur Desa membangun 

desanya. 

Di sisi lain, Kementerian dan Lembaga serta 

pemangku kepentingan lainnya bertugas memberikan 

fasilitasi dan pendampingan melalui program-program 

yang ditujukan ke Desa dengan pendekatan 

pembangunan kawasan perdesaan. Pada prinsipnya hal

hal yang sudah bisa dilaksanakan oleh Desa harus 

diserahkan ke Desa, termasuk pembangunan yang 

dilaksanakan melalui kerjasama antar Desa, sedangkan 

Kementerian dan Lembaga memberikan fasilitasi dan 

pendampingan serta program yang ditujukan untuk hal-



hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh Desa dan antar 

De sa. 

Terimakasih saya ucapkan kepada Tim Sekretariat 

Gerakan Desa yang telah menyusun buku Pedoman 

Umum ini dan menyiapkan pelaksanaan Gerakan Desa. 

Semoga buku Pedoman ini dapat dijadikan acuan bagi 

seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama 

bergerak dalam membangun desa untuk menuju Desa 

yang Mandiri, Bermartabat dan Sejahtera. 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Jakarta, Maret 2015 

Deputi Bidang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 



SAMBUTAN 

Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Assalamu'alaikum 
Warahmatullahi 
Wabarakatuh, 

Sebagaimana disampaikan oleh 

Presiden dan Wakil Presiden, 

visi Indonesia selama lima tahun 

ke depan adalah mewujudkan 

Indonesia yang berdaulat, 

mandiri dan berkepribadian dan berlandaskan gotong

royong. Visi tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam 

tujuh misi Presiden dan 9 agenda strategis yang dikenal 

dengan Nawa Cita. 

Salah satu agenda prioritas dalam Nawa Cita 

adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agenda ini menjadi 

salah satu prioritas dan fokus koordinasi Kementerian 

Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 

yaitu membangun Desa Semesta untuk meningkatkan 



kualitas pembangunan manusia menuju manusia yang 

cerdas, sehat, berkarakter dan berbudaya. 

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa telah memberikan peluang yang besar 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa 

tidak hanya menjadi fokus pembangunan, tetapi juga 

sebagai perancang pembangunan sesuai dengan potensi 

dan kebutuhannya. Desa tidak boleh lagi menjadi obyek 

sasaran pembangunan, tetapi menjadi subyek yang 

berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan. 

Dengan inisiasi Gerakan Pembangunan Desa 

Semesta (Gerakan Desa) saya harapkan "ruh" koordinasi 

yang selama ini kita kenai di Desa, yaitu semangat Gotong 

Royong harus semakin diperkuat dan diwujudkan dalam 

membangun Desa. Pesan utama dari Gerakan Desa ini 

adalah bahwa kita, pemerintah lintas kementerian dan 

lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan 

pemangku kepentingan lainnya, perlu bekerjasama, bahu 

membahu menciptakan iklim yang kondusif untuk 

mewujudkan Desa Semesta, yaitu Desa yang aman, 

tertib,tenteram, sentosa, damai, maju, mandiri dan 

sejahtera. 

Melalui Gerakan Desa, apabila sebelumnya ada 

kepentingan sektoral dalam pelaksanaan program dan 



kegiatan, maka kepentingan sektoral tersebut harus 

diubah menjadi gerakan yang terpadu dan terkoordinasi 

lintas pemangku kepentingan. Selain itu, untuk menjamin 

efektivitas Gerakan Desa diperlukan penetapan dan 

pembagian peran serta wewenang masing-masing 

tingkatan pemerintahan, an tara pusat dan daerah. Prinsip 

"Desa Membangun" dan "Membangun Desa" harus 

diintegrasikan sehingga saling mendukung satu dengan 

yang lain dan harus didukung oleh semua pihak, sehingga 

Pembangunan Desa dapat berhasil. 

Ada empat hal penting yang harus diperhatikan 

dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan ini pula 

yang menjadi ranah Gerakan Desa, yaitu (1) koordinasi 

pendanaan; (2) integrasi pendampingan Desa; (3) 

sinkronisasi regulasi pelaksanaan; dan ( 4) sinergi pelaku 

pembangunan Desa. Melalui Gerakan Desa saya harapkan 

semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Undang

undang Desa baik Kementerian dan Lembaga, 

pemerintah Daerah dan unsur lainnya dapat bersatu 

padu, bekerjasama dan bergotong-royong. Hindari 

tumpang tindih dan jauhi ego sektoral yang masih ada. 

Perkuat koordinasi, tingkatkan sinkronisasi dan 

kembangkan harmonisasi. Hanya dengan cara inilah kita 

dapat mewujudkan cita-cita membangun dari pinggiran 

untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 



Tak lupa saya sampaikan penghargaan dan 

apresiasi kepada Jajaran Kedeputian Bidang koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan 

Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta pejabat 

dari instansi terkait lainnya yang telah bekerja keras 

menyiapkan pelaksanaan Gerakan Desa. Semoga Allah 

SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi usaha kita 

membangun bangsa dan Negara kita tercinta. 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Jakarta, Maret 2015 

Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan 

I 

Puan Maharani 



PERIHAL PEDOMAN 

Pedoman Umum Gerakan Desa adalah sumber referensi 

dan acuan kebijakan pelaksanan Gerakan Pembangunan 

Desa Semesta yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholders). 

MENGAPA DIPERLUKAN PEDOMAN? 

Mengingat pelaksanaan Gerakan Desa melibatkan 

berbagai sektor dan pihak terkait di berbagai tingkatan 

pemerintahan, maka untuk koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dan 

kegiatan yang ditujukan ke desa diperlukan arahan 

umum kebijakan bagi para pengambil keputusan pada 

berbagai tingkat pemerintahan, pelaksana di lapangan, 

masyarakat dan berbagai pihak terkait lainnya. 

SIAPAKAH PENGGUNA PEDOMAN? 

No. Siapa? UntukApa? 

1. Pengambil keputusan di Dasar Kebijakan 

berbagai tingkat pemerintahan 

2. Pelaksana di berbagai tingkat Acuan 

pemerintahan Pelaksanaan 

3 .  Legislatif Referensi 

Kebijakan 



4. Swasta Referensi 

Kebijakan 

5. Mitra Pembangunan Referensi 

Kebijakan 

6. Perguruan Tinggi Referensi 

Kebijakan 

7. Masyarakat Luas Referensi 

Kebijakan 

SISTEMATIKA BUKU PEDOMAN 

Buku Pedoman Urn urn ini berisi garis besar tentang latar 

belakang, pengertian, tujuan dan landasan 

penyelenggaraan Gerakan Desa; Strategi, Prinsip Dasar, 

Pendekatan dan Dasar Hukum Pelaksanaan Gerakan 

Desa; Pelaksanaan Gerakan Desa; Kelembagaan dan 

Pendanaan. 



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 
APBD 

APBN 

BPS 

BUM DES 

BUMN 

BBM 

BIG 

BKKBN 

CSR 

DAK 

Gerakan Desa 

IKraR 

IPD 

K/L 

Kawasan 3T 

Kemenko 

PMK 

Kemendesa 

PDTT 

Kemendagri 

Kemendikbud 

Kemenkes 

Kernen PU

Pera 

Kemensos 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Badan Pusat Statistik 

Badan Usaha Milik Desa 

Badan Usaha Milik Negara 

Bahan Bakar Minyak 

Badan Informasi Geospasial 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional 

Corporate Social Responsibility 

Dana Alokasi Khusus 

Gerakan Pembangunan Desa Semesta 

lndeks Kesejahteraan Rakyat 

Indeks Pembangunan Desa 

Kementerian j Lembaga 

Kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terpencil 

Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi 

Kementerian Dalam Negeri 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Kementerian Kesehatan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 

Kementerian Sosial 



LSM 

OVOP 

PAD 

Perpres 

PKBL 

Podes 

RKPD 

RPJMN 

SDM 

SKPD 

SKTM 

SPM 

TKPKD 

Lembaga Swadaya Masyarakat 

One Village One Product 

Pendapatan Asli Daerah 

Peraturan Presiden 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

Potensi Desa 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional 

Sumber Daya Manusia 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Surat Keterangan Tidak Mampu 

Standar Pelayanan Minimum 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah 
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BAB1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

N egara Kesatuan Republik Indonesia dengan jumlah 

penduduk 252,1648 juta (proyeksi penduduk BPS, 2014) 

menempatkannya sebagai negara dengan jumlah penduduk 

terbanyak keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan 

Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang demikian besar 

sebenarnya wajar mengingat wilayah Indonesia yang luas. 

Namun demikian jumlah penduduk yang besar tersebut akan 

menjadi masalah apabila terjadi ketimpangan jumlah 

penduduk dibandingkan wilayah yang ditempati, dan 

rendahnya kualitas sumber daya manusia, terutama 

menyangkut tingkat pendidikan dan kesehatannya. 

Reformasi politik yang dijalankan di Indonesia telah 

mengantarnya menjadi salah satu negara demokrasi terbesar, 

dengan predikat tambahan sebagai negara berpenduduk 

muslim terbanyak di dunia. Pertumbuhan ekonomi hampir 

stabil di angka 6 (en am) persen dan tidak terpengaruh dengan 

krisis ekonomi 2008, serta kemajuan lainnya secara agregat 

menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran G-20. 

Berbagai keberhasilan tersebut patut disyukuri, meski 

terdapat beberapa hal yang perlu diperjuangkan untuk 



diperbaiki. Masih terdapat beberapa potensi Negara untuk bisa 

dikembangkan lebih lanjut. Beberapa persoalan pembangunan 

yang sampai sekarang masih dihadapi, antara lain: 

ketimpangan pembangunan wilayah seperti ketimpangan 

antar kota dan desa, antar kabupatenfkota, antar provinsi, 

antara kawasan barat, tengah dan timur, terbatasnya 

infrastruktur, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan 

rendahnya penguasaan teknologi serta kurang lebih 28,7 juta 

jiwa atau 11,25% penduduk Indonesia masih berada dibawah 

garis kemiskinan. 

Persoalan tersebut apabila dikerucutkan menjadi 

setidaknya 3 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian dalam 

konteks berbangsa dan bernegara. Pertama adalah bagaimana 

memperkecil kesenjangan antar penduduk, kedua mengurangi 

urbanisasi, dan ketiga memperbaiki struktur APBN agar fokus 

pada kebutuhan dasar masyarakat untuk mengurangi 

kemiskinan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut indikator 

kesenjangan, yaitu koefisienfindeks Gini Indonesia, sejak 

tahun 2011 telah menembus angka 0,41; situasi yang kontras 

mengingat dalam 3 (tiga) tahun terakhir perekonomian 

Indonesia selalu tumbuh di atas 6 persen. Kemudian mengenai 

urbanisasi, pada tahun 2013 komposisi penduduk kota dan 

desa di Indonesia nyaris berimbang, yakni 50,15 persen 

penduduk Indonesia berada di desa dan 49,85 persen di kota. 

Diperkirakan pada tahun 2015 jumlah penduduk kota akan 

melewati penduduk desa. Jika trend ini berlanjut, diperkirakan 



tahun 2045, pada momen 100 tahun kemerdekaan, sekitar 86 

persen penduduk akan tinggal di perkotaan. 

Hal senada juga tercermin dalam Indeks Kesejahteraan 

Rakyat (IKraR), sebuah indeks yang dikembangkan oleh 

Kemenko PMK untuk mengukur tingkat kesejahteraan sebagai 

dampak dari pencapaian indikator makro pembangunan 

seperti tingkat pertumbuhan, inflasi, investasi, pendapatan 

nasional, dan sebagainya. Berdasarkan data IKraR, selama 

kurun waktu 2009-2013 Kesenjangan capaian kesejahteraan 

antara daerah yang tertinggi dan terendah cenderung 

meningkat. Selain itu upaya pemerintah provinsi dalam 

perbaikan kesejahteraan rakyat menunjukkan penurunan 

dalam kurun 5 tahun dilihat dari laju peningkatan 

kesejahteraan rakyat-sementara itu, jumlah dana transfer ke 

daerah semakin meningkat. 

Secara umum berdasarkan 'Potret' IKraR terjadi 

penurunan laju peningkatan kesejahteraan ditengah naiknya 

anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan. Namun 

demikian secara agregat tingkat kesejahteraan tetap 

meningkat. Hal ini mengisyaratkan bahwa terjadi 

"Performance gap", yaitu sumberdaya yang mencukupi dan 

peningkatan pendanaan dalam pembangunan belum 

termanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu ke depan diperlukan 

upaya untuk meningkatkan Performance Pemerintahan 

melalui peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan dan 

peningkatan peran daerah dalam pengelolaan program. 



Terkait APBN, selama ini permasalahan defisit neraca 

perdagangan yang tinggi (tahun 2012 dan 2013) menjadi sulit 

dikendalikan karena subsidi energi yang terlalu besar. Porsi 

anggaran subsidi BBM yang besar dan alokasi pembayaran 

utang yang tinggi tentunya sangat memberatkan anggaran 

negara dan membuat posisi ruang fiskal anggaran menjadi 

sempit. 

Persoalan-persoalan ini adalah tantangan yang harus 

dihadapi oleh pemerintahan sekarang. Pasangan Presiden

Wapres Joko Widodo-Jusuf Kalla berupaya mewujudkan visi 

pembangunan nasional dengan tema "Terwujudnya Indonesia 

yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong" melalui perumusan 9 (sembilan) agenda 

prioritas yang disebut NAW A CIT A. Kesembilan agenda itu 

adalah sebagai berikut : 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi 

segenap bangsa dan memberikan rasa aman 

kepada seluruh warga negara. 

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan 

membangun tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka negara kesatuan. 

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan 

reformasi sistem dan penegakan hukum yang 

bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 



6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya 

saing di pasar Internasional sehingga bangsa 

Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa

7. 

bangsa Asia lainnya. 

Mewujudkan kemandirian 

menggerakkan sektor-sektor 

domestik. 

ekonomi dengan 

strategis ekonomi 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat 

restorasi sosial Indonesia. 

Nawa Cita tersebut menjadi tuntunan yang harus 

dipedomani oleh setiap KementerianjLembaga untuk 

direalisasikan. Masa depan pemerintahan ke depan terletak 

pada pencapaian yang telah digariskan dalam Nawa Cita seperti 

tersebut di atas. 

Selain itu, dalam rangka pemberdayaan masyarakat 

dan penanggulangan kemiskinan, selama ini upaya 

penanggulangan kemiskinan telah banyakdiupayakan melalui 

berbagai pembangunan sektoral maupunregional. Upaya

upaya ini telah berhasil menurunkan jumlah kemiskinan 

walaupun persentasenya relatif kecil. Penurunan yang kecil ini 

salah satunya disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan 

sinkronisasi program dan kegiatan sehingga efektivitasnya, 

terutama untuk mengurangi tingkat kemiskinan,dipandang 

masih belum optimal. Melalui Gerakan Desa ini diharapkan 

terjadi harmonisasi prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta 

berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis 



pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan, sehingga 

proses peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

diselenggarakan di berbagai K/L dapat berjalan searah dan 

sejalan serta efektif-efisien. 

1.2 Peran Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Kemenko PMK) 

Dalam membantu Presiden untuk pelaksanaan 

koordinasiterkait dengan isu di bidang pembangunan man usia 

dan kebudayaan sesuai Perpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, pasal 2, menegaskan bahwa tugas Kemenko PMK 

adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan 

pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan 

kebudayaan. 

Sedangkan fungsi utama dari Kemenko PMK terkait dengan 

koordinasi dan pengendalian, sesuai pasal 3, meliputi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan kebijakan KementerianfLembaga 

yang terkait dengan isu di bidang pembangunan 

manusia dan kebudayaan; 

b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pembangunan manusia dan kebudayaan; 



Beberapa agenda pembangunan -termasuk stakeholders

bidang pembangunan manusia dan kebudayaan antara lain 

sebagai berikut; 

1. Peletakan dasar-dasar dimulainya Desentralisasi 

Asimetris. 

2. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi. 

3. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal 

4. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana. 

5. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. 

6. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat. 

7. Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi 

Masyarakat. 

8. Revolusi Karakter Bangsa. 

9. Memperteguh Kebhinekaan dan Restorasi Sosial. 

10. Meningkatkan Peranan Perempuan dalam Politik & 
Pembangunan. 



·"l~ AGENDA PEMBANGUNAN DAN STAKEHOLDER BIDANG 
¥ PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

Kemedikbud, 
Kemenag, 
Kernrist~&Dikti, 

Kemenpora ; 
Pemda; 

Kemensos; 
Kernen Desa , 
Tra ns , POT; 
Kemenaker; 
Pemdo 

Kerneneg PPPA; Kernenlcurrtlam; 

~=;dagri; ----~ 

Kemen kes, 
BPOM, 
BKKBN , BPJS 
Kesehatan: 
Pemdo 

Kemenkumham; Kernendagri; 
Pemda 

Gambar 1: Agenda Pembangunan dan Stakeholder Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Ke m endikbud, 
Kemen aker, 

Kem e n3.0s, 
Kemenkes, 

KemRneg 
PPPA, 

Kem e ru.o.s, 
BKKSN 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sinkronisasi, 
koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, 
Kemenko PMK telah menetapkan 5 (lima) fokus area 
koordinasi, yaitu (i) Keselarasan basis data; (ii) Jaminan 
kebutuhan dan pelayanan dasar, (iii) Pembangunan manusia 
berkarakter; (iv) Pemberdayaan masyarakat; dan (v) 
Pembangunan desa semesta. 

Target fokus koordinasi pembangunan manusia dan 
kebudayaan adalah pertama adalah menciptakan Manusia 
Sehat dan Cerdas; target ke-2: menciptakan Manusia 
Berkarakter dan Berbudaya; target ke-3: terwujudnya Desa 
Semesta; dan target ke-4: mewujudkan keberdayaan Keluarga, 



Perempuan dan Pemuda. Tujuan utamanya adalah Manusia 

Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya. 

Mengingat desa akan menjadi salah satu prioritas 

pembangunan era pemerintahan Kabinet Kerja ini (butir Nawa 

Cita ke-3), sedangkan Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai K/L terkait di 

bawah koordinasi Kemenko PMK, maka diperlukan kegiatan 

untuk menkoordinasikan dan menyinkronkan kegiatan dan 

program K/L berbasis desa yang bertujuan mengawal 

keberlanjutan pembangunan desa. 

Untuk mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi yang 

lebih efektif, Kemenko PMK mengmisiasi Gerakan 

Pembangunan Desa Semesta (disingkat "Gerakan Desa") 

sebagai upaya untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, 

menyinergikan dan mengintegrasikan berbagai program dan 

kegiatan K/L, bersama Pemerintah Daerah, Swasta dan 

Masyarakat berbasis Desa. 

Program dan kegiatan K/L berbasis desa adalah 

seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Kementerian dan Lembaga yang ditujukan untuk 

pembangunan Desa, baik yang berbentuk pembangunan 

infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat maupun 

pengembangan usaha. 



PEMBANGUNAN MAN USIA DAN KEBUDAYAAN 

Gambar 2: Target Fokus Koordinasi Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan 

1.3 Pengertian Gerakan Pembangunan Desa 

Semesta 

Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) 

adalah suatu upaya untuk mengkoordinasikan, 

menyinkronkan, menyinergikan dan mengintegrasikan 

berbagai program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga, 

Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat, yang berbasis 

Desa Guna Meningkatkan Kualitas Manusia dan Kebudayaan 

dengan memberikan prioritas pada Kawasan Tertinggal, 

Terluar dan Terpencil (3T) .  

Gerakan Desa bukan merupakan sebuah program baru, 

namun sebagai upaya untuk mengkoordinasikan dan 



menyinkronkan program-program K/L berbasis desa 

denganmenggunakan pendekatan pembangunan kawasan 

sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. Selain itu Gerakan Desa merupakan upaya yang 

dilakukan untuk mengawal target-target dalam RPJMN 2015-

2019, terutama terkait dengan desa sasaran yang akan 

dientaskan dari desa tertinggal menjadi desa mandiri. 

Gerakan Desa ini diperlukan mengingat beberapa 

alasan sebagai berikut, yaitu pertama tingkat kesejahteraan 

rakyat masih rendah; kedua Indeks Pembangunan Manusia di 

desa masih rendah; ketiga kemiskinan di desa masih tinggi; 

keempat ketimpangan pembangunan di desa dan kota; kelima 

potensi ekonomi di kawasanjpedesaan yang belum 

dioptimalkan dalam pembangunan desa; keenam rendahnya 

daya tarik masyarakat untuk tinggal di desa sehingga 

urbanisasi meningkat. Kemudian, ketujuh desa masih menjadi 

obyek pembangunan; dan kedelapan Rendahnya kerjasama 

antar-desajkawasan dalam pembangunan desa; serta 

kesembilankawasan tertinggal, terluar dan terpencil (3T) 

belum mendapatkan perhatian khusus. 



1.4 Fokus Dan Tujuan Gerakan Desa 

1.4.1 Fokus Gerakan Desa adalah: 

a. Mengarahkan program dan kegiatan berbasis desa 

pada keselarasan antara pemberdayaan 

masyarakat, pembangunan kawasan, aksesibilitas 

infrastruktur ekonomi, dan kearifan budaya lokal; 

b. Memberikan prioritas pembangunan desa pada 

kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terpencil) . 

1.4.2 Tujuan Gerakan Desa 

a. Tujuan Umum 

Tujuan Umum Gerakan Desa adalah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi 

program-program berbasis desa. 

b. Tujuan Khusus 

Membangun Desa Semesta untuk meningkatkan 

kualitas pembangunan manusia Indonesia menuju 

manusia yang sehat, cerdas, berkharakter dan 

berbudaya. 

1.4.3 Dasar Pelaksanaan Gerakan Desa 

1. Undang Undang Dasar 1945, pasal 3 3  tentang 

Demokrasi Ekonomi; 

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 

5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang 

Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; 

6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 

Tentang Program Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan. 

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional 

(RPJMN) 2015- 2019; 





BAB2 

STRATEGI KOORDI.NASI , PRINSI P, 

SASARAN DAN PENDEKATAN 

2.1 Strategi Koordinasi Gerakan Desa 

Strategi Koordinasi Gerakan Desa adalah sebagai 

berikut: 

1. Menciptakan Harmonisasi Regulasi. 

Harmonisasi regulasi dimaksudkan untuk 

menyinkronkan kebijakan-kebijakan dari yang bersifat 

umum sampai dengan pelaksanaan pembangunan desa 

dan kawasan perdesaan. 

2. Memperkuat Sinergi Stakeholder Pembangunan Desa 

dan Kawasan Perdesaan. 

Sinergi antar kelembagaan dan aktor pelaku 

pembangunan desa sangat penting untuk memastikan 

semua kebijakan dan program pembangunan desa dan 

kawasan perdesaan dapat dilaksanakan dengan baik. 

3. Meningkatkan Integrasi Perencanaan Program dan 

Anggaran. 

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-

2019, untuk dapat mewujudkan target yang telah 

ditetapkan sampai dengan tahun 2019 diperlukan 

integrasi perencanaan Program dan anggaran yang 

baik 



4. Memperkuat Pengendalian Kebijakan dan Program. 

Pengendalian Pembangunan Desa dan Kawasan 

Perdesaan diperkuat melalui pemanfaatan basis data 

terpadu dan instrumen pengukuran Indeks 

Pembangunan Desa (IPD), Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Masyarakat 

(IPM) dan Indeks Sektoral-seperti yang tercermin 

dalam Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR)1 

Koordinasi dalam Gerakan Desa meliputi koordinasi 

fungsional, instruktif, dan dialogis. Koordinasi fungsional 

untuk mengurangi tum pang tindih kebijakan dan program, dan 

respon cepat masalah darurat. Koordinasi instruktif untuk 

mengawal target dalam RPJMN 2015-2019. Sedangkan 

koordinasi dialogis untuk mengajak seluruh unsur diluar 

Pemerintah mendukung Pembangunan Desa. 

2.2 Prinsip Gerakan Desa 

Gerakan Desa menekankan prinsip-prinsip dasar 

berikut ini: 

1Indeks Kesejahteraan Rakyat -atau IKraR- adalah Indeks untuk mengukur 
(i) tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia; (ii) keberhasilan pembangunan 
yang inklusif; dan (iii) ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak 
dasar rakyat. IKraR diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesra 
(sekarang: Kementerian Koordinator Bidan'g Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan). 



a. Bertumpu pada Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan. Pelaksanaan Gerakan Desa senantiasa 

bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat 

manusia seutuhnya. 

b. Otonomi. Dalam pelaksanaan Gerakan Desa, Desa dan 

masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri 

untuk mengelola desa dan berpartisipasi dalam 

menentukan kegiatan pembangunan desa dalam skala 

lokal desa. 

c. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan 

pembangunan desa yang bersifat sektoral dan 

kewilayahanjkawasan dilimpahkan kepada 

pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan 

kapasitasnya. 

d. Berorientasi pada kesejahteraan. Semua kegiatan 

yang dilaksanakan ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

e. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam 

setiap proses pengambilan keputusan dan secara 

gotong royong menjalankan pembangunan di desa. 

f. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan 

perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di 

setiap tahap pembangunan di desa dan, dalam 

menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. 

g. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan 

pembangunan di desa dilakukan secara musyarawah 

dan mufakat dengan tetap berorientasi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 



h. Transparansi dan Akuntabel. Pembangunan di Desa 

dilaksanakan secara transparan dan akuntable serta 

memberikan akses yang mamadai kepada masyarakat 

terhadap segala informasi dan proses pengambilan 

keputusan sehingga pengelolaan . kegiatan dapat 

dilaksanakan. 

2.3 Target Dan Sasaran 

Gerakan Desa ditujukan untuk mengawal target-target 

yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu mengentaskan 

minimal 5000 (lima ribu) desa tertinggal dan terbangun-nya 

2000 (dua ribu) desa mandiri. Setiap tahun akan ditangani 

secara bertahap, yaitu: 500 desa pada tahun 2015, 1000 desa 

pada tahun 2016, 1500 desa pada tahun 2017, 1500 desa pada 

tahun 2018, dan 500 desa pada akhir tahun 2019, sehingga 

selama 5 (lima) tahun, yaitu selama 2015-2019, secara total 

akan ditangani sebanyak 5000 desa. 

Selain itu untuk mencapai minimal 2000 desa mandiri, 

melalui Gerakan Desa diharapkan dapat membangun secara 

bertahap sebanyak 200 desa pada tahun 2015, 400 desa pada 

tahun 2016, 600 desa pada tahun 2017, 600 desa pada tahun 

2018 dan 200 desa pada tahun 2019, sehingga selama lima 

tahun akan terbangun minimal 200 desa mandiri. 

Tidak hanya memberikan pe'rhatian pada desa-desa 

yang berkembang agar menjqdi Desa Mandiri, Gerakan Desa 

juga memberikan prioritas pada desa-desa yang berada di 



kawasan 3T yaitu tertinggal, terluar, dan terpencil.Arahnya 
adalah perkembangan keberlanjutan dari kawasan 3T 
(tertinggal, terluar, terpencil), menjadi kawasan berkembang, 
dan nantinya menjadi kawasan mandiri. 

Gerakan Desa juga memberikan perhatian pacta 
desafdaerah marginal, yang apabila diibaratkan diagram venn 
maka antara desa tertinggal, terluar, terpencil maka irisan 
ketiganya adalah des a/ daerah termarjinalkan. Daerah 
termarjinalkan dalam hal ini adalah daerah yang sama sekali 
belum tersentuh oleh program pembangunan. z 

, P-e_mbaglao. .D.esa_ di Kawasao 3T 

~: Termarginal 

Gam bar 3: Pembagian Desa di Kawasan 3T (Tertinggal, Terluar dan 
Terpencil) 

2Beberapa K/L yang dapat menjadi rujukan dalam penetapan definisi 3T ini 
adalah Kementerian Desa PDTT (untuk "tertinggal"), Badan Nasional 
Pengelola Perbatasan (untuk "terluar"), dan Kementerian Sosial (untuk 
"terpencil"). 



Sampai saat ini jumlah desa secara total berkembang 

dengan pesat, dari 72.944 desa pada tahun 2012 menjadi 
74.093 desa tahun 2014 (data Buku 1 RPJMN 2015-2019). 

Upaya mengurangi kesenjangan antara desa 
. 
dan kota 

dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa 

mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara 

des.a dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. 

Desa yang menjadi sasaran dalam Gerakan Desa akan 

diupayakan untuk berkembang secara bertahap dari semulc 

desa tertinggal, menjadi desa berkembang, dan akhirnya akar 

menjadi desa mandiri. 

Desa Tertinggal dalam hal ini adalah desa yang belum 

terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yaitu pada 

aspek kebutuhan sosial, infrastruktur, sarana, pelayanan 

umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Desa 

Berkembang adalah desa yang sudah terpenuhi SPM namun 

secara pengelolaan belum menunjukkan keberlanjutan. 

Kemudian Desa Mandiri adalah desa yang telah terpenuhi pada 

aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana 

dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraanpemerintahan 

desa dan secara kelembagaan telah memiliki keberlanjutan 

pengelolaan. 

Bila dieksplorasi lebih lanjut pengelompokan 

perkembangan desa tersebut, maka Desa tertinggal disebut 

juga dengan desa swadaya ialah suatu wilayah perdesaan yang 

hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi 

kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Desa ini 



daerahnya relatif terisolir dengan daerah-daerah lainnya, 

teknologi masih rendah, dan sarana jprasarana sangat kurang. 

Mengingat ketertutupannya maka desa ini dikelompokkan 

pada siaga pratama karena cenderung rawan pangan. 

Desa berkembang -disebut juga dengan desa 

swakarya- adalah desa yang sudah bisa memenuhi 

kebutuhannya sendiri, dan kelebihan produksi sudah mulai 

dijual kedaerah- daerah lainnya. Desa ini produktivitasnya 

mulai meningkat, sarana/ prasarana mulai membaik, dan 

kesiapsiagaannya tergolong siaga madya, karena mulai 

tumbuh dan berkembang. 

Sedangkan Desa Mandiri -disebut juga dengan desa 

swasembada- adalah desa yang lebih maju dan mampu 

mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Desa 

mandiri bercirikan penguasaan teknologi dan pendidikan 

tinggi, produktifitas tinggi, dan sarana serta prasarana lengkap 

dan modern. 

2.3.1 Variabel dan Indikator Gerakan Desa 

a. Variabel dan Indikator Penentuan Sasaran 

Untuk menentukan sasaran Gerakan Desa digunakan 

variabel dan indikator yang bersumber dari data potensi desa 

atau PODES. Terdapat 5 (lima) aspek variabel dan in'dikator 

pembangunan desa, yaitu sebagai berikut, 



1. Aspek Kebutuhan Dasar (kualitas SDM), 

Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi 

kemiskinan). 

meliputi 

(terkait 

2. Aspek Infrastruktur Dasar, meliputi }alan, Listrik/Energi, 

Telekomunikasi, dan Air Min urn. 

3. Aspek Sarana Dasar, meliputi Perumahan, Sarana 

pendidikan, Sarana kesehatan, Sarana dan moda 

tran,sportasi, Sarana Pemasaran, Media lnformasi, dan 

Lembaga Keuangan. 

4. Aspek Pelayanan Umum, meliputi Keamanan 

/Ketentraman, Kesehatan Lingkungan (fasilitas jamban, 

sanitasi), Tenaga medis, Tenaga pendidik 

5. Aspek Penyelenggaraan 

meliputiKetersediaan SDM 

Pemerintah 

Perangkat Desa, 

Ketersediaan dokumen pembangunan desa 

Des a, 

dan 

Kelima variabel tersebut kemudian dihitung dalam bentuk 

Indeks Pembangunan Desa (IPD)3 untuk menentukan kategori 

desa tertinggal, berkembang dan mandiri. 

3Indeks Pembangunan Desa merupakan indikator yang unit analisisnya desa. 

Peta Konsep Penyusunan Variabelnya meliputi 2 (dua) kategori (Kewajiban 
dan Kewenangan): pertama Kewajiban Pemerintah, Pemda, dalam 
pencapaian tujuan pembangunan desa (Membangun Desa), sedangkan yang 
kedua adalah Kewenangan pemerintahan desa dalam pencapaian tujuan 
Pembangunan Desa (Desa Membangun). IPD telah dicantumkan dalam 
RPJMN 2015-2019. 



b. Variabel dan Indikator Capaian Gerakan Desa 

Untuk mengukur capaian Gerakan Desa digunakan 2 

indikator, yaitu indikator dasar dan indikator sektoral. 

Indikator dasar digunakan untuk mengukur capaian 

pembangunan desa dari sisi pemenuhan 5 aspek yang telah 

ditetapkan dalam penentuan target dan sasaran dalam IPD. 

Sedangkan indikator sektoral adalah indikator yang 

disesuaikan dengan sektor masing-masing. Misalnya untuk 

mendapatkan predikat Desa Mandiri Benih, maka sebuah desa 

harus memenuhi indikator dasar paling tidak 75 persen, 

setelah itu ditambahkan dengan indikator sektoral. Hal ini 

untuk memastikan bahwa desa yang masuk dalam kategori 

mandiri dalam konteks sektoral juga telah memenuhi lima 

aspek kebutuhan dasar. 

Selain menggunakan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 

untuk mengukur capaian Gerakan Desa pada level desa, untuk 

mengukur keberhasilan pelaksanaan Gerakan Desa juga akan 

digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks 

Pembangunan Masyarakat. 

Kuantitas sumber daya manusia Indonesia yang besar 

harus diimbangi dengan peningkatan kualitasnya. Artinya 

menciptakan sumber daya manusia merupakan sasaran utama 

dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Upaya 

pembangunan SDM tersebut ditujukan untuk kepentingan 

seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain 

ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). 



Sedangkan kualitas pembangunan masyarakat 

dicerminkan melalui Indeks Pembangunan Masyarakat. Indeks 

Pembangunan Masyarakat merupakan komposit dari indeks 

gotong royong, toleransi dan rasa aman. Indeks Pembangunan 

Masyarakat angkanya masih rendah, yaitu 0,55 pada tahun 

2012. Indeks ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia 

belum sepenuhnya dapatmenjunjung nilai-nilai gotong royong 

yang mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat 

tinggal, 
,
kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif 

masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan 

dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial, indeks toleransi 

yang mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima 

kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tern pat tinggal dan 

indeks rasa aman yang mengukur rasa aman yang 

dirasakanmasyarakat di lingkungan tern pat tinggal. 

Upaya untuk mewujudkan kualitas hidup manusia 

Indonesia pada masa sekarang ini akan dibarengi dengan suatu 

gerakan Revolusi Mental, yaitu upaya untuk mengubah cara 

pandang, pikiran, sikap, dan perilaku semua orang, yang 

berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga 

Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi 

dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Revolusi Mental tersebut 

mengandung nilai-nilai esensial sebagai berikut: etos 

kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat 

hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif

inovatif-adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan 

berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan urn urn. 



Berbagai indikator capaian tersebut juga akan 

ditambahkan dengan pengukuran tingkat kesejahteraan 

rakyat melalui IKraR yang dihitung setiap tahunnya. 

2.4 Pendekatan Gerakan Desa 

2.4.1 Pendekatan Pembangunan Kawasan Perdesaan 

RPJMN2015-2019 mengamanatkan 3 (tiga) prioritas, 

yaitu (i) Menghadirkan Negara yang bekerja, (ii) Kemandirian 

yang mensejahterakan dan (iii) Revolusi mental. Hingga saat 

ini masih ban yak desa-desa di Indonesia berkategori tertinggal 

yang perlu dibangun agar lebih berkembang dan mandiri. 

Karena itu menjadi keharusan untuk membangun desa, 

mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat di perdesaan. 

Diperlukan sinkron�sasikebijakan dan sinergi 

program/ kegiatan kebijakan Pembangunan Desa, agar tidak 

terjadi tumpangtindih kegiatan, dan menjamin stabilitas 

politik dan keamanan. Kementerian Koordinator Bidang PMK 

sebagai lembaga koordinasi akan mengarahkan K/L dalam 

upaya peningkatan kualitas manusia dan kebudayaan di 

kawasan perdesaan. Melalui Gerakan Desa, sinkronisasi dan 

sinergi tersebut akan diprioritaskan kepada kawasan 

tertinggal, terluar, dan terpencil. 

Sesuai dengan amanah UU Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa maka koordinasi dan sinkronisasi program K/L 

berbasis desa dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan 



kawasan perdesaan. Program dan kegiatan K/L diarahkan 

untuk menangani pembangunan kawasan, sedangkan program 

dan kegiatan yang didanai dari Dana Desa difokuskan untuk 

melaksanakan kegiatan yang berskala lokal desa. 

Pendekatan pembangunan kawasan ini dimaksudkan 

untuk menghindari tum pang tindih program dan kegiatan dan 

meningkatkan efektivitasnya. Melalui pendekatan 

pembangunan kawasan perdesaan ini diharapkan terjadi 

integrasi dan harmonisasi antara program-program prioritas 

yang ditetapkan dalam skala nasional, yaitu RPJMN 2015-

2019, dan prioritas masyarakat desa yang dituangkan dalam 

RPJM Desa yang partisipatif. 

Pendekatan kawasan perdesaan yang dalam konteks 

Gerakan Desa tidak dibatasi hanya dalam skala administratif 

seperti kecamatan atau kabupaten, namun lebih kepada 

pendekatan kewilayahan sesuai masalah dan potensi yang 

dihadapi dan dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan kewilayan 

juga mengacu kepada konsep keterkaitan antara wilayah 

perdesaan dan perkotaan, dan wilayah tertinggal, berkembang 

dan mandiri (rural-urban linkage development) karena 

pembangunan perdesaan tidak dapat dilakukan secara parsial. 

Perdesaan yang telah mandiri harus mendukung wilayah yang 

masih tertinggal dan berkembang. 

2.4.2 Pendekatan 'Desa Membangun' dan 'Membangun 

De sa' 

Di atas telah disebutkan -bahwa Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa menggunakan dua 



pendekatan, yaitu "desa membangun" yang merupakan 

kewenangan desa, dan "membangun desa" yang merupakan 

kewenangan pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ 

Kota). Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia 

melalui penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar, 

pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi 

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan. 

Kegiatan Desa Membangun, bersumber dana dari Dana 

Desa, Alokasi Dana Desa, dan sumber-sumber lainnya yang 

berasal dari bantuan maupun hibah. Dalam hal ini Pemerintah 

Desa bertugas memfasilitasi masyarakatnya untuk bersama

sama menyusun RPJM Desa partisipatif sebagai bagian dari 

perencanaan Pembangunan Desa dalam sebuah Musrenbang 

Desa. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara 

berjangka meliputi: (a). Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan (b). 

Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). RKPD merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa tersebut 

selanjutnya dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai dasar dalam pelaksanaan 

kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan "desa membangun" 

dengan demikian merupakan upaya partisipatoris dengan 

melibatkan warga masyarakat desa dalam perencanaan 

pembangunan di desanya. 



Prinsip selanjutnya adalah 'Membangun Desa'. Dengan 

pendekatan ini program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pihak-pihak di luar pemerintahan Desa dilaksanakan oleh 

Kecamatan sebagai kepanjangan dari KabupatenjKota. Prinsip 

membangun desa adalah bahwa seluruh pihak di luar 

pemerintahan desa yang telah mempunyai atau berinisiatif 

melaksanakan program berbasis desa harus dikoordinasikan 

dan disinkronkan dengan perencanaan yang dilakukan melalui 

prinsip 'Desa Membangun'. Sumber dananya bisa dari dana 

K/L, Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Dana CSR. 

Pihak kecamatan dalam hal ini menyediakan informasi 

dan melakukan pendampingan secara teknis Musrenbang Desa 

sehingga terselenggara dokumen perencanaan desa yang 

partisipatif, dan dalam sebuah desa muncul satu skema 

perencanaan terintegrasi (one village one plan). Hasil interaksi 

kecamatan (camat), desa (perangkat desa) dan masyarakat 

menghasilkan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang 

diserahkan kepada kabupatenjkota. 

Pemerintahan KabupatenjKota melalui Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) memfasilitasi dan mendampingi 

secara teknis terhadap semua dokumen perencanaan 

pembangunan an tar desajkawasan terse but sehingga sinkron 

dan integral terhadap prioritas Nasional, RPJMD dan 

Perencanaan Desa. Selain RPJM Desa dan RKP Desa, 

pemerintah daerah kabupatenjkota dapat memfasilitasi 

rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan yang perlu 

dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 



Provinsi, Pemerintah Daerah KabupatenjKota, dan 

Pemerintah Desa. 

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan 

perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu Kabupaten/ 

Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas 

pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat 

Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan 

pembangunan partisipatif. 

Pemerintah Daerah Provinsi menjalankan fungsi 

sinkronisasi program dan sinergi antar pelaku. Beberapa 

provinsi telah melakukan program pemberdayaan desa ke 

wilayahnya. Kegiatan tersebut perlu untuk terus dilanjutkan 

dan disinkronkan dengan program nasional. Kewenangan 

Provinsi dalam hal sinkronisasi dan sinergi bersifat lintas 

Kabupaten dan Kota. 

2.4.3 Pendekatan Pembagian Peran 

Secara garis besar pembagian peran antara 

pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (provinsi dan 

kabupaten/ kota) adalah sebagai berikut. Pemerintah pusat 

berperan untuk penyediaan regulasi dan koordinasi kebijakan, 

targetnya adalah keberadaan regulasi dan kebijakan sinkron 

mendukung pembangunan desa. Pemerintah provinsi 

berperan untuk koordinasi dan sinkronisasi program, 

targetnya adalah program dan kegiatan Pusat, Daerah dan 

Swasta sinkron mendukung pembangunan desa. Sedangkan 

pemerintah kabupatenfkota berperan untuk integrasi dan 

implementasi program, dengan target sinkronisasi program 



dan kegiatan antara Pusat, Propinsi, dan Kabupaten, yaitu 

sinkron dengan rencana pembangunan kawasan dan desa. 

Pada level pusat, Kemenko PMK akan 

menyelenggarakan kegiatan yang berfokus pada koordinasi 

dan pengendalian yang berfungsi untuk sinkronisasi, 

sinerjisasi, integrasi, dan pengawasan kebijakan dan program 

berbasis desa agar proses pembangunan berjalan sesuai 

dengan , perencanaannya. Dengan demikian Kemenko PMK 

berperan untuk menyiapkan model koordinasi bagi Pusat 

(K/L), Daerah (provinsi, dan kabupaten/ kota), dunia usaha 

(BUMN, dan swasta) untuk bersama-sama membang1:1n desa 

untuk mendukung desa membangun. 

Sesuai dengan nomenklatur yang melekat yaitu 

"koordinasi" maka Kemenko PMK akan melaksanakan 

kegiatan sinkronisasi, sinergi, pengendalian, pengawasan dan 

evaluasi yang berbeda dengan kementerian teknis yang 

mengurusi Desa seperti Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT) 

dan Kemendagri. Kemendagri akan melakukan penguatan 

Pemerintahan Desa melalui pembinaan pembangunan desa 

dan kawasan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan 

pemerintahan desa, dan peningkatan tatakelola 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan Kementerian 

DPDTT melakukan penguatan pembangunan desa melalui : 

peningkatan perencanaan partisipatif, pendampingan yang 

efektif, Penguatan kelembagaan masyarakat, dan penguatan 

pembangunan kawasan melalui kerjasama antar desa. 



Kemenko PMK 
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Fungs• Koordln.lSI 
Smkron1S<lSI 

Pengendaban Odn 
pengawasan 

KebiJal an dan 
Program " 

Gam bar 4: Kerangka Koordinasi Gerakan Pembangunan Desa 
Semesta 





BAB 3 

PELA KSANA AN GERA K AN DESA 

3.1 Alur Proses Pelaksanaan Gerakan Desa 

Pelaksanaan Gerakan Desa dilaksanakan melalui tahapan

tahapan sebagai berikut: 

a. Pada tahap pertama akan dilaksanakan identifikasi 

target dan sasaran, kegiatan ini meliputi mapping dan 

identifikasi desa tertinggal dan berkembang, terutama 

di kawasan Tertinggal, Terluar dan Terpencil (3T). Di 

tahun pertama 2015, Gerakan Desa akan menyasar 

minimal 500 desa yang telah menjadi target dari 

program-program K/L berbasis desa yang ditujukan 

untuk kabupaten tertinggal, daerah perbatasan, dan 

daerah terpencil yang berbasis Desa. 

b. Tahapan kedua adalah identifikasi program yang 

meliputi inventarisasi program dan kegiatan yang 

dilakukan oleh kementerian dan lembaga (K/L), 

Pemerintah Daerah, PKBL-BUMN, Swasta melalui CSR 

dan Donor yang berbasis Desa. Dalam tahap 

identifikasi ini masing-masing K/L diharapkan dapat 

menyampaikan program-program yang ditujukan 

untuk membangun desa. 



c. Tahapan ketiga adalah "Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Sinergi Pelaksanaan" yang meliputi koordinasi dan 

sinergi Sasaran dan Program yang telah di identifikasi. 

Pada tahap ini perlu ditetapkan daftar indikatif target 

desa yang akan ditangani. Daftar indikatif ini perlu 

dikirimkan kepada Pemerintah Daerah untuk 

mendapatkan masukan. Pemerintah dalam hal ini 

dapat berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa. 

Daftar indikatif yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah kemudian dikirimkan ke K/L untuk ditetapkan 

menjadi target Gerakan Desa. 

d. Tahapan keempat ialah kegiatan pengendalian, dan 

pengawasan, yang meliputi pengendalian pelaksanaan 

program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan 

kegiatan perlu diawasi agar sesuai target yang 

ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. 

e. Kegiatan kelima adalah evaluasi, meliputi monitoring 

terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang 

selanjutnya akan dievaluasi untuk dilakukan 

penyempurnaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan 

untuk mengukur keberhasilan program dengan 

menggunakan indikator capaian yang telah ditetapkan. 
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Gambar 5: Alur Proses Pelaksanaan Gerakan Desa 

3.2 Peran K/L dan Stakeholders terkait dalam 
Gerakan Desa 

3.2.1 Peran Kemenko PMK, Kemendagri dan 
Kemendesa, PDTT 

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kemenko PMK 
bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi 
perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Gerakan 
Desa serta pengendalian Pelaksanaan Kebijakan. Dalam hal ini 
melalui Keputusan Menko PMK dibentuk Tim Koordinasi 
Penguatan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, 
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Tugas Tim secara 

1srn 



umum adalah mengawal pencapaian target-target yang telah 

ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 melalui koordinasi dan 

sinkronisasi pelaksanaan UU Desa dan Gerakan Desa. 

Bila diibaratkan mangkuk atau gelas, maka "tatakan" 

gelas menjadi peran Kemendagri dalam rangka penguatan 

administrasi dan tatakelola pemerintahan desa. Dalam hal ini 

diperlukan penguatan pemerintahan desa melalui pelatihan 

dan pendampingan aparatur desa untuk mewujudkan tata 

kelola pemerintahan desa yang baik, yaitu memberikan ruang 

yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berbartisipasi 

dalam pembangunan desa. 

Sedangkan "gelas" -nya disiapkan oleh Kementerian 

Desa, PDTT, melalui fasilitasi perencanaan desa, musyawarah 

desa, pengelolaan keuangan desa, kerjasama desa, dan 

pengelolaan BUMDES. Kementerian Desa bertugas untuk 

memastikan bahwa pemberdayaan dan pembangunan desa 

dapat terwujud melalui optimalisasi sumber-sumber 

pendanaan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang 

dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.Secara prinsip 

tugas dari Kemendagri dan Kemendes, PDTT adalah 

memfasilitasi dan memastikan agar desa dapat melaksanakan 

"desa membangun". 

Tugas Kementerianjlembaga lain bersama dengan 

pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat akan mengisi 

gelas mangkukjgelas tersebut dengan program-program 

pemberdayaan sesuai tugas dan fungsi sektornya masing

masing. Dalam pelaksanaan program kegiatan berbasis Desa, 



K/L menggunakan pendekatan pembangunan kawasan 

perdesaan, yaitu dengan memperhatikan masalah dan potensi 

yang ada di kawasan perdesaanjantar desa. Prinsipnya adalah 

K/L berfungsi untuk melaksanakan 'membangun desa' . Dalam 

konteks ini K/L perlu berkoordinasi dengan K/L lainnya, 

Pemerintah Daerah di berbagai tingkatan dan pihak-pihak lain 

yang terkait agar pelaksanaan program dapat lebih efektif dan 

efisien. 

Secara rinci pembagian tugas Kemendagri dan 

Kemendes, PDTT dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel l: Pembagian Tugas Kemendagri dan Kernen DP DTT 

KEMENDAGRI KEMENDES, PDTI 

Penguatan Tata Kelola Penguatan pembangunan desa 

Pemerintahan Desa melalui: melalui: 

1. Penataan Desa 1. Pelayanan Sosial Dasar 

2.  Administrasi Pemeri ntahan 2. Pengembangan Usaha Ekonomi 

Des a Des a 

3. Keuangan dan Aset Desa 3. Pendayagunaan Sumber daya 

4. Pemilihan Kepala Desa alam dan TTG 

5. Perangkat Desa 4. Pembangunan sarana prasarana 

6. Penugasan des a 

UrusanPemerintahan 5. Pemberdayaan masyarakat desa 

7. Kelembagaan Desa 6. Perencanaan pembangunan 

8. Kerjasama Pemerintahan kawasan perdesaan 

9. Evaluasi Perkembangan Desa 7. Pembangunan sarana prasarana 

kawasan perdesaan 

8. Pembangunan ekonomi kawasan 

perdesaan 



3.2.2 Peran Kementerian dan Lembaga, dan 

Stakeholders Terkait 

Secara garis besar, peran K/L dan stakeholders terkait 

dalam Gerakan Desa adalah sebagai berikut: 

1.  Menyiapkan mapping dan identifikasi desa tertinggal 

dan berkembang, terutama dikawasan Tertinggal, 

Terluar dan Terpencil (3T) yang menjadi sasaran 

program dan kegiatan masing-masing. 

2. Melakukan inventarisasi Program dan Kegiatan yang 

dilakukan oleh K/L, Pemerintah Daerah, PKBL-BUMN, 

Swasta-CSR dan Donor pada kawasan 3T. 

3. Berkoordinasi dengan K/L terkait lainnya, Pemda dan 

Stakeholders di luar pemerintahan dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan berbasis desa. 

4. Memonitor dan Melaporkan hasil pelaksanaan 

program dan kegiatan di kawasan tertinggal, terluar 

dan terpencil (3T). 

Secara prinsip peran dari K/L dan stakeholder terkait 

adalah melaksanakan "membangun desa", yang secara visual 

dapat dilihat pada hagan berikut: 



I PEMBAGIAN PERAN 
I KEMENKO PMK, K/L Terkait KEMENDES DAN KEMENDAGRI d;~lam 'GERAKAN DESA' 

Gambar 6:Pembagian Peran Kementerian 





BAB4 

KELEMBAGAAN 

4.1 KelembagaanGerakanDesa 

Struktur organisasi Gerakan Desa menggunakaan 
kelembagaan Pusat daerah dengan melibatkan Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah, sesuai dengan hagan 
berikut: 

Tim Koord inasi Gerakan 

Desa, 
Pelindung: Menko PMK 

TKPK Provinsi (Ti m Koordinasi 

Penanggulangan Kem iskinan Provinsi) 

TKPK 

Sat ker (APBD) 

-------------- -----------
Badan SKPD Kecamatan 

K a was a n I De SK:camr.a.c ___________ _ 

Gambar 7: Struktur Kelembagaan Gerakan Desa 



4.2 Peran Para Pihak 

Tata peran pelaku dalam pelaksanaan Gerakan Desa 

mengutamakan penguatan peran TKPK Daerah di tingkat 

provinsi dan kabupatenjkota sebagai berikut: 

4.2.1 TKPKD Provinsi 

Pemerintah Daerah Provinsi menjalankan fungsi 

sinkronisasi program dan sinergi antar pelaku. Beberapa 

provinsi telah melakukan program pemberdayaan desa ke 

wilayahnya. Kegiatan tersebut perlu untuk terus dilanjutkan 

dan disinkronkan dengan program nasional. Kewenangan 

Provinsi dalam hal sinkronisasi dan sinergi bersifat lintas 

Kabupaten dan Kota. 

Pemerintah provinsi berperan untuk koordinasi dan 

sinkronisasi program, targetnya adalah program dan kegiatan 

Pusat, Daerah dan Swasta sinkron mendukung pembangunan 

desa. Sedangkan pemerintah kabupaten/ kota berperan untuk 

integrasi dan implementasi program, dengan target 

sinkronisasi program dan kegiatan antara Pusat, Propinsi, dan 

Kabupaten, yaitu sinkron dengan rencana pembangunan 

kawasan dan desa. 

4.2.2 TKPKD Kabupaten 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Derah 

(TKPKD) berperan untuk : 

i. Mendukung pelaksanaan Gerakan Desa melalui 

penetapan kebijakanjregulasijketetapan di 



tingkat lokal, seperti pembuatan MoU dengan 

pihak swasta/BUMN/D tentang produk unggulan 

dalam sebuah desa dalam mendukung one village 

one product. 

ii. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi. 

iii. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas para 

pelaku. 

iv. Membantu memastikan seluruh tahapan program 

berjalan sesuai pedoman. 

4.2.3 Tingkat Kecamatan 

SKPD Kecamatan berperan untuk : 

i. Melaksanakan diseminasi mengenai program dan 

kegiatan ke desa, misalnya hasil pemetaan potensi 

ekonomi kabupaten. 

ii. Bersama-sama dengan berbagai pihak 

membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang 

terkait dengan pengembangan usaha dan karir 

iii. Memfasilitasi pelaksanakan pemantaua,n dan 

evaluasi program 

4.2.4 Tingkat Desa 

Pemerintah desa berperan untuk : 

i. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk 

memfasilitasi terbentuknya dokumen 



perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. 

ii. Membuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan 

Gerakan Desa 

iii. Membantu mengidentifikasi warganya yang 

berpotensi untuk mengikuti pelatihan dan 

pendampingan yang diselenggarakan oleh 

berbagai pihak. 

iy. Menjadi penghubung antara masyarakat dengan 

berbagai pihak utamanya penyelenggara program 

pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan 

di daerah. 



BAB 5 

PENDANA AN 

Sumber dana pelaksanaan Gerakan Desa berasal dari: 

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik 

yang bersumber dari Rupiah Murni maupun dari 

pinjamanfhibah; 

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Provinsi, sebagai dana bantuan keuangan desa, dana 

bantuan operasional, dan dana pendampingan; 

• APBD KabupatenfKota sebagai dana bantuan keuangan 

desa, dana bantuan operasional, dan dana pendampingan; 

• Kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab 

sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility); 

• Swadaya masyarakat ( asosiasi profesi, perguruan tinggi, 

lembaga swadaya masyarakat, organisasi 

kemasyarakatan, dan individufkelompok peduli lq.innya). 

Dana yang bersumber dari APBD, kontribusi swasta, 

dan swadaya masyarakat terse but merupakan kontribusi yang 

harus bersinergi dengan dana dari APBN, dengan mengikuti 

ketentuan pengelolaan keuangan negara dan mekanisme 

program. 



Dana yang berasal dari pendanaan luar negeri, baik 

hibah maupun pinjaman, selain mengikuti ketentuan yang 

berlaku, sehingga memungkinkan pemanfaatan berbagai 

sumber pendanaan secara optimal. 



BAB 6 

PENUT UP 

Agenda pembangunan nasional disusun sebagai 

penjabaran operasional dari Nawa Cita salah satunya adalah 

butir ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara 

kesatuan. Dalam buku-1 RPJMN 2015-2019 dinyatakan bahwa 

membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif 

yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan 

ekonomi yang selami ini kurang diprioritaskan pemerintah. 

Artinya bahwa kegiatan ekonomi dipadukan dalam wujud 

wilayah (perdesaanjperbatasan/ daerah tertinggal), sektor 

(pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil) atau karakter 

aktivitas ekonomi (tradisional). 

Pembangunan dari pinggiran harus diperlakukan 

sebagai model pembangunan yang mencoba membangun 

keterkaitan (linkage), keselarasan (harmony) dan kemitraan 

(partnership) . Jika model ini yang dijalankan, maka kemajuan 

wilayah pedesaan, pertanian, usaha mikro dan kecil, dan 

tradisional sekaligus akan mendorong daerah perkotaan, 

industrijjasa, usaha menengah dan besar, serta aktivitas 

ekonomi modern. Untuk menyukseskan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat desa diperlukan keterlibatan 

semua stakeholders agar sinergi, dan pengendalian program 

agar sinkron dengan perencanaan partisipatif. 



Pedoman Umum merupakan acuan kebijakan dan 

dasar penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis 

yang diperlukan dalam pelaksanaan masing-masing program 

yang mendukung Gerakan Desa. 

Bila di kemudian hari diperlukan perubahan terhadap 

Pedoman Umum ini, maka perubahannya harus mendapat 

persetujuan Tim Koordinasi Penguatan Pemerintahan Desa, 

Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan 

Perdesaan. 



1. 

Lamp iran 

PROGR AM K/L YANG BERK AITA N  DENG A N  GER A K A N  DESA 

Kementerian Dalam 

Negeri 

PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH 

Kegiatan Fasi litasi Pengembangan Wilayah 

Terpadu 

PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN 

UMUM 

Kegiatan pengembangan dan penataan 

wilayah administrasi dan perbatasan 

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dan Kelurahan 

Pembinaan Pemerintahan Desa 

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Pembinaan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah dan lnvestasi Daerah 

Terwujudnya optimal isasi pengembangan wilayah 

tertinggal, perbatasan, pesisir, dan pulau-pulau 

kecil, dan kawasan strategis cepat tumbuh lainnya 

Terfasil itasinya penataan wilayah administrasi, 

penegasan batas daerah, toponimi, dan 

pengembangan/ pengelolaan/ penyediaan sarpras 

perbatasan antar negara 

*merupakan keg yang sebelumnya ada di  Program 

PMD 

Terfasilitasinya peningkatan kapasitas tata kelola 

pemerintahan desa yang baik 

Meningkatnya pendapatan daerah dan investasi 

daerah 



2. Kementerian Sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 

Meningkatnya akses keluarga miskin dan rentan 

termasuk anak, penyandang disabilitas dan lanjut 

usia serta kelompok marjinal lainnya dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar 

Meningkatnya akses LKS dan SDM penyelenggara 

pelayanan dan rehabi litasi sosial dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar 

Tersedianya regulasi terkait pengembangan akses 

lingkungan inklusif bagi penyandang disabi l itas, 

lanjut suia dan kelompok masyarakat marjinal 

2. Kementerian Sosial PROGRAM PERLIN DUNGAN DAN JAMINAN 

SOSIAL 

Men ingkatnya akses keluarga miskin dan rentan 

serta pekrja sektor informal dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar 

Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan 

Tunai Bersyarat) 

Tersalurkannya bantuan tunai bersyarat 

bagi masyarakat miskin dan rentan 

2. Kementerian Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN 



3. Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan 

Quick Wins-Pendampingan Desa 

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 

(KAT) 

PROGRAM: PENGEMBANGAN 

INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN KAWASAN 

Pusat Perencanaan l nfrastruktur PU-PR 

Meningkatnya akses keluarga fakir miskin dan 

rentan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan 

pemberdayaan ekonomi produktif 

Terlaksananya asistensi sosial dan stimulan usaha 

ekonomi produktif bagi keluarga fakir miskin dan 

rentan d i  wilayah perdesaan 

Tersalurkannya bantuan stimulan untuk 

rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan 

perbaikan sarana prasarana lingkungan bagi fakir 

miskin di  perdesaan 

Terlaksananya asistensi sosial dan stimulan usaha 

ekonomi produktif bagi penerima Program 

Keluarga Produktif dan Sejahtera di  wilayah 

perdesaan 

Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan 

pelayanan sosial dasar bagi warga KAT 

Tersusunnya dokumen rencana kebijakan dan 

mPnPnl!'<lh dan n;:on i;:ona 



3. Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Pusat Eva luasi dan Pengendalian 

Pembangunan Kawasan PU-PR 

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis 

PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 

PERMUKIMAN 

Pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan 

pelaksanaan penembangan permukiman 

Pembangunan dan pengembangan 

kawasan perdesaan 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 

rakyat 

Terselenggaranya keterpaduan perencanaan 

pembangunan infrastruktur wilayah, monitoring 

eva luasi pengembangan dan penyediaan lahan 

Tersusunnya kebijakan dan strategi 

pengembangan wilayah KSN serta upaya 

operasionalisasinya 

Terwujudnya dukungan pengembangan wilayah 

terhadap KSN KEK dan KPI 

Terselenggaranya pengembangan Kawasan 

Perdesaan dan Agropolitan 

Meningkatnya kualitas permukiman di  78.384 Ha 

daerah oerdesaan 



5. 

Tata Ruang 

Kementerian Desa, PDT 

dan Transmigrasi 

NASIONAL 

Pengelolaan pertanahan provinsi 

Pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau 

kecil, perbatasan dan wilayah tertentu 

(WP3WT) (di Pusat) 

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa 

dan Masyarakat 

Peningkatan standar pelayanan minimum 

des a 

Pembangunan SDM dan modal sosial 

des a 

Terlaksananya pengaturan dan penataan 

penguasaan dan pemilikan tanah, serta 

pemanfaata dan penggunaan tanah secara optimal 

Terwujudnya peningkatan kualitas hdiup dan 

kehidupa n  untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa 

Meningkatnya pelayanan pengembangan 

kelembagaan desa dan masyarakat 

Terfasilitasinya penguatan kelembagaan dalam 

peningkatan pelayanan sarpras permukiman 

perdesaan 



5. Kementerian Desa, PDT 

dan Transmigrasi 

Peningkatan kemandirian desa dan 

masyarakat perdesaan 

Penanggulangan Kemiskinan 

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN 

PERDESAAN 

Pengembangan Ekonomi Perdesaan 

PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN 

DESA 

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan 

De sa 

Peningkatan Penataan Desa 

Peningkatan pelayanan kualitas 

administrasi oemerintahan desa 

Meningkatknya pelayanan pengembangan 

pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat 

sesuai standar 

Terselenggaranya pemerintahan desa yang sesuai 

dengan tata kelola pemerintahan 

yang baik dalam sistem pemerintahan NKRI 

Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan 

kapasitas pemerintahan desa/ kelurahan dalam 

memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan 

yang partisipatif dan demokratis 

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 

des a 



5. Kementerian Desa, PDT 

dan Transmigrasi 

Peningkatan kapasistas pemerintahan 

de sa 

Peningkatan manajemen pengelolaan 

keuangan 

dan aset desa 

Penguatan kelembagaan dan peningkatan 

kerjasama antar desa 

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN 

DAERAH TERTINGGAL 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTENTU 

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi 

pemerintahan desa sesuai standar 

Berkembangnya SDM di daerah tertinggal 

Meningkatnya saran a dan prasarana dasar di 

daerah tertinggal 

Berkembangnya kelembagaan dan kerjasama di 

daerah tertinggal 

berkembangnya perekonomian di daerah 

tertinggal 

berkembangnya pengelolaan SDA di daerah 

tertinggal 

Berkembangnya daerah pesisir 

berkembangnva kawasan oerbatasan 



6. Kementerian Pertanian 

6. Kementerian Pertanian 

- -

Pengelolaan sistem penyediaan benih 

tanaman pangan 

Dukungan manajemen dan teknis lainnya 

pad Ditjen tanaman pangan 

Peningkatan kuantitas dan kualitas benih 

dan bibit 

meningkatnya pengelolaan daerah pasca bencana 

a lkam dan bencana sosial 

Berkembangnya pulau terluar dan pulau terpencil 

berkembangnya kawasan timur Indonesia 

Tersusunnya rancangan sistem penyediaan dan 

penya luran benih 

Tersusunnya konsep pengembangan 

program 1.000 desa mandiri benih 

Tersalurkannya benih bersubsidi 

Terbangunnya 1.000 desa mandiri benih 

Terselenggaranya pelayanan administrasi dan 

pelayanan teknis lainnya secara profesional dan 

berintegrasi d i  l ingkungan Direktorat Jenderal 

tanaman pangan 

Konsep/roadmap upaya peningkatan produksi 

Perbaikan konsep sekolah Ia pang 

kedaulatan pangan yang mengintegrasikan 1000 

desa mandiri benih 



6. Kementerian Pertanian 

Penelitian dan pengembangan tanaman 

pangan 

Pemantapan sistem penyuluhan pertanian 

Tercapainya peningkatan kuantitas dan kual itas 

benih dan bibit ternak 

Meningkatnya produksi beras, jagung, kedelai, 

umbi-umbian dan bahan pangan pokok lainnya 

Terselenggaranya SL-Kedau latan pangan yang 

mengintegrasikan 1000 Desa 

Mandiri Benih 

Tersedianya benih sumber, varietas unggul 

baru dan peningkatan inovasi teknologi tanaman 

pangan mendukung pencapaian swasembada padi 

dan jagung berkelanjutan, swasembada kedelai 

serta peningkatan produktivitas tanaman pangan 

la innya 

Terselenggaranya SL-Kedau latan pangan yang 

mengintegrasikan 1000 Desa Mandiri Benih 

Tertatanya kelembagaan penyuluhan pertanian 

Terfasi litasinya kelembagaan petani 

Tersusunnya dokumen Menteri penyuluhan 

pertanian 

Terfasilitasi luhan 



7. Kementerian Kelautan 

dan Perikanan 

Pembinaan dan pengembangan kapal 

perikanan, alat penangkap ikan dan 

pengawalan kapal perikanan 

pertanian untuk meningkatkan kinerja penyuluh 

Perbaikan konsep sekolah lapang kedaulatan 

pangan yang mengintegrasikan 1000 desa mandiri 

be n ih  

Meningkatnya produksi beras, jagung, kedelai, 

umbi-umbian dan bahan pangan pokok lainnya 

Terciptanya sistem inovasi nasional sektor 

pertanian dan industri 

Tersalurkannya pupuk bersubsidi 

Terselenggarakannya SL-kedaulatan pangan yang 

mengintegrasikan 1000 Desa Mandiri Benih 

Terbangunnya 100 technopar dan 34 science park 

di  34 Dl  provinsi 

Teridentifikasinya data petani by name by address 

Terwujudnya kapal perikanan I ndonesia, alat 

penangkap ikan dan pegawakan yang memenuhi 

standar di  setiap WPP 

Meningkatnya armada perikanan tangkap nasional 

modern, efisien dan 



7. Kementerian Kelautan 

dan Perikanan 

Program pengelolaan sumber daya laut, 

pesisir dan pulau-pulau kecil 

Meningkatnya armada perikanan tangkap nasional 

yang handal, efisien dan berdaya 

saing di wilayah perbatasan 

Terwujudnya konversi BBM ke BBG bagi kapal 

perikanan 

Meningkatnya kemampuan usaha penangkapan 

ikan nelayan di lokasi SEKAYA MARITIM 

Terselenggaranya kegiatan ketatusahaan kegiatan 

pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, 

alat penangkap ikan dan pengawalan kapal 

perikanan 

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 

petambak garam 

Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi 

yang berkelanjutan 

Meningkatnya pengelolaan jenis ikan terancam 

punah secara berkelanjutan 

Meningkatnya kawasan pesisir rusak yang pul ih 

kembali 

Berkembangnya ekonomi di pu lau-pulau kecil 

terluar 

Menine:katnva oroduksi dan usaha 



7. Kementerian Kelautan 

dan Perikanan 

Pendayagunaan pulau-pulau kecil 

itas garam ra 

Meningkatnya nilai investasi di pulau-pulau kecil 

Meningkatnya produk kelautan yang 

dikembangkan 

Meningkatnya manfaat sosial ekonomi d i  kawasan 

pesisir 

Tersusunnya dokumen perencanaan di 

wilayah perairan laut NKRI 

Tersusunnya rencana zonasi dan masterplan di 

kawasan strategis nasional/tertentu 

Berkembangnya ekonomi di pulau-pulau kecil 

terluar 

Meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil 

terluar tidak berpenduduk 

Tervalidasinya pembakuan nama pulau kecil 

Tersusunnya perencanaan untuk pengembangan 

pulau-pulau kecil 

Meningkatnya pengelolaan dan investasi di pulau

pulau kecil 

Berkembangnya kawasan wisata bahari dan 

kanan di oulau-oulau kecil 



7. 

8. 

9. 

Kementerian Kelautan 

dan Perikanan 

Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi 

Kementerian Kesehatan 

Penataan ruang dan perencanaan 

pengelolaan wilayah laut, pesisir dan 

pulau-pulau kecil 

Pengembangan pusat penumbuhan usaha 

berbasis i novasi dan layanan teknologi 

tinggi di  tingkat nasional 

Pembinaan upaya kesehatan dasar 

Tersusunnya rencana zonasi d i  wlayah laut, selat 

dan teluk antar wilayah 

Tersusunnya dokumen masterplan pulau-pulau 

kecil terluar 

Tersusunnya dokumen masterplan kawasan 

strategis nasional/tertentu 

Terevaluasinya substansi dan akselerasi legalitas 

dokumen R2WP3K 

Terselenggaranya penatausahaan Direktorat 

TRLP3K yang tepat waktu 

Terbangunnya National Science and Technology 

Park - PUSPITEK Serpong 

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar 

yang berkualitas bagi masyarakat 

Meningkatnya kerjasama puskesmas dengan UTD 

untuk mencegah kematian ibu melahirkan 



10. Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan 

Program Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan 

Program Pembinaan Upaya Kesehatan 

Program Bina Gizi dan Kesehatan lbu dan 

Anak 

Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi 

Kesehatan 

Penyediaan layanan PAUD 

Penyediaan layanan pendidikan 

masyarakat 

Menurunnya penyakit menular, penyakit tidak 

menular dan peningkatan kualitas lingkungan 

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar 

dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat 

Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan 

pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh 

masyarakat 

Meningkatnya pelaksa naan pemberdayaan dan 

promosi kesehatan kepada masyarakat 

Anak usia 3-6 tahun memperoleh layanan 

pendidikan anak usia dini  yang berstandar 

nasional, yang berkesataraan gender, berwawasan 

pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di 

seluruh provinsi kabupaten dan kota 

Remaja dan orang dewasa memperoleh layanan 

pendidikan nonformal dan pendidikan informal 

yang berkualitas, berkesetaraan gender dan 

berwawasan pendidikan pembangunan 

berkelniutan 



11. 

12. 

Kementerian Pariwisata 

Kementerian Komunikasi 

dan lnformatika 

Program pengembangan destinasi 

pariwisata 

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa 

dalam Pengelolaan Potensi Kepariwisataan 

Peningkatan PNPM mandiri bidang 

pariwisata 

Penyediaan infrastruktur & layanan 

telekomunikasi & penyiaran 

ESD) di seluruh  provinsi, kabupaten dan kota 

Penduduk usia dewasa memperoleh pendidikan 

keayahbundaan dalam rangka meningkatkan 

wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak 

sejak jan in hingga dewasa 

Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata 

Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan 

34 Provinsi 

Meningkatnya pengembangan desa wisata 

Tersedianya pengembangan infrastruktur dan 

layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran 

di wilayah non komersial 



Pengembangan infrastruktur % layanan 

telekomunikasi % penyiaran 

Tersedianya dukungan TIK untuk mempercepat 

pengembangan ekosistem dan adopsi TIK di 

masyarakat 

Tersedia nya jaringa n internet super cepat 

Terselesaikannya kontrak jasa penyediaan 

pemerataan pembangunan sarana dan prasarana 

informatika yang menjadi kewajiban BP3TI 

Tersedianya satelit multifungsi 

Terwujudnya kebijakan/regulasi di bidang 

telekomun ikasi khusu 

Tersedianya infrastruktur untuk menangani 

kebencanaan & layanan panggilan tunggal untuk 

gawat darurat dan keselamatan umum 

(emergency cal l )  serta konektifitas infrastruktur 

TIK antar K/L dan pemprov 

Peningkatan jangkauan siaran melauli revitalisasi 

infrastruktur dan meningkatkan kualitas siaran 

penyiaran publik serta migrasi sistem penyiaran 

televisi ana log ke digital 

Terwujudnya layanan bidang telekomunikasi 

khusus dan lavanan khusus oenviaran 



12. Kementerian Komunikasi 

dan lnformatika 

Penelitian dan pengembangan komunikasi 

dan informatika dan pengembangan 

sumber daya manusia komunikasi dan 

informatika, 6 lokasi 

BPPKI 

Pengelolaan dan penyediaan informasi 

Pelayanan informasi kenegaraan melalui 

media publik 

Tersedianya kajian dan model pembangunan 

sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan dan 

regulasi 

Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM bidang 

komunikasi dan informatika 

Tersedianya konten informasi politik yang beragam 

dan berkualitas yang bersifat mendidik, 

mencerahkan dan 

memberdayakan masyarakat dalam rangka NKRI 

Terlaksananya peningkatan peran media publik 

Terbangunnya proyek percontohan ruang-ruang 

terbuka nonton bersama film/video bertema 

fevolusi mental di layar videotrone atau layar 

tancao di 1200 kecamatan 



13. 

14. 

Kementerian Kelautan 

dan Perikanan 

BKKBN 

Rencana Program Generasi Berencana 

(GenRe) : 

Pengelolaan Program 

Kependudukan,Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga Provinsi 

Pengembangan Usaha Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan 

Pengembangan Usaha Mina Tangkap 

(PUMT) 

Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya 

l kan 

PUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam 

Rakyat) 

Jumlah 

Rencana Program UPPKS : 

Pengelolaan Program 

Kependudukan,Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga Provinsi 

Rencana Program Bina Keluarga Balita 

(BKB) : 

BKB Holistik lntegratif 

Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh 

tingkatan wilayah 

800/Poklahsar 

1300/KUB 

750/POKDAKAN 

71/KUGAR 

2921 Kelompok 

Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh 

tingkatan wilayah 

Melaksanakan integrasi program BKB 

dengan program anak usia dini lain, khususnya Pos 

PAUD dan Posvandu dalam rangka oemenuhan 



15. PusatPemetaan Batas 

Wilayah 

BadanlnformasiGeospasial 

Program Kependudukan, KB dan 

Pembangunan Keluarga 

Rencana Program Bina Keluarga Lansia 

(BKL) : 

Pengelolaan Program 

Kependudukan,Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga Provinsi 

Ajudikasi, 

PemasanganPi lardanPembuatanPeta 

Wilayah Kelu rahan/DesaPaket 3 

PenataanSegmen Batas Provinsi 

PemetaanKoridor Batas Daerah 

menggunakan UAV 

PenataanSegmen Batas 

Kecamatan/Kelurahan/Desa 

Pelacakan Batas Kelurahan/DesaPaket 1 

Pelacakan Batas Kelurahan/DesaPaket 2 

Jumlah 

kebutuhan dasar anak, yaitu Pengasuhan, 

Kesehatan dan Pendidikan 

Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB di  

wilayah khusus dan sasaran khusus 

Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga d iseluruh 

tingkatan wilayah 

401 Desa 

20 N LP 

(1 Lokasi) 

278 Desa 

250 Desa 



15. PusatPemetaan Batas 

Wilayah 

BadanlnformasiGeospasial 

Program/Kegiata 
l nformasi Geospasial Tematik T1 

Berbasis Perdesaan (2015-2019) 

Program: Penyelenggaraan IG 

n:Pemetaan Batas 

Design penyusunan IGT 

Perdesaan mencakup : 

a. Desain Konseptual dan Arah Pengembangan 

Sistem lnformasi IGT Terpadu Berbasis Perdesaan 

b.  Norma, Spesifikasi, Pedoman dan Kriteria IGT 

Berbasis Perdesaan 

IGD : Citra Tegak Resolusi Tinggi (CSRT), Batas 

Wilayah 

IGT : Penutup/Penggunaan La han IGT Berbasis 

Perdesaan 

c. Tatalaksana Penyelenggaraan IGT Berbasis 

Perdesaan oleh BIG, Sektoral K/L dan Masyarakat 

Perdesaan (partisipatif) 

Menyediakan Dataset IGT Terpadu Berbasis 

Perdesaan (BIG, Sektoral), berkaitan dengan 

karakteristik perdesaan (Karakteristik Fisik & 
Sosia l) 

Menyiapkan Prototipe Sistem l nformasi IGT 

Terpadu Perdesaan untuk : 

a. Viewer basisdata IGT Dataset Terpadu Berbasis 

Perdesaan 

b.  Analisis perdesaan l ingkup terbatas 

Sasaran: 



15. PusatPemetaan Batas 

Wilayah 

BadanlnformasiGeospasial 

Progra m :  Penyelenggaraan IG 
Kegiatan: Pemetaan d a n  l ntegrasi Tematik 

Tersediannya batas administrasi desa 

kesepakatan; 

Kriteria Lokasi : 

a .  3 T (tertinggal, terdepan, terpencil) 

b. Tersedian IG Dasar dan atau Citra 

c. Tegak Resolusi Tinggi 

Lokasi : 

Tahun 2015 Target 35 Desa 

Sasara n :  

Tersedia nnya Sistem l nformasi d a n  Dataset IG 
Tematik Terpadu Berbasis Perdesaan; 

Kriteria Lokasi : 

a .  3 T (tertinggal, terdepan, terpenci l )  

b .  Tersedian IG Dasar dan atau Citra Tegak 

Resolus i  Tinggi 

Sasaran Lokasi : 

Tah u n  2015 Target 35 Desa 





A RTI LOGO GER AKAN DESA 

Arti Warna: 

• Merah melambangkan keberanian, ketegasan 
• Putih melambangkan kesucian, 
• Biru melambangkan pelayanan publik 
• Hijau melambangkan kemakmuran 

Makna Bentuk Logo: 

• Bentuk segitiga merah putih merupakan bentuk 

caping(topi) petani yang biasa digunakan di sawah. 

Caping melambangkan semangat dan kerja keras 

tanpa kenal lelah. 

• Bentuk segitiga merah putih dapat berarti juga layar 
dari sebuah perahu. Layar melambangkan semangat 
untuk terus maju. 

• Bentuk daun berwarna hijau melambangkan Desa 
yang selalu tumbuh dan berkembang. 

Lampiran21 



• Bentuk gelombang lautan warna biru yang menyatu 
dengan tulisan Gerakan Desa melambangkan dinamika 
kehidupan yang tidak pernah berhenti bergerak. 

• Perpaduan bentuk Caping dan Daun dapat dilihat 
seperti perahu yang sedang berlayar di tengah lautan. 

• Secara keseluruhan bentuk-bentuk dan warna-warna 
pada logo Gerakan Desa mengandung arti bahwa 
GERAKAN DESA dengan semangat, keberanian dan 
ketegasan disertai niat yang suci terus bergerak 
mengarungi lautan dan menyusuri seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran 
masyarakat melalui peningkatan perlindungan sosial, 
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang 
terus menerus meningkat dari waktu ke waktu. 



LAMP IRAN 

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR 
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 

KEBUDAYAAN 

NO. 2 TAHUN 2015 
TENTANG TIM KOORDINASI PENGUATAN 
PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDA Y AAN 

MASYARAKA T, DESA, DAN KA WASAN 
PERDESAAN 





MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDA YAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 
KEBUDA Y AAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 20 1 5  

TENTANG 

TIM KOORDINASI PENGUAT AN PEMERINT AH DESA, PEMBERDA Y AAN 
MASY ARAKA T, PEMBANGUNAN DESA DAN KA WASAN PERDESAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MAN U SIA 
DAN KEBUDA Y AAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa untuk me1aksanakan Undang- Undang Nomor 6 
Tahun 20 1 4  tentang Desa, diper1ukan koordinasi, sinkronisasi , 
Integrasi, sinergi dan harmonisasi perencanaan, penetapan, 
pe1aksanaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan dan 
program pembangunan desa dan kawasan perdesaan; 

b .  bahwa sehubungan dengan hal  sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penguatan 
Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan 
Desa dan Kawasan Perdesaan; 

c .  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
tentang Tim Koordinasi Penguatan Pemerintahan Desa, 
Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan 
Perdesaan; 

1 .  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 1 4  tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4  Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 
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2.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 1 4  tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 1 4  Tentang 
Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4  Nomor 
1 23 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5 5 3 9); 

3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 1 4  tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a 
N egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4  
Nomor 1 68,  Tambahan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia 
Nomor 5558) ;  

4 .  Peraturan Presiden Nomor 1 66 Tahun 20 1 4  Tentang Program 
Pencepatan Penanggulangan Kemiskinan ; 

5 .  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 20 1 5  tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20 1 5 -20 1 9  

6 .  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 20 1 5  tentang Organisasi 
Kementerian Negara; 

7 .  Peraturan Prcsidcn Nomor 9 Tahun 20 1 5  tentang Kementerian 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

8 .  Peraturan Prcsiden Nomor I I  Tahun 20 1 5  ten tang Kementerian 
Dalam N egeri ; 

9 .  Peraturan Presiden Nomor 1 2  Tahun 20 1 5  tentang Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ;  

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINA TOR BIDANG 
PEMBANGUNAN MAN USIA DAN KEBUDA Y AAN TENT ANG 
TIM KOORDINASI PENGUAT AN PEM ERINT AHAN DESA , 
PEMB ERDA Y AAN MASY ARAKA T, PEMBANGUNAN DESA 
DAN KA WASAN PERDESAAN. 

Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Pemerintahan Desa, 
Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan 
Perdesaan yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim 
Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam 
lampiran keputusan ini. 
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Tim Koordinasi bertanggung jawab dalam melaksanakan 
koordinasi kebijakan dan pelaksanaan penguatan pemerintahan 
desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dan kawasan 
perdesaan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 20 1 4  tentang Desa. 

Tim Koordinasi mempunyai tugas scbagai bcrikut : 

a.  Melakukan koordinasi kebijakan dan pengendalian penguatan 
pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan 
desa dan kawasan perbatasan; 

b .  Melakukan konsolidasi l intas kementerian/lembaga dalam 
pemanfaatn anggaran berbasis desa dan kegiatan lintas desa di 

c .  kawasan perdesaan; 
Melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan penguatan pemerintahan desa, pemberdayaan 
masyarakat, pembangunan desa dan kawasan perdesaan 

d. bersama para pemangku kepentingan lainnya; 
Melakukan korrdinasi penyusnan peraturan yang di perlukan 
sesuai amana! Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 1 4  

e. dan Pcraturan Pcmcrintah No. 60 Tahun 20 1 4; 
Mengusulkan rekomendasi kebijakan dalam peningkatan 
hasilguna dan dayaguna pelaksanaan penguatan pemerintahan 

f. desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dan 
kawasan perdesaan; 

Melaporkan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan penguatan pemerintahan desa, pemberdayaan 
masyarakat, pembangunan desa dan kawasan perdesaan 
kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan; 
Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan penguatan 
pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan 
desan dan kawasan perdesaan; 
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Kelompok kerja Sinkronisasi perencanaan kebijakan mempunyai 
tugas 
a. Melakukan koordinasi perencanaan kebijakan dan pengaggaran 

terkait penguatan pemerintahan desa, pemberdayaan 
masyarakat, pembangunan desa dan kawasan perdesaan; 

b .  Melakukan koordinasi penetapan data dasar desa untuk 
disepakati lintas sektor dan lintas pelaku terkait perencanaan, 
pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pencapaian 
prioritas nasional penguatan pemerintahan desa, pemberdayaan 
masyarakat, pembangunan desa, dan kawasan perdesaan; 

c. Melakukan koordinasi penyusunan pedoman pengendalian, 
pemantauan, dan evaluasi penguatan pemerintahan desa, 
pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dan kawasan 
perdesaan berdasarkan data dasar desa; 

d.  Mengusulkan rekomendasi kebijakan terkait perencanaan 
kebijakan dan penganggaran penguatan pemerintahan desa, 
pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dan kawasan 
perdesaan kepada Ketua Tim Koordinasi ; 

Kelompok kcrj a  koordinasi Pelaksanaan Kebijakan mempunyai 
tugas : 
a.  Mclakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait penguatan 

pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan 
desa dan kawasan perdesaan; 

b. Melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan penguatan pemerintahan desa, pemberdayaan 
masyarakat, pembangunan desa, dan kawasan perdesaan 
bersama para pemangku kepentingan yang terkait; 

c .  Mengusulkan rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi penguatan pemerintahan desa, 
pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dan kawasan 
perdesaan kepada ketua Tim Koordinasi .  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KETIGA, Tim Koordinasi didukung oleh Sekretariat yang dipimpin 
oleh kepala secretariat yang ditetapkan dengan keputusan ketua 
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Sekretariat Tim Koordinasi Pembangunaan Desa dan Kawasan 
Perdesaan dapat dibantu oleh Tenaga ahli dan Pihak lain sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

Segala biaya yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan 
kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak 
mengikat yang pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 7 April 2015 

MENTERI KOORDINATOR 

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

DAN KEBUDA Y AAN, 

Ttd 

PUAN MAHARANI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Kementerian Koordinator, 

Sugihartatmo 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN M ENTERI KOORDINATOR 
BIDANG PEM BANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDA Y AAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 20 1 5  
TENTANG 
TIM KOORDINASI PENGUAT AN PEMERINT AHAN DESA, 
PEMBERDA Y AAN MASY ARAKA T, PEMBANGUNAN DESA 
DAN KA WASAN PERDESAAN 

TIM KOORDINASI PENGUA TAN PEM ERINT AHAN DESA, PEMBERDA Y AAN 
MASY ARAKA T, PEMBANGUNAN DESA DAN KA WASAN PERDESAAN 

A. Perl indungan 

B. Pengarah 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan. 

I .  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionai!Kepala 

Badan Pcrencanaan Pcmbangunan Nasional; 

2.  Menteri Dalam Negeri ; 

3 .  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi; 

4. Menteri Keuangan; 

5 .  Menteri Agraria dan Tata Ruang; 

6. Mcntcri Sosial ;  

7.  Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup; 

8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

9. Menteri Pertanian; 

I 0. Menteri Kelautan dan Perikanan; 

I I . Menteri Koperasi dan Usaha Kecil  dan Menengah; 

1 2 . Menteri Risct dan Pendidikan Tinggi; 

1 3 . Menteri Kesehatan; 
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1 5 .  Menteri Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak; 

1 6. Menteri Pariwisata; 

1 7 . Menteri Ketanagakerjaan; 

1 8 . Menteri Pemudan dan Olahraga; 

1 9 . Menteri Komunikasi dan Informatika. 

dan 

Deputi Bldang JKoordinasi Pemberdayaan Masyarakat, 
Desa dan Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 
Asisten Depuiti pada Deputi Bidang Koordinasi 
Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan. 

I. Kelompok Kerja Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan 

a. Koordinator 

b. Sekretaris 

c. Keanggotaan 

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi 
Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan 
NasionaVBadan Perencanaan Pembangunan 
Nasional. 
Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional. 
I .  Deputi Bidang Pendanaan 

Kementerian Perencanaan 
N asional/Badan Perencanaan 
Nasional ; 

Pembangunan, 
Pembangunan 
Pembangunan 

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, 
Kementerian Dalam Negeri; 

3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, 
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4. Direktur JenderaiPembiayaaan dan Pengfelolaan 
Risiko, Kementerian Keuangan; 

5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian 
Keuangan; 

6. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan 
Dampak Bencana, Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

7. Deputi Bidang koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan; 

8. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan 
Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidaang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

9. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan 
Agama, Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

1 0. Deputi Bidang koordinasi Kebudayaan, 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan; 

1 1 . Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan 
Anak, Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

1 2 .  Deputi Bidang Ekonomi Geospasial Dasar, 
Badan lnformasi Geospasial; 

1 3 .  Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat 
Statistik. 

II. Kelompok Kerja Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 

a. Koordinator I Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 
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Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan 
Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi ; Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Asisten Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi 
Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan. 

I .  Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; 
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan; 
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang; 
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan 

Pendidikan Tinggi; 
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan; 
8. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; 
9. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 
I 0. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian 
Sosial; 

I I .  Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan 
Sosial, Kementerian Sosial 

1 2 .  Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, 
Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian 
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1 3 .  Direktorat Jendera1 Perhutanan Sosial dan 
Kernitraan Lingkungan, Kementerian Kehutanan 
dan Lingkungan Hidup; 

1 4. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian 
Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

1 5 .  Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, 
Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan 
Rakyat; 

1 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hasil dan 
Pemasaran, Kementerian Pertanian; 

1 7 . Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana 
Pertanian, Kementerian Pertanian; 

1 8 . Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana, Badan 
Nasional Pengelola Perbatasan; 

1 9. Direktur Jenderal Komunikasi Publik, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

20. Direktur Jenderal Destinasi Pariwisata, 
Kementerian Pariwisata; 

2 1 .  Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan 
dan UKM, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Bappenas; 

22. Deputi bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah, Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah; 

23 .  Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah; 

24. Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan 
Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional; 

25. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan 
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26. Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan 
Produktititas, Kementerian Ketenagakeljaan; 

27. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan 
Kemcnterian Ketcnagakerjaan. 

MENTERI KOORDINATOR 

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

DAN KEBUDA Y AAN, 

Ttd 

PUAN MAHARANI 
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